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Onderwerp Besluit

1.
Samenstelling Algemeen
Bestuur Recreatieschap
Alkmaarder- en
Uitgeestermeer

Het college besluit:
Het de gemeenten Beemster, Bergen, Purmerend, Velsen en Graft-de Rijp mogelijk
maken om uit het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer te treden per 1 januari
2005, indien de betrokken gemeenten en recreatieschapbesturen hier mee instemmen.
Dit onder voorwaarde dat deze gemeenten gelijktijdig in een ander recreatieschap
toetreden voor dezelfde financiële bijdrage. De provincie zorgt daarbij voor een
vereffening, door in het Recratieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer meer bij te gaan
dragen en in de andere recreatieschappen minder.

2.
Voortzetting overeenkomst
Programma E-provincies
(voorheen PEP) voor de
periode 2004 t/m 2007

Het college besluit
Met deelname van de provincie Noord-Holland aan het vervolg van het programma E-
provincies en gezien de consequenties van dit besluit te kiezen voor alternatief 7.a: in te
stemmen met de overeenkomst tussen IPO en ICTU/BZK inzake de voortzetting van het
Programmabureau Elektronische Provincies voor de periode 2004-2007, met als
voorwaarde dat de provincie Noord-Holland vanaf het jaar 2005 af kan zien van verdere
deelname als de uitkomsten van het onderzoek naar outsourcing van (onderdelen van)
de afdeling I&A daartoe aanleiding geven, dan wel als GS en PS onvoldoende middelen
beschikbaar stellen.

3.
Aanpak provincie met
beeldkwaliteitplannen in
NHN; Tekst externe brochure
beeldkwaliteitplannen

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het Plan van Aanpak voor het traject met

beeldkwaliteitplannen in 2004 en akkoord te gaan met het in gang zetten van dit
traject;

– Kennis te nemen van de tekst van de eerste brochure over beeldkwaliteitplannen; de
portefeuillehouder te machtigen de tekst op enige punten aan te passen

– De verdere uitvoering van het traject (voorbeeldplannen, vervolgbrochure en
symposium) te delegeren aan de portefeuillehouder R.O.

4.
Verzoek van
Duinwaterleidingbedrijf Zuid-
Holland (DZH) voor
medewerking aan onderzoek
naar fusie tussen PWN en
DZH

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ambtelijke notitie: fusie PWN met Duinwaterleidingbedrijf

Zuid-Holland (DZH): een brug slaan of een brug te ver?
2. In te stemmen met de conclusie van de onder 1 genoemde notitie dat er geen

redenen zijn om deel te nemen aan een onderzoek naar mogelijke fusie van PWN
met DZH en eventueel andere waterleidingbedrijven

3. DZH door verzending van inliggende brief van het besluit onder 2 op de hoogte te
stellen.

4. Provinciale staten te informeren in een brief, waarin de inhoudelijke argumenten
zijn opgenomen voor dit besluit

5.
Territoriale congruentie in
Noord-Holland

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties rond de territoriale (in)congruentie in deze provincie;
2. voorwaardelijk in te stemmen, dat de GHOR-regio Zaanstreek-Waterland een eigen

bestuur krijgt;
3. de Minister van BZK dienovereenkomstig te berichten
4. Provinciale Staten per brief met relevante bijlagen te informeren
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6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de
wachtgeldregeling voor
bestuurders

Het college stelt de antwoorden vast.

7.
Vaststelling gewijzigde
uitwerking streekplan NHZ
voor grondgebied Amsterdam

Het college besluit:
1. Het ‘Structuurplan Kiezen voor Stedelijkheid’ van de gemeente Amsterdam vast te

stellen als een uitwerkingsplan voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam,
inclusief de toegevoegde wijzigingen (grijs gemarkeerd), zoals bedoeld in
hoofdstuk 8 onderdeel 8.5 van het streekplan Noord-Holland Zuid, exclusief het
gebied Westrandscheg/ Westrandweg waarvoor een streekplanherziening wordt
opgesteld.

                                                       met uitzondering van:
1. Uitspraken in het structuurplan in tekst of op de kaarten over het grondgebied

of het beleid van andere gemeenten.
2. De beleidsuitspraak in het kader van het door Amsterdam te ontwikkelen

locatiebeleid die betrekking heeft op de parkeernorm voor de Zuidas.
3. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het creëren van ruimte aansluitend

op het Westelijk Havengebied door middel van draaiing van de Machineweg
voor te verplaatsen bedrijven als gevolg van de transformatie van
haventerreinen.

4. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het Geuzenbos, die inhouden dat
deze locatie in de hoofdgroenstructuur is opgenomen en nog slechts is
aangewezen als reservelocatie.

5. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op een nieuwe vaarverbinding bij
Zijkanaal F.

6. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het gebied van de Westrandweg/
Westrandscheg.

2. De vastgestelde gewijzigde uitwerking van het streekplan Noord-Holland Zuid voor
het grondgebied van de gemeente Amsterdam Provinciale Staten en het besluit
(conform besluitvorming bij streekplan NHZ) aan Provinciale Staten ter
instemming voor te leggen.

3. Bij instemming door Provinciale Staten met het Uitwerkingsplan Burgemeester en
Wethouders van Amsterdam hierover bericht te zenden.

8.
Plan van aanpak
bereikbaarheid kust
Bloemendaal-Zandvoort

Het college besluit:
a. het plan  van aanpak ontwerp uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust

Bloemendaal-Zandvoort vast te stellen;
b. akkoord te gaan met de inzet van menskracht en middelen voor dit project
c. wijst het Provinciaal Verkeers- en Vervoers Beraad Haarlem-IJmond als

bestuurlijke aansturingsgroep voor dit project aan te wijzen.

9.
Decentralisatie contractsector
spoordiensten

Het college besluit:
1. In te stemmen met doorlopen van een analysefase ter voorbereiding op

onderhandelingsfase en besluitvormingsfase inzake de decentralisatie van vier
contractsectordiensten in Noord-Holland;
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2. De portefeuillehouder te machtigen het plan van aanpak voor de analysefase vast te
stellen;

3. De resultaten van de analysefase af te wachten alvorens besluiten te nemen over
vervolgstappen en het daarvoor benodigde tijdpad;

4. Provinciale Staten te informeren.

10.
Lijst met (gedeeltelijk)
goed te keuren
bestemmingsplannen en
verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO
c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een schoolgebouw ter hoogte van IJweg 1481 in Getsewoud-

Noord te Nieuw-Vennep, (gemeente Haarlemmermeer)
– Bouw bejaardenwoningen op ‘De Baan’ te Enkhuizen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Herenweg 42, partiële herziening Plassengebied Loosdrecht,

gemeente Wijdemeren

11.
Weigering van vastgesteld
bestemmingsplan
Recreatiegebied
Heerhugowaard-Zuid

Het college besluit:
– Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Recreatiegebied

Heerhugowaard-Zuid;
– Reclamant van voornoemde beslissing in kennis te stellen.

12.
Weigering van vastgesteld
bestemmingsplan Plandeel 3
Stad van de Zon, gemeente
Heerhugowaard

Het college besluit:
– de goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Plandeel 3 Stad van de Zon

– De Glazen Stad.
– Reclamanten van voornoemde beslissing in kennis te stellen.

13.
Werkplan Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid ROV
Noord-Holland 2004

Het college besluit:
1. het Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland 2004 vast te

stellen
2. het Werkplan ter informatie te sturen naar de Statencommissie WVV;

14.
Vaststelling adviezen
voortgezet onderwijs aan de
Minister van OCW

Het college besluit:
1. de adviezen bij de op de provincie Noord-Holland betrekking hebbende aanvragen

voor intrasectorale programma’s, omzetting, splitsing, verplaatsing en
nevenvestiging en voor leerwegondersteunend onderwijs vast te stellen zoals
opgenomen in bijgaand rapport;

2. de portefeuillehouder te machtigen het advies over een nevenvestiging in IJburg
vast te stellen;

3. de adviezen toe te zenden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
4. de adviezen ter informatie toe te zenden aan provinciale staten.

15.
Brief Minister en
Staatssecretaris VROM ,
inzake nakomen Kyoto
afspraken.

Het college besluit een brief aan de Minister en Staatssecretaris VROM te verzenden.
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16.
Muskusrattenbestrijding Het college besluit:

1. in te stemmen met het beleidsplan ‘uitvoering muskusrattenbestrijding Noord-
Holland 2004’;

2. kennis te nemen van de gemaakte afspraken met de waterschappen bij de uitvoering
van de muskusrattenbestrijding.

17.
Wijziging voorzitterschap
Wadloopadviescommissie

Het college besluit in te stemmen met de benoeming van de heer P. Verhoeven tot
voorzitter van de Wadloopadviescommissie.

18.
Vaststellen Recreatieplan
Waterland

Het college besluit:
1. Het Recreatieplan Waterland vast te stellen.
2. De netwerken voor wandelen en fietsen/skaten uit het Recreatieplan Waterland vast

te stellen als een regionale uitwerking van een provinciaal recreatief netwerk.
19.
Verslag deelname aan
handelsmissie naar Silicon
Valley

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het verslag van de deelname door een Noord-Hollandse

delegatie aan de door het ministerie van Economische Zaken georganiseerde
handelsmissie naar Silicon Valley, USA (11-13 januari 2004);

– Te besluiten over een tweetal voorstellen naar aanleiding van de missie t.w.;
1. te bevorderen dat het IPO zitting krijgt in het Innovatieplatform;
2. te doen peilen bij het ministerie EZ of Noord-Holland gastprovincie kan

worden voor een vervolgmissie in 2006.

20.
Voorzitterschap
Stuurgroep NH Midden

Het college besluit:
akkoord te gaan met de benoeming  van de heer J. Fokkens tot voorzitter van de
Stuurgroep Nationaal Landschap Noord-Hollands Midden in oprichting.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 5, 6, 19
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 18
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 7, 10, 11, 12
E. Klut tel. (023) 514 40 83 2, 4, 16, 17, 20
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 14, 15
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 8., 9, 13

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen
zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas
beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 17-02-2004 openbaar
Datum:17-02-2004


