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Onderwerp Besluit

1.
Bezuinigingstaakstellingen
2005 c.a.

Het college besluit:
- de taakstelling doorlichting overdrachtsuitgaven van € 5 miljoen met ingang van

2005 te bereiken door daadwerkelijke beëindiging van subsidies na (interne)
doorlichting waarbij gebruik wordt gemaakt van de bevindingen van de
Commissie Beleidsevaluatie bij de doorlichting van (subsidie)deelverordeningen;

- de taakstelling korting voorjaarsbericht 2005 van eveneens structureel € 5 miljoen
te bereiken door korting op overige directe uitgaven, materiële apparaatskosten en
storting in bestemmingsreserves;

- deze besluiten in een totaalvoorstel uit te werken in de Kaderbrief 2005;
-  voor de PS-vergadering op 17 mei 2004 een voorstel aan Provinciale Staten voor

te leggen met een nieuwe indeling van reserves en voorzieningen;
- de nodige maatregelen te nemen om de taakstelling inkoopbesparingen in 2004

e.v. te kunnen bereiken.

2.
Planning en Control –
Procedure en opzet Kader
brief 2005

Het college besluit:
•  in te stemmen met het versterken van de kaderbrief door de beschikbare financiële

ruimte voor 2005 in algemene zin vast te stellen en door de inhoudelijke
beleidsuitgangspunten specifiek per beleidsprogramma (optie C) vast te stellen;

•  in te stemmen dat voor de opzet van de kaderbrief 2005 in principe de indeling van
de programmabegroting 2004 wordt gehanteerd (gezien de lopende beschouwingen
over de indeling van de programmabegroting in de statencommissie FBO wordt de
indeling 2004 gebruikt);

•  De bezuinigingstaakstellingen 2005 uit te werken in de kaderbrief 2005;
•  Provinciale Staten over de procedure en de opzet voor de kaderbrief 2005 te

informeren.

3.
Taskforce Noord-Hollands
Midden Veenweiden en
vervolg

Het college besluit:
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van het rapport van de Taskforce “ Toekomst

Veen(weide)gebied Noord-Hollands Midden”, onder voorbehoud van de financiële
paragraaf (zie besluit 2)

2. Om in overleg met de andere bestuurlijke partijen een nader onderzoek te starten
naar de te verkrijgen financiële middelen, op Regionaal-, Rijks- en Europees
niveau, zoals verwoord in de Taskforce rapportage,

3. De Taskforce die is ingesteld bij besluit van 10-12-2002 onder dankzegging
decharge te verlenen. De gedeputeerde zal de leden van de Taskforce namens het
College zijn waardering overbrengen.

4. De door de Taskforce beschreven voorstellen voor ruimtelijke functiekeuzen te
beschouwen als uitgangspunt voor de uitwerking van het streekplan Noord-Holland
Zuid en input voor het streekplan Noord-Holland Noord.

5. Het naar aanleiding van het bestuurlijk Taskforce overleg op 30 oktober 2003
opgestelde  gezamenlijke plan van aanpak, om te komen tot een samenwerking die
is gericht op het beheer van de veenweide (en droogmakerijen) in Noord-Hollands
Midden, binnenkort met de andere bestuurlijke partijen te bespreken

6. De coördinerend gedeputeerde de heer P.J.M.  Poelmann te mandateren om de
uitwerking van de genomen besluiten op zich te nemen.
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4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw M.
Nagel (CDA),namens CDA,
PvdA, VVD en D66, inzake
parlementair onderzoek naar
de besluitvorming rond de
luchthaven Schiphol

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid J. Bezemer
(Christen Unie-SGP), inzake
parlementaire enquête over de
besluitvorming rond Schiphol

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Hoofdlijnennotitie Agenda
Recreatie en Toerisme 2004-
2007

Het college besluit:
– De ‘Hoofdlijnennotitie Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007’ ter vaststelling

aan te bieden aan Provinciale Staten.
– Provinciale Staten te verzoeken in te stemmen met vaststelling van Agenda en

bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma’ s door Gedeputeerde Staten, waarbij
deze Provinciale Staten jaarlijks informeren over de voortgang.

7.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw
L.M. Driessen-Jansen en de
heren E.G. Bouma, A.F.
Kraak en D.J. Butter (VVD),
inzake de omlegging van de
N9 om Schoorldam in de
gemeente Bergen

Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw J.
Geldhof (D66) en de heer C.F.
H. van Boltaringen (D’66),
inzake de financiële situatie
van de ziekenhuizen in Noord-
Holland

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de
financiële situatie van de
ziekenhuizen in Noord-
Holland

Het college stelt de antwoorden vast.



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 januari 2004

3

Onderwerp Besluit

10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de
polikliniek van De Heel in
Wormerveer

Het college stelt de antwoorden vast.

11.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de
financiële problematiek van
het RPCP NHN

Het college stelt de antwoorden vast.

12.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake het
provinciaal beeldende
kunstbeleid vast te stellen

Het college stelt de antwoorden vast.

13.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de
aanwezigheid van ambulances
op de ambulancepost in
Monnickendam

Het college stelt de antwoorden vast.

14.
Samenvoeging Drechterland
en Venhuizen; aanbieding
herindelingsadvies aan
Minister van BZK

Het college besluit het door de gemeenteraden van Drechterland en Venhuizen op
respectievelijk 11 en 18 december 2003 vastgestelde Herindelingsadvies met een
positief advies door te sturen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, met de aanbeveling om te bevorderen dat de voorgenomen
samenvoeging kan ingaan op 1 januari 2005.

15.
Beslissing inzake goedkeuring
kostentoedelingsverordening
en omslagklassenverordening
waterkwantiteitsbeheer
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

Het college besluit:
– de besluiten van het college van hoofdingelanden van het hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier d.d. 17 december 2003 tot vaststelling van de
kostentoedelingsverordening 2004 en tot vaststelling van de
omslagklassenverordening waterkwantiteitsbeheer 2004 goed te keuren;

– dit besluit bij brief aan het hoogheemraadschap mee te delen en in deze brief enkele
opmerkingen te maken;
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16.
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:
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– 1e herziening bestemmingsplan Petroleumhaven e.o. gemeente Amsterdam

17.
Statenvoordracht evaluatie
zorgvernieuwing 1998-2004

Het college besluit:
a. de statenvoordracht Evaluatie stimulering zorgvernieuwing 1998 – 2004 en het

ontwerpbesluit vast te stellen;
b. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit aan provinciale staten aan te bieden ter

besluitvorming.

18.
Wijziging deelverordening De
Groene Long 2003
(2004-1249)

Het college besluit:
a. PS voor te stellen de deelverordening De Groene Long 2003 te wijzigingen om

subsidieverlening tot 2006 mogelijk te maken;
b. Na vaststelling door PS het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

19.
Statenvoordracht +
Beleidsnota “Evenwichtig
Omgaan met Water”

1. Het college stelt de nota “Evenwichtig Omgaan met Water” vast als:
a. Uitwerking van het collegeprogramma en de afspraken uit Nationaal

Bestuursakkoord Water voor Noord-Holland;
b. Kader voor WB21-beleid (completering, doorwerking en realisatie van

deelstroomgebiedsvisies) en provinciale ambitie en rol bij projecten;
2. GS besluiten PS te informeren dat:
a. GS op korte termijn separaat met een voorstel komen voor streekplanherziening

teneinde realisatie van een recreatiegebied in Zwaansbroek-West in combinatie met
Waterberging mogelijk te maken;

b. GS vóór 1 januari 2005 met een voorstel komen voor wijziging van de
besluitvormingsprocedures rond waterberging in het streekplan Noord-Holland
Zuid;

c. GS zich bij de uitwerking van de financiële aspecten beperken tot de ontwikkeling
en uitwerking binnen provinciale projecten en adviseren dat, indien een verdere
uitwerking gewenst wordt, er eerst om een bestuurlijk advies van de waterschappen
gevraagd wordt;

d. GS separaat een notitie over de waterkwaliteitsdoelstellingen opstellen waarin
ingegaan zal worden op de relatie met de Europese Kaderrichtlijn en het
Waterhuishoudingsplan-3.

3. In aanvulling op het GS-besluit van 14 januari 2003 over de
deelstroomgebiedsvisies én de doorwerking van de visies in het Streekplan Noord-
Holland Zuid (17 februari 2003) en het ontwerp-Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord (11 november 2003) stellen GS vast dat de deelstroomgebiedsvisies
ook de bouwstenen vormen voor de regionale uitwerkingen en de daaropvolgend
integrale, ruimtelijk besluitvorming.

4. GS leggen de (concept-) Statenvoordracht inclusief de beleidsnota “Evenwichtig
Omgaan met Water” voor vaststelling aan PS voor.

5. GS stemmen in met het mandateren van de portefeuillehouder Water om tekstuele
wijzigingen in de beleidsnota door te voeren.
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Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 6
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 4, 5, 16
E. Klut tel. (023) 514 40 83 3, 15, 18,19
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 14
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 7

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. 20-01-2004 openbaar
Datum: 20-01-2004


