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Onderwerp Besluit

1.
Nota van Beantwoording
Ontwikkelingsbeeld

– Het college besluit
– de portefeuillehouder, de heer Meijdam, te mandateren wijzigingen aan te brengen

na rondzending van een aangepast voorstel aan de collegeleden en verwerking van
eventuele reacties daarop;

– volgende week aan de hand van een kaart separaat te besluiten over het vrij te
houden gebied in de Leekerlanden

– de nota van beantwoording na definitieve vaststelling op grond van de actieve
informatieplicht ter kennisname voor te leggen aan Provinciale Staten.

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid A.A. de Vries
(SP) inzake de omgang van de
provincie Noord-Holland met
bouwbedrijven

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. De portefeuillehouder wordt
gemachtigd de aanpassingen in de antwoorden te verwerken.

3.
Opdracht projectbureau
N201+

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de organisatie van het projectbureau N 201+, de fasering van

het project en de stand van zaken in hoofdlijnen;
2. De opdrachten voor de bemensing van het projectbureau N 201+ te geven voor

periode tot en met 1 oktober 2004 in overeenstemming met de aanbestedingsregels,
voorzover passend binnen het projectbudget.

4.
Startnotitie “Bewust omgaan
met Water” voor het
provinciaal waterplan 2006-
2010

Het college besluit:
a. In te stemmen met de startnotitie “Bewust omgaan met water” als uitgangspunt

voor het opstellen van een Provinciaal Waterplan: 2006-2010
b. In te stemmen met de bijgevoegde concept aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten

en concept aanbiedingsbrief aan de organisaties genoemd in de provinciale
“Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen Noord-Holland”.

c. Om het Waterplan af te stemmen met de waterbeheerders in een, nog op te richten,
bestuurlijke begeleidingscommissie.

a. De financiële consequenties voor 2005 ad € 246.000 zullen integraal worden
afgewogen bij de begroting 2005;

e. Het waterplan dient uiterlijk in januari 2006 door Provinciale Staten te worden
vastgesteld.

5.
Aanpak iepziektebestrijding Het college besluit:

a. teneinde de iepziekte onder controle te krijgen met de VNHG een overeenkomst te
sluiten waarin bindende afspraken zijn vastgelegd over de uitvoering van een door
de gemeenten onderschreven saneringsoperatie; de bestrijding van de iepziekte is
immers de primaire financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid van de
gemeenten;

b. Vervolgens met gemeenten,  grote terreinbeheerders en particulieren bindende
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afspraken te maken teneinde de ziekte binnen de projectperiode onder controle te
brengen en vervolgens onder gemeentelijke handhaving te houden.

c. Indien de onder a genoemde overeenkomst tot stand komt gedurende de
projectperiode van 1 september 2004 t/m 31 december 2007 een eenmalige
provinciale bijdrage te leveren van € 905.500, waarvan € 775.500-, te financieren
uit het fonds Natuur en Landschapsbescherming; de financiering van de
projectkosten ad € 130.000 vindt plaats door verlaging van de storting in het fonds ,
en zal administratief-technisch worden verwerkt in het voorjaarsbericht 2004. De
provinciale bijdrage is bedoeld als bijdrage van 50% voor het verwijderen van
zieke iepen bij particulieren onder regie van de gemeente en passend binnen de
bovengenoemde bindende afspraken. Particulieren betalen zelf 25% van de kosten
voor het weghalen van de zieke iepen.

a. De door de stichting Utopa ter beschikking gestelde gelden (€ 363.000,-) in  te
zetten voor de resterende 25% van het totale bedrag dat nodig is voor het weghalen
van de zieke iepen bij particulieren.

e. De bestrijding van iepziekte op de eigen terreinen van de provincie te intensiveren.
f. Bij de rijksoverheid aan te dringen op het weer oppakken van haar voorheen

wettelijke taak op het gebied van iepziektebestrijding. Iepziekte is immers een zeer
besmettelijke ziekte die zich epidemisch door het hele land verspreidt.

6.
Chipshol; voorstel
deskundigen ten behoeve van
commissie artikel 43
Luchtvaartwet

Het college besluit ter voldoening aan het verzoek van de Rechtbank Haarlem een
voorstel te doen voor de benoeming van twee deskundigen, te weten ir. Sj. Nooitgedagt
uit Sneek en de heer H.Schippers van het NLR in Amsterdam.

7.
Indicatiestelling voor jeugd-
GGZ door Bureau Jeugdzorg

Het college besluit:
a. kennis te nemen van het in zijn opdracht door BMC uitgevoerde onderzoek

“Overdracht indicatiestelling AWBZ GGZ-Jeugd van RIO naar Bureau Jeugdzorg
in de provincie Noord-Holland”;

b. de conclusie uit het onderzoeksrapport over te nemen dat overdacht van de
verantwoordelijkheid voor indicatiestelling voor Jeugd-GGZ op dit moment niet
haalbaar is;

c. de gedeputeerde ZWC te verzoeken al datgene te doen wat de continuering
verzekert van de hiervoor bedoelde indicatiestelling en daarbij tevens af te stemmen
op datgene wat in IPO-verband wordt geconcludeerd;

d. in het concept-Jaarprogramma Jeugdzorg 2005 aan te geven welke oplossing
gewenst en mogelijk is.

8.
Mandaatregeling exceptioneel
vervoer

Het college besluit:
a. de ontheffingverlening exceptioneel vervoer zo spoedig mogelijk te mandateren aan

de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
b. het mandaat te laten plaatsvinden overeenkomstig bijgevoegde mandaatregeling en

de daarbij behorende samenwerkingsovereenkomst;
c. het hoofd van het bureau VRV van de afdeling B&U aan te wijzen als

contactpersoon.
d. Het hoofd van de afdeling B&U te mandateren zonodig wijzigingen aan te mogen

brengen in de bij het mandaatbesluit behorende kaart met schematische overzicht.
a. Bij het voorjaarsbericht 2004 de geraamde legesopbrengsten bij product 304.31 te

verlagen met € 48.676.
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f. Het financiële gat dat hierdoor ontstaat in de begroting 2004 te dekken  vanuit het
sectorbudget.

9.
Rapport aanbesteding OV-
concessies Commissie
beleidsevaluatie

Het college besluit bijgaande brief aan de Commissie beleidsevaluatie vast te stellen en
uit te doen.

10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) inzake
bezuinigingen thuiszorg

Het college stelt de antwoorden vast.

11.
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 het gedeeltelijk overkappen van de ijsbaan aan de IJsbaanlaan 2, gemeente

Haarlem
– Voor het oprichten van twee woongebouwen met voorzieningen (blokken 5 en 6)

aan de Ookmeerweg, in het gebied Meer en Oever, Stadsdeel Osdorp
– Voor het oprichten van een sleufsilo en een veldschuur met mestplataan de Nieuwe

Gouw 51a, gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van een woongebouw aan de Westzijde, gemeente Zaanstad
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Pijlslaan e.o., gemeente Haarlem
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan de Meent, gemeente Hilversum
– Bestemmingsplan Catharina van Clevepark, gemeente Amstelveen

12.
Uitvoeringsprogramma
Noord-Holland Noord

Het college besluit de longlist projecten vast te stellen als tussenstap naar een door GS
vast te stellen uitvoeringsprogramma Noord-Holland Noord.

13.
Beantwoording toezichtbrief
begroting 2004

Het college besluit:
– Het verzoek van het statenpresidium om de toezichtbrief begroting 2004 van de

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 16 februari 2004
mede namens Provinciale Staten te beantwoorden, in te willigen;

– Genoemde brief van de Minister van BZK – mede namens Provinciale Staten – te
beantwoorden conform concept;

– Afschrift van de beantwoording toe te zenden aan de Rekeningencommissie.

14.
Professionalisering van de
milieuhandhaving: Vaststellen
van de probleemanalyse
prioriteitenstelling en
meetbare doelstellingen

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde ambtelijke probleemanalyse met betrekking tot

de interne milieuhandhaving van de provincie Noord-Holland.
2. Bij controlewerkzaamheden in het kader van de milieuhandhaving prioriteit te

geven aan de thema’s bodem, afval, externe veiligheid, water, stank, geluid, stof,
gezondheid (leefbaarheid), natuurbehoud en landschap.
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3. Als meetbare handhavingsdoelstellingen voor de onder 2 genoemde geprioriteerde
controlewerkzaamheden te hanteren:
a. Naleefgedrag conform de wet- en regelgeving van de kernvoorschriften is

minimaal 80%.
b. Naleefgedrag conform de wet- en regelgeving van de aanvullende

voorschriften is minimaal 70%.
c. Naleefgedrag conform de wet- en regelgeving van de resterende voorschriften

is minimaal 50%.
4. De concrete vormgeving van de milieuhandhaving conform de doelstellingen onder

3 uit te werken in het Handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2005 en 2006.
5. In het kader van de actieve informatieplicht de PS-commissie NLWM te

informeren.

15.
Uitvoering ruimtelijk beleid
bescherming
cultuurhistorische waarden
gemeente Schagen

Het college besluit de gemeente Schagen niet tegemoet te komen in haar verzoek om
een financiële regeling in het leven te roepen voor de handhaving van de
cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan buitengebied

16.
Reglementswijzigingen Het college besluit:

– de voordracht en het bijbehorende ontwerpstatenbesluit tot wijziging van de
reglementen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vast te stellen (met als oogmerk om
een maatschappelijk ongewenste stijging van het WVO-tarief te voorkomen);

– de portefeuillehouder te machtigen de ontwerpvoordracht zonodig aan te passen;
– de voordracht en het ontwerpstatenbesluit aan Provinciale Staten aan te bieden;
– de voordracht en het ontwerpstatenbesluit toe te zenden aan GS van Utrecht en GS

van Zuid-Holland ter medevaststelling door Provinciale Staten van die provincies.

17.
Jaarverslag 2003 HAC en Cab Het college besluit:

1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2003 van de Hoor- en adviescommissie
Noord-Holland (HAC) en de Commissie administratief beroep;

2. het jaarverslag aan te bieden aan provinciale staten via de statengriffier.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 17
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1,2,6,11,12,13,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 4,5,16
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 7,10,15
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 14,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 3,8,9,
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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. 20-04-2004 openbaar
Datum:20-04-2004


