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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 27 januari 2004
Onderwerp
1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), over brand
in opslag strandhuisjes
IJmuiden
2.
Verdelingsvoorstel
projectsubsidies ter uitvoering
van het Jaarprogramma
Sociaal Beleid 2004

3.
Prestatieplannen steunfunctie
instellingen sociaal beleid
2004

4.
Plaatsing van het tweede
gedeelte van de Noorder IJ-en
Zeedijken op de provinciale
monumentenlijst. Dit betreft
de Oost-en Westzanerzeedijk,
de Assendelverzeedijk, de
Groenedijk, de Hogedijk, de
Geniedijk, de St. Aagtendijk
en de Krommeniërdam.
5.
Heroverweging Algemene
Wet Bestuursrecht

Besluit
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de projectsubsidies in het
kader van de Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2002 (hierna
de deelverordening genoemd) voor de uitvoering van het jaarprogramma
sociaal beleid 2004 en daarmee de voorgestelde bedragen aan genoemde
projecten toe te kennen.
2. De portefeuillehouder te machtigen kleine wijzigingen aan te brengen in
het verdelingsvoorstel.
3. De subsidieaanvragen door middel van beschikkingen af te handelen.
4. Het verdelingsvoorstel door middel van bijgaande brief ter informatie aan
de leden van PS te sturen.
5. Het budget van € 2.581.600,- niet te overschrijden.

Het college besluit:
Kennis te nemen van de prestatieplannen voor 2004 en de daarbij gedane
subsidieverzoeken zoals die zijn ontvangen van de steunfunctie-instellingen PrimoNH, Stichting Sportservice Noord-Holland, Federatie Steunfuncties Minderheden,
Profor en Stichting Multiple Choice.
2. In te stemmen met de inhoud van de prestatieplannen en aan de onder a) genoemde
instellingen het subsidiebedrag zoals dat voor elk van die instellingen in de
provinciale begroting voor 2004 is opgenomen, toe te kennen.
3. De prestatieplannen ter informatie door te sturen aan provinciale staten door middel
van bijgaande brief.
1.

Het college besluit:
1. Het plaatsen van het tweede gedeelte van de Noorder IJ - en Zeedijken op de
provinciale monumentenlijst. Dit betreft de Oost-en Westzanerzeedijk, de
Assendelverzeedijk, de Groene Dijk, de Hogen dijk, de Geniedijk, de St.
Aagtendijk en de Krommeniërdam. Dit in vervolg op de plaatsing van het eerste
gedeelte van de Noorder IJ- en Zijdijken op de provinciale monumentenlijst bij
besluit van GS van 12 juni 2001.
2. Het besluit aan PS ter kennisneming mee te delen.
3. Na het besluit tot plaatsing van deze dijken op de provinciale monumentenlijst de
eigenaren hiervan direct op de hoogte te stellen via een aparte minute.
Het college besluit:
1. Conform het advies van de HAC de heer R.Ton ( bezwaarde) in zijn bezwaar te
ontvangen en het bezwaar ongegond te verklaren;
2. Contrair het advies van de HAC de bestreden beslissing van 24 juni 2003, nr. 200245585, te handhaven.
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Besluit
Het college besluit:
6.
Afronding aanleg Derde haven
a. een subsidie ter grootte van € 1.025.000,- onder voorwaarden te verlenen aan
IJmuiden
Zeehaven IJmuiden n.v ;
b. € 512.500,- ten laste te laten komen van het Fonds economische ontwikkeling;
c. € 512.500,- ten laste te laten komen van het Provinciaal Afvalstoffenfonds;
d. inliggende subsidiebeschikking aan Zeehaven IJmuiden n.v. te sturen.
7.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
– Bouw agrarische bedrijfswoning aan de Vlaamseweg 8 te Haarlem, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Haarlem
– Realiseren clubgebouw IJsclub Marken, gemeente Waterland
– Voor het veranderen van een kantoor/garage/berging en het oprichten van een
opslagloods, Rijksstraatweg 33-41 te Hippolytushoef, gemeente Wieringen
– Realiseren theertuin en botenverhuur aan de Overleek 6 te Monnickendam,
gemeente Waterland
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan IJmuiden Centrum, gemeente Velsen
– Bestemmingsplan Buitengebied 2003, gemeente Andijk
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan de Appelaar 2000, gemeente Haarlem
8.
Opdracht Mecanoo voor
Het college besluit Mecanoo opdracht te geven tot het maken van een planstudie voor
planstudie Overbouwing N208 de Overbouwing Westelijke Randweg (N208) in Haarlem;
9.
Hernieuwde beslissing
omtrent goedkeuring
bestemmingsplan “N201
Zone”

10.
Weigering van een verklaring
van geen bezwaar artikel 19,

Het college besluit:
1.
Reclamanten genoemd onder 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13 mede te delen,
dat hun bedenkingen in de beschouwingen zijn betrokken.
2.
Reclamanten genoemd onder 1, 4, 5, en 9 mee te delen, dat hun
bedenkingen niet in de beschouwingen zijn betrokken.
3.
Reclamanten genoemd onder 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13 mee te delen, dat
hun bedenkingen mede aanleiding hebben gegeven om aan enkele
onderdelen goedkeuring te onthouden.
4.
Het bestemmingsplan “N201-zone” goed te keuren, met uitzondering van:
∗ de met rode omlijning aangegeven gebieden op de plankaart;
∗ artikel 9, vierde lid sub l;
∗ artikel 9, vierde lid, sub n, de woorden “9.4.m”.
5.
Te bepalen dat het nieuwe plan als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, moet worden vastgesteld binnen de termijn van een
jaar, tenzij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State een voorlopige voorziening treft waarbij deze verplichting wordt
gestuit.

Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar artikel 19, lid 1 WRO
voor het realiseren van een tweede bedrijfswoning aan de Julianaweg te Hensbroek ten
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lid 1 WRO; bouw 2e
bedrijfswoning aan de
Julianaweg te Hensbroek,
gemeente Obdam
11.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht;
hogere waarden Wet
geluidhinder vanwege de
N201 in de gemeente
Aalsmeer
12.
Programmafinanciering
Uitvoeringskosten Externe
Veiligheid

13.
Voordracht aan PS inzake
delegatie aan GS van
bevoegdheid tot vaststelling
advies plan van scholen
voortgezet onderwijs

Besluit
behoeven van de v.o.f. Molenaar Orchideeën te weigeren.

Het college besluit:
1. De heer E.A. van Baal en mevrouw J.M. van Baal-van Nimwegen niet in hun
bezwaar te ontvangen;
2. De heer J.A.M. Brockhoff wel in zijn bezwaar te ontvangen;
3. De bestreden beslissing van 6 februari 2002, nr. 2002-2561 te handhaven.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van de Minister van VROM van 19 december 2004,
met de notitie over programmafinanciering uitvoeringskosten Externe
Veiligheidsbeleid, waarin vanuit VROM maximaal 1, 592 miljoen euro beschikbaar
wordt gesteld voor projecten in Noord-Holland.
2. De inventarisatie van mogelijke projecten en het opstellen van het
uitvoeringsprogramma, dat voor 1 juni 2004 bij de Staatssecretaris VROM moet
worden ingediend, uit te besteden aan een extern bureau.

Het college besluit:
1. Aan provinciale staten voor te stellen de bevoegdheid tot het vaststellen van het
advies bij de op de provincie Noord-Holland betrekking hebbende verzoeken tot
opneming van voorzieningen in het plan van scholen te delegeren aan het college
van gedeputeerde staten.
2. De hiertoe strekkende voordracht met inliggende brief ter behandeling aan te
bieden aan provinciale staten.
3. De portefeuillehouder onderwijs te machtigen de voordracht zonodig aan te passen.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.van Kanten
E.Klut
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 42 11
te. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

1, 12
7, 8, 9 10, 11,
5
2, 3, 4,
6, 12

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.
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