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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 augustus 2003
onderwerp
1.
Ontwikkelingsbeeld
Deltametropool

2.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht.
Weigering subsidie
bestemmingsplan gemeente
Wormerland
3.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht.
Weigering subsidie twee
bestemmingsplannen
gemeente Waterland
4.
Rapportage rampenplannen
aan minister BZK

Besluit
Het college van Noord-Holland besluit:
• Kennis te nemen van het Ontwikkelingsbeeld Deltametropool, dat is opgebouwd uit
bestaand beleid van de 12 randstadbesturen.
• Vast te stellen dat het streekplan NHZ en de stroomgebiedvisies er goed in zitten.
• Kennis nemen van het feit dat het document zoals het voor ligt regelmatig zal
worden bijgesteld, voor het eerst in 2005. Het doel van de samenwerking staat
daarbij vast - evenwichtige ontwikkeling van de Randstad tot concurrerend gebied
in Europa en een goed leefklimaat voor de inwoners van het gebied. De strategie
om dit te verwezenlijken zal regelmatig worden bijgesteld.
• Het ontwikkelingsbeeld met een begeleidend schrijven ter kennisname te sturen aan
PS
• Onder de aandacht van het presidium brengen dat Bureau Regio Randstad bereid is
een toelichting te geven aan de statencommissie.
• Akkoord te gaan met de vervolgprocedure, waarbij het algemeen bestuur van Regio
Randstad het beeld zal vaststellen, zodat het kan dienen als basisstuk om de
inhoudelijke samenwerking verder te concretiseren.

Het college besluit de collegeleden Borghouts en Meijdam te machtigen tot het
vaststellen van een reactie, nadat nader juridisch advies is ontvangen.

Het college besluit de collegeleden Borghouts en Meijdam te machtigen tot het
vaststellen van een reactie, nadat nader juridisch advies is ontvangen.

Het college besluit te voldoen aan het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties om hem vóór 1 september 2003 te informeren over de stand van
zaken van de gemeentelijke rampenplannen.

5.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van de schriftelijke vragen van
de statenleden W. van
Oudheusden en P.S. Visser
(PvdA), inzake woonschepen
bij de Krakeelakker te
Kortenhoef, gemeente
Wijdemeren
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6.
Investeringsprogramma 4e
tranche TIPP ( Tender
Investeringsprogramma
Provincies)

7.
Beantwoording vragen
rekeningencommissie n.a.v.
jaarrekeningen 2002

8.
Overname taken Pyloon door
andere steunfunctieinstellingen

Besluit
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de indiening voor de vierde tranche van de TIPP-regeling (
Tender Investeringsprogramma Provincies) van een investeringsprogramma dat
bestaat uit de projecten:
– Alkmaar, Herstructurering bedrijventerrein Oostelijke kanaalzone Alkmaar;
– Haarlem, Herstructurering bedrijfsverzamelgebouw voor grafische en
kunstzinnige bedrijvigheid op het EBH-terrein;
– Medemblik, Revitalisering van bedrijventerrein Overleek;
– Velsen, Herstructurering Kop van Middenhavengebied tot haventerrein;
– Zijpe, Ontsluiting Innovatiepark Zijpe;
– Haarlemmermeer, Herstructurering bedrijventerrein De Pionier
2. € 765.000 te reserveren uit het Fonds Economische Ontwikkeling voor de
verplichte provinciale co-financiering voortvloeiende uit de TIPP regeling.
Het college besluit:
a.
De heer Meijdam te machtigen beantwoording van de vragen van de
Rekeningencommissie naar aanleiding van de jaarrekening 2002 van
de provincie en van het fonds Nazorg gesloten stortplaatsen vast te
stellen,
b.
De heer Meijdam te machtigen het Plan van Aanpak voor de
verbetering van de verantwoording vast te stellen,
c.
Beide documenten via tussenkomst van de statengriffier verzenden
aan de Rekeningencommissie, ter behandeling in haar vergadering van
10 september a.s.,
d.
De portefeuillehouder financiën te machtigen om redactionele
aanpassingen in de teksten te realiseren.
e.
De brief aan de Rekeningencommissie alsmede het Plan van Aanpak
via tussenkomst van de Statengriffier, ter kennisneming toe te zenden
aan PS, mede ter uitvoering van hun actieve informatieplicht
(Provinciewet art.167,lid 2).
Het college besluit:
in te stemmen met de overname van taken van Pyloon door andere
steunfunctie-instellingen in Noord-Holland per 1 november 2003
in te stemmen met de stopzetting van de feitelijke werkzaamheden
van Pyloon m.i.v. 1 november 2003
de basissubsidie m.i.v. 2004 te verdelen onder de overnemende
partners op basis van het aantal overgenomen FTE’s
de directeur van Pyloon te verzoeken op korte termijn, doch uiterlijk 1
oktober 2003 een plan op te stellen voor de overige (materiële)
aspecten van de overname
indien de directeur van Pyloon voor 1 november vertrekt, op kosten
van de provincie beperkte (externe) ondersteuning te verlenen aan het
overnameproces, hetgeen hooguit nog enkele dagdelen in beslag zal
nemen in de maanden september en oktober. De finale afronding in
november en december zal eveneens enkele dagdelen in beslag
nemen.
de gedeputeerde voor welzijn te machtigen de hiervoor benodigde
werkzaamheden te laten uitvoeren
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Besluit

9.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
– Bouw 2 woningen naast het Mat 2 te Broek op Langedijk, gemeente Langedijk
– Voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Spieringweg 1143, te Zwaanshoek,
gemeente Haarlemmermeer
10.
Jaarverslag 2002 Regionale
Samenwerking Amsterdam
(RSA)
11.
Programma’s, agenda’s en
verslagen van ambtsbezoeken
van de commissaris van de
Koningin aan Harenkarspel en
Hilversum

Het college neemt kennis van het Jaarverslag Regionale Samenwerking Amsterdam
2002.

Het college neemt kennis van de programma’s, agenda’s en verslagen van de door de
commissaris van de Koningin aan de gemeenten Harenkarspel en Hilversum op
respectievelijk 25 juni en 4 juli jl. afgelegde ambtsbezoeken en in het bijzonder kennis
te nemen van de gedane toezeggingen van de commissaris van de Koningin.
Met betrekking tot de gemeente Harenkarspel:
– de commissaris heeft toegezegd, dat hij onder de aandacht van het college zal
brengen dat de gemeente graag ziet dat de verwaarloosde locatie de dwangburcht
Huis te Nuwendoorn, waarvan de ondergrond in eigendom toebehoort aan de
provincie N-H, ontwikkeld wordt en verneemt welke plannen de provincie te dien
aanzien heeft;
– de commissaris van de Koningin heeft toegezegd, dat hij de wens tot exploitatie
van de cultuurhistorische waarden in de gemeente voor toeristische doeleinden
onder de aandacht van het college zal brengen;
– de commissaris van de Koningin heeft toegezegd, dat hij – ofschoon de negatieve
opinie van de gemeente over het plaatselijk openbaar vervoer op het provinciehuis
bekend is – hij dit onder dit aandacht van verantwoordelijk gedeputeerde Mooij zal
brengen;
– de commissaris van de Koningin heeft ook toegezegd, dat hij bij gedeputeerde
Mooij onder de aandacht zal brengen dat één van de kruispunten van de N245
verkeerslichten ontbreken en de gemeente er grote behoefte aan heeft dat deze
worden aangebracht;
Met betrekking tot de gemeente Hilversum:
– de commissaris van de Koningin heeft aan de burgemeester van Hilversum
toegezegd dat hij hem steunt in zijn streven om extra aandacht van het ministerie
van BZK te krijgen, met name waar het gaat om hardere toezeggingen in het
convenant voor extra BVE’s voor het regionale korps;
– de commissaris van de Koningin heeft steun toegezegd in de discussie met de NS
over 4 stops per uur bij Hilversum Noord (Mediapark);
– de commissaris van de Koningin heeft de raad toegezegd de lobby om meer
capaciteit voor de politie voor alle extra politiezorg die nodig is te zullen steunen;
– de commissaris van de Koningin heeft toegezegd een bezoek te zullen brengen aan
het Lieven de Keyproject (woon-dienstenconcept);
– de commissaris van de Koningin heeft toegezegd een papier van
vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, De Stro en de Hilversumse
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Besluit
Bedrijven Vereniging te zullen beantwoorden.

12.
Wijziging deelverordening
sociaal beleid 2002

13.
Regionale steunpunten
Natuur- en Milieueducatie

14.
Windkansenkaart

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
wijziging van de Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2002 in principe
vast te stellen.
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit te zenden aan het presidium met het
verzoek dit te behandelen ter voorbereiding op het vaststellen van de agenda van
zowel de statencommissie Sociale Infrastructuur als provinciale staten.
3. Na vaststelling door provinciale staten het besluit en de integrale tekst van de
Deelverordening sociaal beleid 2002 te publiceren in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
1.
a. De afspraak met de milieufederatie NH en het consulentschap voor het beheer
van dit fonds te continueren.
b. Binnen de begrotingspost 500.31 (€ 91.200) het fonds “kleine NME projecten”
in stand te houden en hiervoor jaarlijks een bedrag uit te trekken van € 20.000,2. 6 regionale steunpunten NME te ondersteunen en hiervoor jaarlijks een bedrag ter
beschikking stellen van € 71.200,-. Dit op basis van de door de sector zelf
voorgestelde verdeling per steunpunt.
3. De afdeling ELM de opdracht te geven de besluiten onder 1 en 2 uit te voeren.
4. PS hiervan in kennis te stellen.

Het college besluit:
1. Over te gaan tot vaststelling van de windkansenkaart voor Noord-Holland;
2. Het opschalen van bestaande solitaire turbines is toegestaan in de
voorkeursgebieden (categorie 1) mits door middel van het overleggen van een
ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat deze opschaling aanvaardbaar is.
In deze ruimtelijke onderbouwing moet tenminste aandacht worden besteed aan
landschappelijke inpassing, geluidseffecten, slagschaduw en eventuele
vogelrichtlijnen in de omgeving van de turbine.
3. Er in alle gevallen, waarin een vigerend bestemmingsplan niet voorziet, een
verklaring van geen bezwaar art. 19 lid 1 van de WRO door de provincie moet zijn
verleend.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11

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

M.Ottevanger

tel. (023) 514 40 07

8, 12
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K.van Rijn

tel. (023) 514 40 45

13, 14

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. 26-08-2003 openbaar
Datum:26-08-2003

