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1.
Interreg IIIB; Ferry IJmuiden
to Great Yarmouth

Besluit
Het college besluit:
– Kennis te nemen van het projectvoorstel “ Ferry IJmuiden to Great Yarmouth” ;
– In te stemmen met het uiterlijk 1 maart indienen van het projectvoorstel bij het
Interreg IIIB, Noordzeegebied secret ariaat, waarbij de provincie Noord-Holland
aangeeft de rol van lead-partner te zullen vervullen;
– In te stemmen met een provinciale co-financieringsbijdrage van € 200.000 waarvan
€ 65.000 in de vorm van menskracht;
– Voor de dekking van de provinciale cofinanci ering in het kader van
Voorjaarsbericht en begroting nadere voorstellen te doen;

2.
Afwijzing verzoek om
Het college besluit het verzoek om vergunning voor de wijziging van de Noorder IJ-en
vergunning wijziging Noorder Zeedijken af te wijzen.
IJ-en Zeedijken te Warder.
3.
Projecten stimuleringsregeling Het college besluit:
vrijwilligerswerk van
1. De projecten “ Regionale implementatie van Stap Twee”van het IMCO en “ Gewoon
ministerie van VWS
doen”en “ Wij gaan ervoor” van Pyloon in principe in aanmerking te laten komen
voor de Tijdelijke stimuleringregeling vrijwilligerswerk van het Ministerie VWS en
het IMCO en Pyloon uit te nodigen een projectbeschrijving in te dienen.
2. Het besluit onder 1 om advies voor te leggen aan de Commissie ZWC.
3. Voor 1 juli 2002 een projectbeschrijving in te dienen bij het ministerie van VWS
waarin de onder 1 genoemde projecten nader worden uitgewerkt.
4.
Verbet eringen in de P&Ccyclus

Het college besluit tot de voorgestelde aanpassingen in de P&C – cyclus.
De aanpassingen worden om advies voorgelegd aan de Statencommissie FSB in haar
vergadering van 13 maart 2002.

5.
Concept-jaarversl ag ruimtelijk Het college besluit:
beleid 2001, “ Ordenen is
– Het jaarverslag 2001 ruimtelijk beleid 2001 “ Ordenen is mensenwerk”vast te
mensenwerk”
stellen.
– Het jaarverslag te zenden aan de Minister VROM, de statencommissie ROB,
Provinciale Staten en relevante in- en externe relaties.
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6.
Provinciale reactie op deel 1
ontwerp pkb Tweede
Structuurschema Militaire
Terreinen

Besluit
Het college besluit de reactie op het deel 1 ontwerp pkb Tweede Structuurschem a
Militaire Terreinen vast te stellen en de Staatssecretaris van Defensie het volgende
onder de aandacht te brengen middels onderliggende brief:
· In het SMT2 willen GS graag zien waar de munitieopslagplaatsen zijn gesitueerd
en hoe de veiligheidszones daaromheen lopen.
· Onduidelijk is wat de verkenning van geluidszones rond schiet- en oefenterreinen
concreet inhoudt.
· GS zullen de vergunningaanvraag voor een geluidswal toetsen aan de
habitatrichtlijn en natuurbeschermingswet.
· GS achten uitbreiding van vliegveld De Kooy vanuit een oogpunt van economie en
werkgel egenheid van belang, maar zijn ven mening dat alvorens een definitief
standpunt kan worden ingenomen meer inzicht dient te bestaan in de gevolgen
daarvan voor de Noordkop.
· Het wordt raadzaam geacht veiligheidscontouren en indicatieve zones m.b.t.
externe veiligheid van vliegvelden in het SMT2 op te nemen.
· In het SMT2 willen GS graag de verhoogde risico’s van laagvliegen opgenomen
zien.
· Oefent errein Laren –Bussum zien GS bij afstoting door het ministerie van Defensie
graag overgedragen aan de betreffende gem eenten in plaats van het ministerie van
LNV.
· GS willen duidelijkheid omtrent de plannen van Defensie met de Kol. Palmkazerne
en de Korporaal van Oudheusdenkazerne.
· GS willen nadere inform atie over de milieu-effecten van schietoefeningen in het
IJsselmeer

7.
Opbrengst opcenten MRB jaar Het college besluit:
2001, raming opbrengst 2002 1. Kennis te nemen van de gerealiseerde opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting
en de omvang van de
in 2001 en de stand van de Egalisatiereserve per 31 december 2001;
onbenutte belastingcapaciteit
2. Kennis te nemen van de raming opbrengst opcenten 2002, de onbenutte
in 2002
belastingcapaciteit in 2002
8.
Ombouw provinciale
begroting voor 2002

9.
Slotrapportage 2001

Het college besluit:
a. De omgebouwde ontwerp-provincial e begroting voor 2002 vast te stellen.
b. Provinciale Staten voorstellen de omgebouwde provinciale begroting voor
2002 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 5
november 2001, nr.55 voor zover dit de vaststelling van de provinciale
begroting voor 2002 betreft.
Het college besluit:
– Kennis te nemen van de bevindingen uit de rapportages van de afdelingen over
2001
– Er kennis van te nemen dat de Directieraad maatregelen zal nemen ter betering van
de rapportages van de afdelingen.

3

OPENBARE BES LUITENLIJS TVAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 februari 2002
Onderwerp
10.
Wijziging Interprovinciale
Ziektekostenregeling 2000

Besluit
Het college besluit:
1. De bijgevoegde ontwerp statenvoordracht (met bijlagen) in principe vast te stellen;
2. Omtrent dat principebesluit het advies van de Commissie Openluchtrecreatie,
Onderwijs en Personeel en Organis atie (OOPO) te vragen;
3. De portefeuillehouder Personeel en Organisatie te machtigen het principe -besluit –
na positief advies van de Commissie OOPO - definitief vast te stellen.

11.
Herstructuering afdeling P&O Het college besluit:
1. De afdeling P&O te herpositioneren op basis van het door de DR geaccordeerde
inrichtingsplan. Daarin staat onder andere dat het Loopbaancentrum in de afdeling
P&O wordt geïntegreerd, dat de inhuur van externe adviseurs zeer sterk zal worden
beperkt en –als het gaat om organisatiedeskundigheid - altijd via P&O zal gaan en
dat het aantal bureauhoofden wordt uitgebreid van twee naar vier;
2. In principe in te stemmen met de voorgestelde form atie-uitbreiding van 5 fte onder
de voorwaarde dat dit voor de organisatie als geheel een budgettair neutrale
operatie is.
3. Binnen de afdeling P&O de bureaus Advies &Beheer en Organisatieontwikkeling
& Arbeidsvoorwaardenbeleid op te heffen en de afdeling te laten bestaan uit de vier
bureaus: Personeels- en Salaris administratie (PSA), Rechtspositie en
Arbeidsvoorwaardenbel eid (R&A), Personeelsadvies en –beleid (PAB) en
Organisatieadvies en –ontwikkeling (O&O)
4. De formatie en taken van het Loopbaancentrum in het bureau PAB van de afdeling
P&O onder te brengen;
5. Het voorstel voor advies aan de OR voor te leggen;
6. De portefeuillehouder P&O te machtigen om – na het advies van de OR- de
voorgenomen besluiten namens GS te bekrachtigen; en
7. De commissie OOPO te informeren over dit besluit
12.
Ondersteuning Project
Opheffing Sociale
Woningnoden, Paramaribo,
Suriname

13.
Reactie op de trajectnota
CRAAG

Het college besluit:
a. Uit het fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel,
een bedrag van maximaal € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor ondersteuning
van het project Reparatie vervallen woonhuizen, Paramaribo, Suriname.
b. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de
uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te
sluiten.
c. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB.

Het college besluit:
a. De minister te adviseren om te kiezen voor het Benuttingsalternatief als korte
termijn maatregel voor de bereikbaarheidsproblematiek in de corridor regio
Amsterdam, Almere en ’t Gooi (CRAAG)
b. Bij de keuze tussen de Benuttingsalternatieven “ variant Lage Brug”en “ variant
Bestaande Brug”op dit moment geen uitspraak te doen en de minister te
adviseren om bij deze keuze nadelige effecten op het vaarverkeer te
vermijden.
c. De minister te verzoeken om een snelle voortzetting van de procedure gericht
op het realiseren van een meer definitieve oplossing;
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Besluit
d. De minister te verzoeken hierbij een verbinding tussen de A6 en de A9, een
aquaduct bij Muiden en de aanleg van een tweede Hollandse Brug te
betrekken;
e. Het standpunt onder a t/m d aan de minister kenbaar te maken middels
inliggende concept-bri ef.

14.
Statenvragen van D. Graatsma Het college stelt de antwoorden vast.
en C. Boelhouwer (SP) inzake
een provinciale bijdrage t.b.v.
de aanleg van de Westelijke
Randweg Beverwijk
15.
Westfrisiaweg

16.
Vaststellen streefbeeld
voorkeursvariant N242 in
HAL-regio

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de bijgevoegde studie’s Westfrisiaweg-west
en oost en de regionaal, bestuurlijke consultatie;
2. Het op 23 mei 2000 genomen besluit de N507 en de N302 aan te wijzen als
regionale stroomwegen te vertalen in een streefbeeld voor de lange en middellange
termijn waarbij, conform de omschrijving in de bij dit besluit behorende Nota van
Toelichting:
a. De N507 en de N302 worden omgevormd tot stroomwegen conform de
richtlijnen van Duurzaam Veilig
b. De N507 aan de westkant wordt verbonden met de N242 via de noordkant van
Heerhugowaard, de verbinding tussen de N507 en N302 wordt gevormd door
de eveneens conform Duurzaam Veilig tot stroomweg om te bouwen N243 en
de A7 en waarbij naar de tracering van de N302 tussen Markerwaardweg en
Enkhuizen samen met de regio op basis van nader onderzoek een streefbeeld
zal worden geformuleerd voor óf de ombouw van de bestaande N302 tot
stroomweg of een zuidelijke passage van Hoogkarspel en een voortzetting van
de N302 via de N506 naar Enkhuizen.
c. Het trace langs de noordkant van Heerhugowaard geldt als voorkeurstrace; in
het kader van het streekplan zal t.z.t. worden bezien of een andere tracering
wenselijk is.
3. Te constateren dat de kosten verbonden aan het totale project (tussen de 650 en
1300 miljoen) de draagkracht van de provincie verre te boven gaat en dat daarom
een snelle en ingrijpende aanpassing van de N507 en N302 eerst aan de orde is als
de regio, bedrijfsleven én het Rijk financieel substantieel bijdragen daarin;
4. Vanwege het ontbreken van voldoende middelen binnen een afzienbare termijn
vooralsnog de N507 en de N302 mee te nemen in het voor Duurzaam Veilig fas e II
op te stellen indicatieve maatregelenpakket en, indien de doorlichting van dat
pakket op veiligheid positief scoort voor genoemde wegen, de wegen op te nemen
in het definitieve maatregelenpakket;
5. In te stemmen met de Nota van Toelichting behorend bij dit besluit waarin bedoeld
besluit verder wordt uitgewerkt.

Het college besluit:
a. Als streefbeeld vast te stellen dat de doorstromingskwaliteit van N242 in de
Hal-regio voor het openbaar vervoer en het autoverkeer bet er op de
(toekomstige) verkeersvraag is afgestemd en dat het deel ten zuiden van de
aansluiting op de N508 (Nollen) als stroomweg, conform de eisen van
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Besluit
b.

c.
d.

17.
De watertoets

duurzame veiligheid, is ingericht;
Dat dit idealiter zou leiden tot:
1. het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen op de N242 vanaf de
Smaragdweg tot en met de N508 (Nollen);
2. het realiseren van een verdiept e ligging ter plekke van de kruisingen
Omval en Nieuwe Schermerweg;
3. het vergroten van de capaciteit van de Leeghwaterbrug;
4. het realiseren van de HAL-OV-Corridor deel B door middel van
opstelstroken voor de bus in combinatie met beïnvloeding van de
verkeersregelinstallaties;
5. indien dit door lopend onderzoek wordt bevestigd, met een nader besluit te
komen tot realisatie van kwalitatief hoogwaardige businfrastructuur op de
N242 tussen Heerhugowaard en Alkmaar;
6. het (licht) aanpassen van de kruispunten tussen Nollen en N504.
Ook de consequenties van een eventueel aquaduct ter plaatse van de
Leeghwaterbrug worden in de beschouwingen betrokken
dat versobering, fasering, prioritering, financierbaarheid en bijbehorende
kasritmes onderwerp zijn van nader onderzoek (Quick Scan) op basis waarvan
het college van GS in juni 2002 zal besluiten wat feitelijk mogelijk is.

Het college besluit:
– dat vanaf 1 juli 2002 voor alle ruimtelijke plannen en besluiten die daarna ter
beoordeling aan de provincie worden voorgelegd, wordt nagaan of gevolg en
inhoud is gegeven aan de watertoets;
– dat de watertoets van toepassing is op de volgende plannen en
besluiten:streekplannen en streekplanuitwerkingen, bestemmingsplannen (+
uitwerkings-en wijzigingsplannen), vrijstellingen (art. 19 WRO), (inter)gemeent elijke en regionale structuurplannnen, locatiebesluiten,
infrastructuurpl annen, (structuur-) plannen voor bedrijventerreinen,
herstructureringsplannen voor landelijk en stedelijk gebied, besluiten tot wijziging
van al deze plannen en besluiten op basis van de Ontgrondingenwet;
– de dagelijksbesturen van gemeent en, waterschappen en hoogheem raads chappen
hiervan schri ftelijk op de hoogte te stellen.

18.
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
– Voor de verbouw van een stolpwoning, Dorpsstraat 55 te Watergang, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Waterland
– Voor de bestemming wonen voor perceel Mieland 4 te Oudeschild, gemeente Texel
– Ten behoeve van het bouwrijp maken van de Stad van de Zon Plandeel II,
gemeente Heerhugowaard
– Voor de uitbreiding van een parkeerterrein aan de Cannenburgerweg 51, gemeente
’s-Graveland
– Voor de bouw van een dubbel woonhuis aan de J.J. Allanstraat 301 te Westzaan,
gemeente Zaanstad,
– Voor het plaatsen van een antenneboommast nabij de Zeeweg 55 (toegangsweg
ingang manege “ De Bokkedoorns”)
– Voor het uitbreiden van een woning aan de Inlaagpolder 2A te Spaarndam,
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
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19.
Historische verenigingen

20.
N203, financiël e dekking
verkeersregelinstallatie bij
Busch/Bus en Dam
21.
Aanbod NUON tot het
aanschaffen van antiverwat eringsaandelen
22.
Juridische kwaliteitszorg

Besluit
– Voor de bouw van een kantoorgebouw aan de Provincialeweg, nabij NS-station te
Zaandam, gemeent e Zaanstad
– Voor de bouw van een bijeenkomstgebouw aan het Gooierserf, gemeente Huizen,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Vastgesteld bestemmingsplan Doggersvaart , Den Helder
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Kerkelanden, gemeent e Hilversum
Het college besluit:
– Wijziging voorstel 18 uit de provinciale Cultuurnota 2001-2004 m.b.t. de opzet van
een subsidieregeling voor (publicaties van ) historische verenigingen;
– Opdrachtverlening aan Museaal & Historische Perspectief tot het maken en beheren
van een internetsite voor Historische verenigingen.
Het college besluit de aanleg van de gecombineerde verkeers regelinstallatie (vri) op de
N203 bij de aansluitingen bij Busch/Bus en Dam en Lagendijk (voorlopig) financi eel te
dekken uit het provinciaal mobiliteitsfonds en bij de actualisatie van het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur 2002-2006 een definitief voorstel te doen voor het
benodigde uitvoeringskrediet (ca. € 800.000,--).
Het college besluit geen gebruik te maken van de door NUON geboden mogelijkheid tot
het kopen van anti-verwat eringsaandelen.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de rapportage “ Kwaliteitsscans voor juridische
kwaliteitszorg”, Managem entletter kwaliteitsscans en de notitie voortgang
uitvoering project Juridische kwaliteitszorg
2. in te stemmen met het besluit van de DR:
· leerpunten ter harte te nemen en aanbevelingen op te volgen;
· de afdelingen via Op Dreef en intranet te inform eren over de uitkomsten,
verbeterpunten en aanbevelingen;
· de kwaliteitsscans eind dit jaar opnieuw uit te laten voeren;
· stukken die na die laatste kwaliteitsscans niet voldoen aan de richtlijken terug te
sturen naar de afdeling ongeacht de daarmee gepaard gaande vert raging.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
7, 8, 9
S.Boedijn
tel. (023) 514 44 58
13, 14, 15, 16, 20, 21
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
12
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
1
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
10, 11
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
4, 5, 6, 18, 22
M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07
2, 3, 19
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
17
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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 vragenst ellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 26-02-2002 openbaar
Datum:26-02-2002

