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1.
Het college besluit:
Vergoedingsregeling voor
De huidige vergoedingsregeling voor motorbrandstofverkooppunten op
motorbrandstofverkooppunten a)
provinciale grond met toepassing van artikel 13 nogmaals te verlengen
op provinciale grond uit 1992
met 1 jaar i.p.v. 5 jaar.
verlengen met nogmaals 1 jaar
b)
De betrokken benzinemaatschappijen schriftelijk te informeren. In de brief
i.p.v. 5 jaar, met toepassing
wordt aangegeven dat de huidige vergoedingsregeling voor
van artikel 13
motorbrandstofverkooppunten op provinciale grond niet stilzwijgend verlengd
wordt met 5 jaar, maar nogmaals met 1 jaar. Tevens wordt aangegeven dat deze
verlenging met 1 jaar verband houdt met het voornemen tot aanpassing van het
totale beleid inzake motorbrandstofverkooppunten.
2
Wijziging reglement Rijnland

Het college besluit:
de voordracht inzake de wijziging van het reglement voor het hoogheemraadschap
van Rijnland inhoudende
- schrappen reglementaire kostentoedelingsuitgangspunten;
- toevoeging van Zijkanaal B-Noord van het Noordzeekanaal aan het
taakgebied ‘waterkwaliteit’;
- verlaging van het aantal hoogheemraden van 6 naar 5
in beginsel vast te stellen
q het gemeenschappelijk commentaar op de ingebrachte bedenking en de
statenvoordracht met bijlagen om advies aan de statencommissie voor Milieu,
Water en Groen voor te leggen.
q

3.
Vaststellingsovereenkomst
mediation Amylum

4.
Mandatering heer Boxem tot
ondertekening convenant
faunabeheereenheden

5.
Deelname in garantiefonds
Stad van de Zon

Het college besluit in het kader van het verbeteren van de onderlinge relaties tot het
aangaan van een overeenkomst met Amylum Nederland BV, de gemeente Zaanstad en
omwonenden van het bedrijf Amylum, als resultaat van een mediatraject, waarbij
tegemoet gekomen wordt aan de ondervonden knelpunten.
Het college besluit achteraf in te stemmen met het convenant tussen de provincies en het
Landelijk Overleg Faunabeheereenheden over de oprichting van faunabeheereenheden,
alsmede met het bijbehorende centraal akkoord. Tevens besluiten zij de heer Boxem,
gedeputeerde van de provincie Gelderland, mandaat te verlenen om dit convenant mede
namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te ondertekenen.
Het college besluit:
1. de reeds verleende provinciale subsidie voor de toekomstige plandelen van
het Stad van de Zon onderdeel Heerhugowaard te reserveren voor een
garantiefonds ter dekking van het mogelijk wegvallen van de rijksbijdrage
(Energie Premie Regeling) aan de eerste fase van plandeel 2 van
Heerhugowaard:
2. een extra bedrag van € 533.333,- in het PAF te reserveren voor dit
garantiefonds;
3. de beschikking van 17 augustus 2000, nr. 2000-28415 inzake de
subsidieverlening van ƒ 10 miljoen aan de gemeenten Heerhugowaard,
Alkmaar en Langedijk te vervangen door een nieuwe subsidieverlening.
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4.

6.
Samenwerkingsprogramma
baggerspecie Noord-Holland

7.
Toetreding convenantpartner
samenwerkingsverband AAA

portefeuillehouder Ada Wildekamp te machtigen deze subsidieverlening,
waarin bovengenoemde besluiten verwerkt zijn, per brief aan de gemeente
Heerhugowaard te doen uitgaan.

Het college besluit:
a. Akkoord te gaan met de opzet en uitwerking van het concept
Samenwerkingsprogramma Baggerspecie Noord-Holland 2003-2008.
b.

Te starten met de opzet van het Baggerplan Noord-Hollandse vaarwegen, als
uitvoering van het actieonderwerp in het VVPN (gereed februari 2003).

c.

Kennis te nemen van de concept Intentieovereenkomst Samenwerkingsverband
Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland.

d.

Vast te stellen dat het concept Samenwerkingsprogramma en de opzet van het
Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland gezamenlijk dienen voor de
uitvoering van het advies van het Platform Baggerspecie Noord-Holland van 20
maart 2001.

e.

Te constateren dat het onderwerp van de Intentieovereenkomst is het streven om
medio 2003 te komen tot de installatie van een onafhankelijk Informatiepunt
baggerspecie Noord-Holland.

f.

Te constateren dat aan de installatie en werking van het Informatiepunt verbonden
externe kosten gezamenlijk door de partijen zullen worden gedragen. Financiering
vindt plaats via het PAF.

g.

Te mandateren de gedeputeerde Milieu om namens Gedeputeerde Staten plaats te
nemen in de stuurgroep, die de bestuurlijke basis vormt voor het uitvoeren van het
Samenwerkingsprogramma.

h.

Te mandateren het lid van het college mevrouw A. Wildekamp om de
Intentieovereenkomst nader uit te werken, met partijen hierover te beraadslagen op
2 december 2002 in het te houden bestuurlijk overleg en namens de provincie te
tekenen op 23 januari 2003.

i.

Kennis te nemen van het planningschema (punt 5) dat resulteert in een op 23
januari 2003 in het provinciehuis te houden congres waarvoor de bij de NoordHollandse baggerproblematiek betrokken gemeenten, alsmede de waterschappen,
provinciale- en rijksoverheid worden uitgenodigd.

j.

Het concept Samenwerkingsprogramma Baggerspecie Noord-Holland 2003-2008
voor advies voor te leggen aan de Statencommissie MWG van 28 november 2002.

k.

Akkoord te gaan met aanstelling van een 1 fte tijdelijke voor 1 jaar voor de
uitvoering van het Baggerplan Noord-Hollandse vaarwegen.

Het college besluit:
1. toe te treden tot het Convenant Amsterdam Airport Area dat een looptijd heeft t/m
2004;
2. de heer drs. J.H.J. Verburg te machtigen tot het ondertekenen van het Convenant;
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8.
Deelname NH aan Europees
project Interreg IIIc “Hanse
Passage”

Het college besluit:
- Deel te nemen in de Regional Framework Organisation (RFO) “Hanse Passage”
voor de programmaperiode 2003-2007 en te bevorderen dat de regio Pommeren
(Polen) eveneens deelneemt.
- In te staan voor een financieringsbijdrage voor de uitvoering van het programma ter
hoogte van (indicatief) maximaal € 60.000 per jaar.
- Naar rato bij te dragen in de last van voorfinanciering van de uitvoering van het
programma, vooralsnog geraamd op maximaal € 100.000.
- In beginsel te participeren in de grote (centrale) clusterprojecten (een per cluster)
van het programma;
- In te stemmen met het programmaleiderschap van de provincie Groningen voor de
RFO.
- De portefeuillehouder Europa en/of de Commissaris der Koningin te mandateren de
letter of commitment te ondertekenen;

9.
Vragen statenleden
mw.E.P.van Gaalen-Haanstra
en mw.M.D.Koning-Zijp
(VVD) betreffende
kindermishandeling
10.
Prestatieplannen Sociaal
beleid 2003

Het college stelt de antwoorden vast .

Het college besluit:
a) kennis te nemen van de prestatieplannen voor 2003 en de daarbij gedane
subsidieverzoeken zoals die zijn ontvangen van de provinciale instituten voor
maatschappelijke ontwikkeling: De Nieuwe Organisatie (IMCO & NPI), Stichting
Pyloon, Stichting Sportservice Noord-Holland, , de Amsterdamse Federatie
Steunfuncties Minderheden (AFSM) en Stichting Multiple Choice;
b) aan de onder a) genoemde instellingen het subsidiebedrag zoals dat voor elk van die
instellingen is opgenomen in de provinciale begroting voor 2003 in principe toe te
kennen ;
c) de prestatieplannen 2003 te beschouwen als een raamovereenkomst waarbinnen in
overleg met de onder a) genoemde instellingen op uitvoeringsniveau nadere
afspraken worden gemaakt over invulling, prioriteitsstelling en voortgang van
activiteiten en projecten, en over de daarop toe te passen resultaat- en/of
effectmeting;
d) de bovengenoemde besluiten voor advies voor te leggen aan de Statencommissie
voor Zorg, Welzijn en Cultuur (PS-cie. ZWC) in haar vergadering van 11 december
2002;
e) bij positief advies van de PS-cie (na vaststelling van de begroting 2003) de begrote
subsidiebedragen aan de onder a) genoemde instellingen beschikbaar te stellen.

11.
Europees jaar van mensen met Het college besluit:
een handicap
1. Het voorlopig Noord-Hollands programma voor het Europees jaar van mensen met
een handicap in principe vast te stellen en de maximale kosten te bepalen op €
200.000,-;
2. Het voorlopig programma ter advisering voor te leggen aan de statencommissie
Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 11 december 2002;
3. Indien de commissie positief adviseert de gedeputeerde Zorg te machtigen het
programma voor het Europees jaar van mensen met een handicap verder uit te
werken en vast te stellen, binnen het beschikbare budget van € 200.000,-.
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12.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording van
schriftelijke vragen van de
statenleden K.W.C.
Breunissen en C. Bozelie
(GroenLinks), inzake
camping/jachthaven te Uitdam
13.
Financiële vragen over
verslaglegging uitvoering
grondbeleid in 2001

Het college besluit:
1.
Bij de jaarrekening 2002 de boekwaarde van het krediet anticiperende
grondverwerving verhogen met € 3.341.000;
2.
Van de verhoging € 3.176.000 storten in de Saldireserve en € 165.000 afboeken
op de wegenkredieten.

14.
Vaststelling tarief provinciale Het college besluit:
opcenten en wijze van dekking – In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerpbesluit tot wijziging
van het tarief van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de
motorrijtuigenbelasting van 44,7 naar 42,7 opcenten met ingang van 1 april 2003 en
deze voor te leggen aan de vergadering van provinciale staten van 9 december
2002;
– binnenkort met nadere voorstellen te komen m.b.t. het plan van aanpak N 242
15.
Ondersteuning Verbetering
Mobiliteit
Gezondheidszorgwerkers,
Kaoma district Zambia

16.
Ondersteuning
Klamboeprojecten in de
binnenlanden van Suriname

Het college besluit:
a. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel,
een bedrag van € 34.939,93 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van zes
nieuwe Honda-motoren en de bijbehorende reserveonderdelen voor de
komende jaren.
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. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel,
een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar te stellen voor twee klamboeprojecten
in het binnenland van Suriname, één in de regio Boven-Suriname en één in de
regio Bovenlandse Indianen.
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.
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17.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

18.
Mandatering POP

19.
Extern onderbrengen beheer
relaties met de
zusterprovincies in Azië

20.
Leidraad Provinciaal
Ruimtelijk Beleid

Concept-besluit

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
− Bouw winkelruimte en 5 appartementen, Dorpsstraat 31/33, gemeente Castricum
− Verbouw stolp op perceel Moerbeek 15 te Lutjewinkel, gemeente Niedorp
− Bouw 6 woningen op hjet terrein van de voormalige school De Vogelboom,
gemeente Stede Broec
− Bouw twee kantoorgebouwen aan de Bogert en Zeizelbos (Zuiderdel) te Broek op
Langedijk, gemeente Langedijk
− Bouw woning op perceel P.J.Jongstraat 78 te Lutjebroek, gemeente Stede Broec
− Ten behoeve van het project “Boekelermeer Zuid 2 Versneld”te Alkmaar, gemeente
Alkmaar
− Voor de bouw van een woning aan de Luktemeerweg 400, stadsdeel Osdorp,
gemeente Amsterdam
− Voor de bouw van 155 woningen en de inrichting van het openbaar gebied in
Nieuw-Oosteinde (De Boomgaard), gemeente Aalsmeer

Het college besluit:
1. het mandaatbesluit plattelandsontwikkelingsplan vast te stellen;
2. het onder 1. genoemde besluit ter verkrijging van diens instemming te zenden aan
de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zijnde de werkgever van de
gemandateerden;
3. Na verkregen instemming het besluit te doen opnemen in het openbaar register
bedoeld in artikel 10 van het Mandaatsbesluit gedeputeerde staten 1999.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het extern onderbrengen van de werkzaamheden rond het beheer
van de relaties met de zusterprovincies in Azië en daartoe met Asiahouse een
prestatiecontract af te sluiten.
2. De heer J.H.J. Verburg te mandateren om een prestatiecontract af te sluiten met
Asiahouse, ingaande op 1-12-02 tot 1-1-04 met een optie tot verlenging met steeds
een jaar. In dit prestatiecontract worden de verplichtingen t.b.v. het onderbrengen
van de voornoemde werkzaamheden vastgelegd.
Het college besluit met betrekking tot de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid:
a. Kennis te nemen van de bundeling van bestaande ruimtelijk-beleidteksten
b. Deze op de provinciale website te laten zetten
c. De huidige Leidraad Provinciaal Omgevingsbeleid vervallen te verklaren
d. Evenals de volgende nota’s:
“De planologische inpassing van kleine en middelgrote windturbines in NoordHolland” van 1986
“Plaatsingsmogelijkheden windenergie” van 1991
“Megabioscopen en andere grootschalige voorzieningen” van 2001
e. de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid te doen zenden aan de
gemeentebesturen, rechtscolleges en andere belanghebbenden.
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21.
Stellingsnamebrief Nationaal
Ruimtelijk Beleid
(Kabinetsstandpunt)
22.
Instellen vaste GSadviescommissie
Muskusrattenbestrijding

23.
Duinverzwaring Petten

24.
Waddenzee; Vergadering
RCW 25 november

25.
Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

26.
Concept-jaarrekening 2001
van het Fonds Package-Deal

Concept-besluit

Het college besluit kennis te nemen van de Stellingnamebrief van het Kabinet.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de instelling van een vaste adviescommissie aan Gedeputeerde
Staten ter inzake van de Muskusrattenbestrijding;
2. De voordracht aan Provinciale Staten, houdende de instelling van de onder 1.
Genoemde commissie en het ontwerp-reglement daarvoor, voorlopig vast te stellen;
3. De onder 2. genoemde voordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie
voor Milieu, Water en Groen in haar vergadering van 28 november 2002.

Het college besluit:
a. de melding van het Hoogheemraadschap van US aan het College van
GS, inzake de duinverzwaring nabij Petten, conform artikel 72
Waterstaatswet 1900, voor kennisgeving aan te nemen.
b. het Hoogheemraadschap van US met inliggende brief te berichten dat
de melding in goede orde is ontvangen en tegelijk aan US te vragen
om nauw betrokken te worden bij de opstelling van de aangekondigde
milieu-effect analyse.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Regionaal
Coördinatiecollege Waddengebied (RCW) van 25 november 2002.
2. in te stemmen met de “Afsprakennotitie Toepassing Vogel- en Habitatrichtlijn op
de waddeneilanden” en deze afsprakennotitie te zijner tijd mede te ondertekenen.
3. in te stemmen met de concept “Bestuursovereenkomst/ Servicepunt Handhaving
Waddenzee” en deze bestuursovereenkomst te zijner tijd mede te ondertekenen
4. te bepalen dat de gedeputeerde voor milieu eerst verantwoordelijke is voor de
“Bestuursovereenkomst/ Servicepunt Handhaving Waddenzee”.
Het college besluit in te stemmen met uitvoeren van twee pilots in de Kop van NoordHolland en de Zaanstreek die tot doel hebben de samenwerking te verbeteren tussen
VMBO/MBO, bedrijfsscholen in de metaalsector en de beide regionale opleidingscentra
(ROC’s)
Het college besluit:
1. in te stemmen met de van een accountantsverklaring voorziene conceptjaarrekening over 2001 van het Fonds Package-Deal;
2. de heer P.A.M. Dammers als vertegenwoordiger van de Provincie in de
overlegvergadering van het Fonds Package-Deal aan te wijzen.

27
Vaststelling jaarrekening 2001 Het college besluit:
A. In hoedanigheid van bestuur van de FIRON B.V. :
Financieringsmaatschappij
Het bestuursverslag 2001 van de FIRON B.V. vast te stellen en de concept
voor Regionale Ontwikkeling
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Concept-besluit

van Noord-Holland “FIRON”
B.V.

jaarrekening met het bestuursverslag voor te leggen aan de algemene vergadering
van aandeelhouders;
B. In hoedanigheid van aandeelhouder van de FIRON B.V. de jaarrekening 2001 op
grond van artikel 23 lid 7 van de statuten vast te stellen.

28.
Rapport commissie Hennekeij
‘Het IPO en de presterende
provincies’ over een
structuurverandering bij het
IPO.
29
Beleidsregel plaatsing
monumenten op de
provinciale monumentenlijst
30.
Subsidiebeleid roerende
monumenten

31.
Heroverweging ingevolge
Algemene wet bestuursrecht;
Kronenburg
32.
Heroverweging ingevolge
Algemene wet bestuursrecht;
Kronenburg

33
Heroverweging ingevolge
Algemene wet bestuursrecht;
Kweekschool Amstelveen

34.
Programma’s, agenda’s en
verslagen van drie

Het college besluit kennis te nemen van het rapport ‘Het IPO en de presterende
provincies’ van de commissie Hennekeij (IPO). Na de bijeenkomst met Statenleden en
het IPO op 9 december as. wordt een definitief standpunt ingenomen.

Het college besluit de beleidsregel plaatsing monumenten op de provinciale
monumentenlijst vast te stellen conform voorstel met aanvulling.

Het college besluit:
a. Het provinciaal roerende-monumentenbeleid vorm te geven door het voor
roerende monumenten gereserveerde geld aan te wenden voor subsidies in de
faciliterende sfeer.
b. In afwachting van een in 2003 te verschijnen deelverordening roerende
monumenten de bijgevoegde beleidsregel vast te stellen voor subsidies in de
faciliterende sfeer.
c. Het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie ZWC
op 11 december 2002.
d. Na instemming van de Statencommissie ZWC de portefeuillehouder voor
ZWC te machtigen de Beleidsregel subsidiëring infrastructuur roerende
monumenten 2003 vast te stellen en subsidieaanvragen volgens dit stramien af
te handelen.
Het college besluit:
a. De heer H.J. van Londen te Castricum in zijn bezwaar te ontvangen;
b. De bezwaren ongegrond te verklaren.
Het college besluit:
a. De heer N.A. Beentjes te Castricum in zijn bezwaar te ontvangen;
b. De bezwaren ongegrond te verklaren;
c. Het bezwaarschrift op te vatten als een aan ons college gericht verzoek om
nadeelcompensatie in verband met de plaatsing op de Provinciale
monumentenlijst van het ‘terrein Kronenburg’ te Castricum
Het college besluit:
1. Stichting tot behoud Monumentaal Amstelveen in haar bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar gegrond te verklaren voor zover het betreft de aan het besluit van 16
mei 2002 ten grondslag liggende motivering;
3. Het besluit van 16 mei 2002 te handhaven onder verbetering van de motivering.
Het college besluit kennis te nemen van de programma’s, agenda’s en verslagen van de
door de commissaris van de Koningin afgelegde werkbezoeken aan de gemeente Zijpe,
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werkbezoeken

Haarlem en Bennebroek op respectievelijk 19 september en 11 en 24 oktober 2002 .

35.
Verdeling GDU 2003 +
beschikbare gelden in het
kader van het Interim besluit
Duurzaam veilig

36.
Programma 2003 “Extra
Investeringen
Fietsinfrastructuur”

Het college besluit:
1. De statenvoordracht ‘Projectenlijsten voor de verdeling van de Gebundelde
Doeluitkering 2003 inclusief Interim besluit Duurzaam Veilig en de maximale
financiële bijdragen’ en het bijbehorende ontwerpbesluit voorlopig vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de
statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering van 6 december
2002;
3. Afhankelijk van het advies van de statencommissie de portefeuillehouder te
machtigen de statenvoordracht definitief vast te stellen en voor te leggen aan
Provinciale Staten in haar vergadering van 10 januari 2003.
Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de voortgang van het programma “Extra Investeringen
Fietsinfrastructuur”(motie 55-36A) over de jaren 2000-2002
b. Het programma voor de verdeling van de extra gelden voor de
Fietsinfrastructuur 2003, inclusief toetsingkader en beleidsregels, voorlopig
vast te stellen
c. Het restant budget en de komende vrijval die wellicht nog ontstaat uit de
projecten 2002-2003 in te zetten voor fietsprojecten die worden aangemeld in
het kader van de Gebundelde Doeluitkering 2004.
d. Het voortgangsverslag ter kennisname en het programma 2003 voor advies
voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar
vergadering van 6 december 2002
e. De portefeuillehouder te machtigen, afhankelijk van het advies van de
statencommissie, het programma definitief vast te stellen en de betreffende
wegbeheerders schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
14, 26, 27, 28
S.Boedijn
tel. (023) 514 44 58
.1, 35, 36
R.Fillet
tel. (023) 514 44 09
. 15, 16, 34
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
7, 8, 13, 18, 19
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
. 24, 25
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
. 12, 17, 20
B.Kessens
tel. (023) 514 40 22
9, 10, 11, 21, 29, 30, 31, 32, 33
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
.2,3,4,5,6, 22, 23
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. 26-11-2002 openbaar
Datum:26-11-2002

