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OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 juni 2002
Onderwerp
1.
Programma Natuur en
Landschap 2002
2.
Projectnota Noord-Holland
Zuid

3.
Vergadering AB IPO op 27
juni 2002
4.
Deelverordening subsidiëring
bestemmingsplannen NoordHolland 2003

5.
Concept Voorontwerp
Verkeers-en vervoerplan
Noord-Holland

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept programma Natuur en Landschap 2002
2. In te stemmen met behandeling in de commissie MWEG op 4 september 2002.
Het college besluit:
§ het hoofd van de afdeling RWB opdracht te geven tot het opstellen van een
projectennota Noord-Holland Zuid
§ voorlopig te kiezen de volgende 8 projecten op te nemen in de projectennota:
- voorbeeldprojecten waterberging
- ontwikkeling regionale knooppunten
- stedelijke verdichting buiten Amsterdam
- as Amsterdam-Almere
- vier nieuwe woningbouwlocaties
- driehoek A4 / A5 / A9
- stellingzone van Amsterdam
- nieuwe groene opgave tot 2030
§ de voorlopige keuze ter kennis te brengen van de voor de bestuurlijke overleggen
over het streekplan in juni uitgenodigde overheden en maatschappelijke
organisaties
§ bij de voorbereiding van de projectennota zoveel mogelijk uit te gaan van in gang
gezette trajecten
§ 20 augustus – gelijk met de vaststelling van het ontwerp-streekplan door het
college-definitief te besluiten over de in de projectennota op te nemen projecten
§ de planning en de besluitvorming van de projectennota gelijk te schakelen met de
besluitvorming over het streekplan Noord-Holland Zuid tot en met de vaststelling
in PS februari 2003.
Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen in te stemmen met de
voorstellen op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO op 27 juni 2002.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudend de
“deelverordening subsidiëring bestemmingsplannen Noord-Holland 2003” in
principe vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de
statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept-voorontwerp van het Verkeer en Vervoerplan
Noord-Holland “Ruimte voor mobiliteit”;
2. Kennis te nemen van het feit dat het programmadeel, na consultatie van GS in
augustus, nader zal worden uitgewerkt ten behoeve van het definitieve ontwerp. En
dat het kaartmateriaal in de zomer zal worden ontwikkeld;
3. Het concept-voorontwerp van het Verkeer en Vervoerplan Noord-Holland “Ruimte
voor mobiliteit” voor een oriënterende bespreking voor te leggen aan de
Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer op 5 juli 2002;
4. Het ontwerp Verkeer en Vervoerplan Noord-Holland vast te stellen in een GSvergadering eerste helft september, vervolgens ter visie te leggen en definitief vast
te stellen in november van dit jaar waarna behandeling in de commissie en in PS
nog deze collegeperiode kan plaatsvinden;
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OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 juni 2002
Onderwerp

Besluit
5.

6.
Betrokkenheid Provincie
Noord-Holland bij
Plassenschap Loosdrecht

7.
Beheer nieuwe groengebieden
in de Haarlemmermeer

8.
Statenverkiezingen 2003:
aanwijzing portefeuillehouder
en ambtelijke coordinatie

9.
PC project voor leden van PS

Ambtelijk overleg intern en extern, overleg met belangengroeperingen en
bestuurlijk overleg over het voorontwerp dan wel het ontwerp zal plaatsvinden in
de periode juli – november.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie “Betrokkenheid Provincie Noord-Holland bij
Plassenschap Loosdrecht”.
2. met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2002, bij te dragen aan het
financiëringstekort van het Plassenschap Loosdrecht, in eerste instantie voor een
begrensde periode van vijf jaren.
3. de huidige financiële bijdrage 2002 van de Provincie Utrecht aan het Plassenschap
Loosdrecht als uitgangspunt voor de onderhandelingen te hanteren.
4. de portefeuilehouder-OOPO te machtigen het bestuurlijk overleg met de Provincie
Utrecht te starten
5. na de onderhandelingen besluiten te nemen over het vervolgtraject.
6. dit besluit ter advies aan de commissie OOPO voor te leggen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Beheer nieuwe groengebieden in de
Haarlemmermeer”.
2. De afdeling Water&Groen opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen om
het tijdelijke en definitieve beheer van de nieuwe groengebieden in de
Haarlemmermeer te regelen.
3. Te bezien hoe een recreatieschap aan de definitieve regeling kan gaan deelnemen.
4. De portefeuillehouder-OOPO te machtigen het bestuurlijk overleg met de
betrokken partijen te hervatten om de beslispunten 2 en 3 uit te werken.
5. Na de uitwerking van de beslispunten 2 en 3 besluiten te nemen over het
vervolgtraject.
6. Dit besluit ter advies aan de commissie OOPO voor te leggen.
Het college besluit:
1. De commissaris van de Koningin, mr. H.C.J.L. Borghouts, aan te wijzen als
verantwoordelijk bestuurder voor alle activiteiten rond de Statenverkiezingen van
2003.
2. Voor het optimaal laten verlopen van de verkiezingen in alle opzichten in 2003 een
ambtelijk projectteam verkiezingen in te stellen, met als taakopdracht om alle
activiteiten die ondernomen worden door de ambtelijke organisatie rond de
Statenverkiezingen 2003 met elkaar in verband te brengen, op elkaar aan te sluiten
en elkaar te versterken. Het hoofd van de afdeling Bestuur & Concern te verzoeken
zorg te dragen voor samenstelling van een projectteam.
3. Het projectteam op de dragen maandelijks vanaf augustus 2002 tot en met mei 2003
te rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden aan GS, Seniorenconvent,
DR en afdelingshoofden en tussentijds waar nodig contact te onderhouden met de
CdK.
4. Het Seniorenconvent op de hoogte te stellen van dit besluit.
Het college besluit:
• Uitvoering te geven aan artikel 18b van het besluit van PS van Noord-Holland van
10 december 2001, houdende wijziging van de Verordening regelende de
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STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 juni 2002
Onderwerp

Besluit

•
•
•

10.
Communicatieplan
Statenverkiezingen 2003

11.
Bestuursovereenkomst
Landelijk Ontwikkeling
Windenergie (BLOW)

12.
Gebiedsgericht werken

geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningen van het provinciaal bestuur,
waarbij aan leden van PS op aanvraag voor zakelijk gebruik een laptop en/of
eventueel een printer in bruikleen ter beschikking kan worden gesteld;
Bij najaarsbericht aan PS voor te stellen een bedrag van € 140.400 beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 18b;
de budgethouder (het hoofd van de afdeling B & C) te machtigen de benodigde
uitgaven reeds te doen vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het budget van
€ 140.400 door PS;
de budgethouder te machtigen om I & A de opdracht te geven om tot aanschaf van
de apparatuur over te gaan voor de PS leden, die hebben laten weten deel te willen
nemen aan het pc project, en tot het inhuren van de benodigde helpdeskfunctie.

Het college besluit:
1. Het communicatieplan Statenverkiezingen 2003 in beginsel vast te stellen.
Het communicatieplan Statenverkiezingen 2003 om advies toe te zenden aan het
Seniorenconvent ter behandeling in hun vergadering van 16 september 2002.
2. Het communicatieplan Statenverkiezingen 2003 tevens om advies toe te zenden aan
de Statencommissie ROB ter behandeling in hun vergadering van 19 september
2002.
3. De portefeuillehouder te machtigen het communicatieplan na behandeling in de
commissie ROB definitief vast te stellen.

Het college besluit:
a. het ontwerp Plan van Aanpak (BLOW) in principe vast te stellen
b. het Plan van Aanpak voor advies voor te leggen aan de PS-cie MW&G op 0409-2002
c. Plan van Aanpak te zenden aan het IPO overleg inzake BLOW

Het college besluit:
1. Geen project gebiedsgericht werken in West-Friesland op te starten.
2. De samenwerking in het Noordzeekanaalgebied niet als een gebiedsgericht project
te beschouwen.

13.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van de
statenleden Koetsier en
Trautwein(GroenLinks),
aangaande het verkrijgen van
meetresultaten over het Jaar
2000 uit het onderzoeksproject
atmosferische depositie.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 juni 2002
Onderwerp
14.
Aanpak
huisvestingsproblematiek
“Nieuwe Gracht 7 te Haarlem

15.
Beantwoording vragen van
statenlid drs.C.Kruijmer,
fractie Kruijmer, over
evaluatie steunfuncties
minderheden
16.
Goedkeuring ex artikel 160
Gemeentewet, Dudok Arena,
gemeente Hilversum

17.
UNA-ISV productiehallen

18.
Streekplanafwijking
BP”N201-zone”, gemeente
Aalsmeer

Besluit
Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het op korte termijn aanbrengen van de voorgeschreven
brandwerende voorzieningen in het betreffende pand en de kosten (naar
verwachting € 25.000) ten laste te brengen van de in het Voorjaarsbericht 2002
hiervoor gereserveerde middelen;
b. Onderhandelingen te openen met de stichting Hendrick de Keyser over
verkoop van het pand, waarbij ook de huur in de beschouwingen zal worden
betrokken.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a. Het verzoek van de gemeenteraad van Hilversum om goedkeuring ex artikel
160 Gemeentewet van zijn besluit van 9 januari j.l. tot deelneming in de c.v. en
de b.v. van de sporthal Dudok Arena niet-ontvankelijk te verklaren;
b. Het besluit om niet ontvankelijk te verklaren te verzenden zodra een brief van
het gemeentebestuur is ontvangen (zie samenvatting);
c. H.M. Meijdam te machtigen de zaak zonodig verder af te handelen.
Het college besluit:
– Het voornemen uit te spreken de inzet van UNA-middelen in het op te stellen
UNA-ISV-programma 2002-2005 te richten op vier UNA-ISV-productiehallen:
Beverwijk, Den Helder, Hilversum en Zaanstad.
– In overleg tussen de betrokken GS-leden ( Meijdam, Wildekamp, Neef, Verburg)
de provinciale ambities met de vier productiehallen verder uit te werken.
– In bestuurlijk overleg met de vier gemeenten elkaar wederzijds verplichtende
afspraken te maken over doelstellingen, proces en financiering van de
productiehallen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de Subcommissie voor de gemeentelijke
plannen en de stadsvernieuwing.
2. Over de afwijking van het Streekplan voor het Amsterdam Noordzeekanaalgebied
(1987) advies in te winnen van de Statencommissie ruimtelijke ordening en bestuur
van 8 augustus 2002.
3. Met het oog op de afwijking van Streekplan voor het Amsterdam
Noordzeekanaalgebied (1987) de statencommissie ROB van 8 augustus 2002 te
raadplegen.

19.
Het college besluit:
Wijziging verordening
1. De ontwerp voordracht inhoudende een intrekking van artikel 9 en 10 van de
nazorgheffing stortplaatsen
Verordening op de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999 vast
provincie Noord-Holland 1999
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Onderwerp

Besluit
2.

te stellen.
Dit voorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie voor de Financiën,
Strategie en Bedrijven.
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Besluit

20.
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.
– Voor de bouw van een woning aan de Vliewint 11 te Petten, gemeente Zijpe,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
– Voor de bouw van twee (burger)woningen aan de Meerdijk 4a te Grootschermer,
gemeente Schermer,
– Voor de bouw van een appartementengebouw (25 appartementen) aan de Zuideinde
44 te Landsmeer, gemeente Landsmeer,
– Voor de bouw van een openbare basisschool, 86 woningen en een parkeerkelder
aan de Admiralengracht 177 e.a., Stadsdeel De Baarsjes, gemeente Amsterdam,
– Voor de aanleg van een fietspad, Westrandweg te Den Burg, gemeente Texel,
– Voor de bouw van een woning en twee loodsen aan de IJweg tegenover 201-223 te
Zwanenburg,
– Voor de bouw van een woning met praktijkruimte, Westerblokker 112 A te Zwaag,
gemeente Hoorn,
– Voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Fokkerweg/Aalsmeerderdijk,
gemeente Haarlemmermeer,
– Realisering fase I van Duinpark, gemeente Den Helder, (2002-14814)
– Bouw opslagloods tbv agrarisch loonbeddrijf fa. Koning te West-Beemster,
gemeente Beemster,
– T.b.v. bouw van het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA) in het Media Park,
gemeente Hilversum,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Bestemmingsplan Landelijk Gebied, plandeel Lage Dijk te Katwoude, gemeente
Waterland, (2002-4100)
− Vastgesteld bestemmingsplan Burg. Peecklaan 11 en 13 en C. Van Forstlaan 4,
gemeente Bergen, (2002-1682)
− Bestemmingsplan “Krommenie Zuid”, (2002-1468)
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Bestemmingsplan Westerdokseiland, gemeente Amsterdam,
− Bestemmingsplan Jordaan, gemeente Amsterdam,
− Bestemmingsplan “Omgeving Rosarium”,
21.
Beslissing op bezwaar Fa.
Strooper
22.
Onthouding van goedkeuring
wijzigingsplan ex artikel 11
WRO

Het college besluit het advies van de Hoor- en Adviescommissie, strekkend tot
handhaving van het bestreden besluit om de schadevergoeding af te wijzen, integraal
over te nemen.
Het college besluit:
Het besluit van burgemeester en wethouders van Obdam tot vaststelling van het
wijzigingsplan VOF Molenaar van het bestemmingsplan Landelijk Gebied niet goed te
keuren en de gevraagde verklaring van geen bezwaar voor een tweede bedrijfswoning
bij een tuinbouwbedrijf te weigeren.
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Onderwerp

Besluit

23.
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders NV WRK 27
juni 2002

24
Heroverweging
bestuursdwangaanzegging
Grasdrogerij Hartog BV te
Lambertschaag
25.
Ontwerp Gebiedsplan
Noordzeekanaal-Zuid

Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2001 van NV Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK) die zal worden behandeld in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 27 juni aanstaande
2. In te stemmen met de benoeming van mevrouw Maij tot commissaris van de WRK
3. De president-commissaris van WRK, de heer Verburg, te machtigen de provincie
tijdens deze AVA te vertegenwoordigen.
Het college besluit overeenkomstig advies HAC het bestreden besluit te handhaven en
het bezwaar dus ongegrond te verklaren.

Het college besluit:
1. Het ontwerp Noordzeekanaal-Zuid, conform het advies van het POL, vast te stellen.
2. Het ontwerp ter inzage te leggen, conform afdeling 3.5 van de AWB.

26.
Heroverweging gedogen
opslag diermeel op het Corusterrein te Beverwijk;

Het college besluit het bezwaar dat gemaakt is tegen de aan Rendac Son BV verleende
gedoogbeschikking voor de tijdelijke opslag van diermeel op het Corus-terrein
ongegrond te verklaren en de in december 2001 verleende gedoogbeschikking,
overeenkomstig het advies van de Hoor- en adviescommissie, in stand te laten.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
S.Boedijn
R.Fillet
M.Hoenson
R.v.d.Veen
M.van Kanten
K.van Rijn
B. Kessens

tel. 06.183.000.64
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 5144022

3, 19, 23
5
8, 9, 10,
14 .
6,7
2, 4, 16, 17, 18, 20, 21, 22
1, 11, 12, 13, 24, 25, 26
15

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. 25-06-2002 openbaar
Datum:25-06-2002

