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OPENBARE BES LUITENIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 5 februari 2002
Onderwerp

1.
Quick Scan financiële
haalbaarheid reconstructie
N242 Oostelijke Ring
Alkmaar

2.
Provinciaal
Uitvoeringsprogramma
Landelijk Gebied,
Bestuursovereenkomst
Landelijk Gebied en
Uitvoeringscontract Landelijk
Gebied 2002-2005

3.
Vergadering AB IPO van 7
februari 2002
4.
Aanbevelingen Commissie
Wallage/Openbaarheid van
bestuur

Besluit
Het college besluit:
1. Tot het laten uitvoeren van een “ Quick Scan” naar de financiële haalbaarheid van
de reconstructie van de N242 Oostelijke Ring Alkmaar bestaande uit:
a Een onderzoek naar versobering ten opzichte van de meest oplossingsvolle variant;
b Een onderzoek naar de verkeerskundige prioriteiten en de daarm ee samenhangende
fasering van het project en ;
c Een onderzoek naar de mogelijkheden van Publiek Private samenwerking.
Het college besluit nadat het onderwerp op 8 januari jl. was aangehouden en op 24
januari jl. ter advisering is voorgelegd aan de statencommissie MWEG:
– Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2002-2005 (PUP), waarin
de te bereiken doelen in het landelijk gebied worden gekoppeld aan middelen van
Rijk en provincie, vast te stellen;
– Door middel van het PUP onder meer vast te stellen de toedeling over de projecten
van de rijksgelden landinrichting, die in verband met een hoger beschikbaar budget
afwijkt van de toedeling waartoe op 13 november jl. is besloten;
– Met de PUP tevens in te stemmen met de selectie van de gebieden die bij het Rijk
zullen worden voorgedragen voor toepassing van de Subsidieregeling
Gebiedsgericht beleid (SGB): Texel, Kust, Noord-Holland Midden en (als optie)
Gooi en Vechtstreek;
– In te stemmen met de ondertekening door de voorzitter en de secretaris van het
IPO-AB, mede namens de provincie Noord-Holland, van de zogeheten
Bestuursovereenkomst Gebiedsgericht e Inrichting Landelijk Gebied 2002-2005;
– Het N-H-lid van het IPO-AB, mw. N. Klijn, te machtigen om in de AB-vergadering
van 7 februari aanst aande haar stem uit te brengen ten gunste van het voorstel tot
ondertekening vn de genoemde overeenkomsten, zulks met de bevoegdheid om ter
vergadering in te stemmen met eventuele wijzigingsvoorstellen die naar haar
oordeel noodzakelijk en/of wens elijk zijn en passen binnen het kader van het
onderhavige besluit van gedeputeerde staten. Hierbij wordt in het bijzonder
verwezen naar de “ kritiekpunten” zoals verwoord op pagina 6/7 van deze Nota.
Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen conform de nota voor
GS en op basis van het gesprokene ter vergadering in te stemmen met de voorstellen
zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO op 7 februari 2002.
Het college besluit:
a De aanbevelingen van de adviescommissie Toekomst Overheidscommunicatie
(rapport Wallage “ In dienst van de democratie”) over te nemen voor de provinciale
communicatiepraktijk
b De praktijk te handhaven dat documenten waarover nog geen besluitvorming door
GS heeft plaatsgehad onder de beleidsintimiteit worden begrepen en dus niet
publicabel zijn
c Ten aanzien van stukken die niet of nog niet openbaar mogen worden expliciet te
besluiten tot geheimhouding op grond van de Provinciewet en dit aan te tekenen op
de betreffende stukken
d De Directieraad te verzoeken om ten aanzien van het opleggen van geheimhouding
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interne richtlijnen op te stellen

5.
Ondersteuning Woningbouw Het college besluit:
project Addis Abeba, Ethiopië a Uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van € 20.420,11 (f 45.000,00) beschikbaar te stellen voor ondersteuning van
het woningbouwproject, i.c. de bouw van tien huizen in Addis Abeba, Ethiopië.
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.
6.
Ondersteuning
Maaltijdenproject ouderen,
Paramaribo, Suriname

7.
Beantwoording van de
schri ftelijke vragen van de
leden van Provinciale Staten
de heren Poelmann en Le
Belle (D66) aangaande de
besluitvorming inzake het
Circuit Zandvoort
8.
Vaststelling CHW-kaart
Noordkop en Texel

Het college besluit:
a Uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van maximaal € 10.000,00 (f 22.037,10) beschikbaar te stellen voor
ondersteuning van het maaltijdenproject voor ouderen in 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 stelt de antwoorden vast.

Het college besluit de Cultuurhistorische Waardenkaart plus het publieksboek voor de
regio Noordkop en Texel vast te stellen.

9.
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 van twee woningen onder een kap, perceel
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
De Meelzak 7 te De Rijp, gemeente Graft-de Rijp
- Project de Mossel 3 en 4, plan Burchtfoods aan de Molenkade, gemeente Langedijk
- Verbouwen van het pand Kampersingel 4A tot woonhuis c.a. gemeente Haarlem
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Laag Koningshoef, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, gemeente
Amsterdam
10.
Schadecl aim bestemmingsplan Het college besluit:
Eenigenburg 1995 te
a De schadeclaim, conform het advies van de Schadebeoordelingscommissie, af te
Harenkarspel
wijzen;
b Omdat het een proefproject betreft uit coulance-overwegingen een tegemoetkoming
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ter hoogte van de helft van het geclaimde schadebedrag aan te bieden.

11.
Bouw agrarische loods aan de Het college besluit de verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 (oud) WRO, ten
Hoeverweg nabij de
behoeve van de bouw van een agrarische loods aan de Hoeverweg nabij de Molentocht
Molentocht te Egmond aan de te Egmond aan de Hoef, te weigeren.
Hoef
12.
Bouw agrarische
Het college besluit de verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 (oud) WRO, ten
behoeve van de bouw van een agrarische woning aan de Hoeverweg nabij de
bedrij fswoning aan de
Molentocht te Egmond aan de Hoef, te weigeren.
Hoeverweg nabij de
Molentocht te Egmond aan de
Hoef
13.
Heroverweging Awb. ,
Het college besluit de indieners in hun bezwaren te ontvangen en de bezwaren
weigering verklaring van geen ongegrond te verklaren, conform het advies van de Hoor- en adviescommissie.
bezwaar als bedoeld in artikel
19 WRO (oud); bouwplan P.
Poen te Twisk.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S.Boedijn
R.Fillet
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514 44 58
(023) 514 44 09
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

1
3, 4, 5, 6
9, 10, 11, 12, 13
8
2, 7

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. 05-02-2002 openbaar
Datum:05-02-2002

