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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 april 2002
Onderwerp
1.
Monitoring artikel 19 lid 2
WRO, vierde kwartaal 2001
2.
IPO-adviescommissie
MWLN d.d. 25 april 2002
3.
Vergadering IPOadviescommissie R.O.V.E.M.
op 25 april 2002
4.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw
Boelhouwer en de heer
Graatsma (SP) over de
ontsluiting van “De Kwakel
Achter de Kerk” via de
Vuurlijn.
5.
Organisatie startmanifestatie
5 mei 2003

6.
Ontwerpbegrotingswijziging
2002 Regio Randstad en
Ontwerpjaarverslag 2001

Besluit
Het college besluit het verslag van de monitoring toepassing artikel 19 lid 2 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening over het vierde kwartaal van 2001 vast te stellen en deze
via een aanbiedingsbrief aan de geadresseerden te doen toekomen.
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur.
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de
(geactualiseerde) concept -agenda voor de3 vergadering van de adviescommissie
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. in principe in te stemmen met het verzoek van het bestuur van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei om de start van de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei
2003 te organiseren
2. in principe bereid te zijn de niet te vermijden kosten, die geraamd zijn op
€ 153.500,- voor rekening van de provincie te laten komen
3. het principebesluit om advies voor te leggen aan de commissie FSB in haar
vergadering van 15 mei 2002, waarbij voorgesteld wordt het bedrag van € 22.000 te
ramen bij het najaarsbericht 2002, en het bedrag van € 131.500 te ramen bij de
begroting voor 2003
4. er mee in te stemmen dat bij positieve advisering door de betrokken
statencommissie, de CdK wordt gemachtigd om hierover een definitief besluit te
nemen
5. het bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei via bijgaande brief over het
principebesluit te informeren.
Het college besluit:
a. PS voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2002 en
de hieruit voortvloeiende voorschotbetalingen voor het 3de en 4de kwartaal;
b. PS voor te stellen kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2001;
c. De commissie ROB te horen;
d. De gedeputeerde Randstadzaken te machtigen de ontwerpbegrotingwijziging
2002 van de Regio Randstad en het ontwerpjaarverslag 2001 na de vergadering
van de commissie ROB direct in te brengen in de PS-vergadering van 10 juni
2002, tenzij de commissie ROB belangrijke wijzigingen heeft of niet akkoord
is).
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7.
Ondertekening geactualiseerd Het college besluit kennis te nemen van de ondertekening van het geactualiseerd
Algemeen Kader Cultuurconvenanten.
Algemeen Kader
Cultuurconvenanten
8.
Vaststellen jaarrekening 2001 Het college besluit:
1. De ontwerp-jaarrekening 2001 van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
van het “Fonds nazorg
provincie Noord-Holland” alsmede de daarbij behorende ontwerp-statenvoordracht
gesloten stortplaatsen
in beginsel vast te stellen;
provincie Noord-Holland”
2. De ontwerpstatenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie voor
Financiën, Strategie en Bedrijven en ter kennisneming aan te bieden aan de
statencommissie voor Milieu, Water en Groen;
3. De jaarrekeningstukken in handen te stellen van de Rekeningencommissie;
4. Bij positief advies door de statencommissie voor Financiën Strategie en Bedrijven,
de ontwerpvoordracht door te geleiden naar PS.
9.
Kaderbrief 2003

Het college besluit:
a. de Kaderbrief vast te stellen.
b. De Kaderbrief ( m.u.v. hoofdstuk 2, dat nog wordt aangevuld) om advies voor
te leggen aan de statencommissie FSB op 24 april 2002.
c. Mevrouw Klijn te machtigen, behoudens belangrijke wijzigingen, het advies
van de statencommissie in de Voordracht te verwerken en de Voordracht vast
te stellen voor het beleidsdebat met PS op 13 mei 2002.

10.
Vaststelling van de ontwerp- Het college besluit:
a. De ontwerp-jaarrekening van baten en lasten van de provincie over 2001 met
jaarrekening Algemene dienst
de daarbij behorende toelichting en bijlagen vast te stellen;
over 2001
b. De ontwerp-voordracht aan Provinciale Staten (c.q. de geleidebrief) met het
ontwerp-besluit bij de rekening/jaarverslag in eerste lezing vast te stellen;
c. Bedoelde stukken, gecompleteerd met alle daarbij behorende bijlagen, in
handen te stellen van de Rekeningencommissie;
d. De ontwerp-voordracht alsmede het jaarverslag ter behandeling te zenden aan
de commissie Financiën, Strategie en Bedrijven.
11.
‘Vaart in de Zaan!’

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang van het project ‘Vaart in de Zaan!’.
2. De vervanging van de Julianabrug te promoveren van de studie- naar de planfase in
het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur.
3. De ontwerpschetsen van de drie Zaanbruggen (Julianabrug, Prins Bernardbrug en
Zaanbrug) in één gezamenlijke opdracht van de provincie Noord-Holland en de
gemeenten Zaanstad en Wormerland verder uit te werken en het benodigde
studiekrediet voor de Julianabrug te regelen bij het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur 2003 – 2007.
4. Met het Rijk te overleggen onder welke voorwaarden de stuurgroep ‘Vaart in de
Zaan!’de planstudie ter hand kan nemen.
5. Een studie te verrichten naar de financiering van het project, waarbij naast
middelen van het rijk en gemeenten, ook provinciale middelen zouden kunnen
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6.

12.
Het onderhands contracteren
van 4 verwerkers voor het
verwerken van het
Amstelslib. Project
waterbodemsanering de
Amstel te Uithoorn
11.0451.0001.436
13.
Behandeling
grondbeleidsnotitie “Impact
fee en verevening” in
Statencommissie E.L.E.

worden ingezet.
De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer om advies te vragen.

Het college besluit:
1. Tot het onderhands contracteren van 3 verwerkers voor het verwerken van
verontreinigde Amstelslib.
2. Besluiten tot afwijking van de Provinciale Aanbestedingsregels.
3. Besluiten tot het gezamenlijk ondertekenen van de contracten met de verwerkers.

Het college besluit de grondbeleidsnotitie Impact fee en verevening met de daarin
aangegeven beleidsregels en de te ondernemen actie om advies voor te leggen aan de
Statencommissie E.L.E..

14.
Agrarische
Het college besluit:
Bedrijfsverplaatsingsregeling Gegeven het besluit van Provinciale Staten d.d. 8 december 2001 een provinciale
bedrijfsverplaatsingsregeling voor agrarische bedrijven te doen opstellen ten behoeve
van het effectiever realiseren van de provinciale beleidsdoelen voor natuur, landschap,
recreatie en water:
a. Akkoord te gaan met de opzet en inhoud van de notitie “Stimulans
Verplaatsing Agrarisch Bedrijven in Noord-Holland”waarin:
- Wordt bepleit dat de provincie Noord-Holland inhoud geeft aan flankerend
beleid bij agrarische bedrijfsverplaatsing in de vorm van een
financieringsfaciliteit op privaatrechtelijke grondslag;
- De beleidsmatige kaders worden beschreven waarbinnen één en ander
plaats dient te vinden.
b. De portefeuillehouder Grondzaken, de heer Verburg te machtigen, binnen de in
de bovengenoemde notitie geschetste kaders, deze financieringsfaciliteit uit te
voeren;
c. De Statencommissie Economie Landbouw en Europa (ELE) om advies te
vragen over de bovenstaande besluiten.
15.
Werkverslag 2001 van Stivas
Noord-Holland; financiele
stukken Stivas NoordHolland over het jaar 2001

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het werkverslag van Stivas Noord-Holland over het jaar 2001,
de financiële verantwoording van de secretariaatsrekening 2001 en het verslag van
het Fonds ter verbetering van de Agrarische Structuur 2001.
2. Kennis te nemen van het feit dat vanwege de toegenomen activiteiten van Stivas de
jaarlijkse uitgaven al enige jaren de jaarlijkse storting in het Stivasfonds
ruimschoots overtreffen en dat met dit kasritme het Stivasfonds in het jaar 2004
vrijwel zal zijn uitgeput.
3. Goedkeuring te verlenen aan het financiële verslag van de secretaraatsrekening en
van het fondsverslag over het jaar 2001.
4. Het bestuur van Stivas Noord-Holland decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid ten aanzien van de secretariaatsrekening voor 2001.
5. Stivas –Noord-Holland voor het jaar 2002 een provinciale bijdrage toe te kennen
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6.
7.
8.
9.

16.
Kapitaalkrediet ten behoeve
van de nieuwe website en
intranet

van € 24.957,91 ten behoeve van de secretariaatsrekening.
Stivas-Noord-Holland voor het jaar 2002 een voorschot op de provinciale bijdrage
voor de secretariaatsrekening toe te kennen van 90% zijnde een bedrag van €
22.462,12.
De provinciale bijdrage voor de secretariaatsrekening voor het jaar 2001 definitief
vast te stellen op € 23.509,44 en onder aftrek van het reeds betaalde voorschot van
€ 22.462,12 aan Stivas Noord-Holland een bedrag van € 1.047,32 over te maken.
Het bestuur van Stivas Noord-Holland te verzoeken het werkverslag over het jaar
2001, samen met het werkplan 2002 ter kennisname toe te zenden aan de
statencommissie Economie, Landbouw en Europa.
Het bestuur van Stivas Noord-Holland te informeren over de besluiten 2 t/m 8

Het college besluit:
1. Provinciale Staten bij het voorjaarsbericht voor te stellen een kapitaalkrediet van €
622.000,= ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de nieuwe website en het
intranet in principe beschikbaar te stellen;
2. De financiële gevolgen van dit kapitaalkrediet alsnog mee te nemen in het
Voorjaarsbericht 2002.

17.
Beantwoording statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden M.D.
Konings-Zijp, E. van GaalenHaanstra en S. Ramdhani
(VVD), inzake dak- en
thuisloze jongeren
18.
Beantwoording statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden mevrouw
C. Boelhouwer en de heer D.
Graatsma (SP), inzake tweede
serie vragen over
kunstuitlenen
19.
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.
– Voor de bouw bedrijfsverzamelgebouw aan de Burgemeester Ritmeesterweg 23 te
Den Helder, gemeente Den Helder,
– Voor een bouwplan van een Benzinestation De Zingende Wielen te Den Oever,
gemeente Wieringen
– Voor de bouw van een dubbel woonhuis aan de Drechtdijk 78 te Uithoorn,
gemeente Uithoorn
– Voor bouw woning, Julianaweg te Hensbroek, gemeente Obdam
– Bouwplan Nieuwe Niedorperweg 2, 22 woningen, gemeente Niedorp
– Bouw 9 woningen aan de Witte Kruislaan te Den Burg, gemeente Texel
– Bouw 24 appartementen ten behoeve van senioren aan de Julianastraat/
Keesmanlaan te Hoogkarspel, gemeente Drechterland
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Bouwplan Kikkerstraat/ Langeveldstraat te De Cocksdorp, gemeente Texel
Bouwplan 47 woningen nabij het Winkelcentrum te Nieuwe Niedorp(Trambaan),
gemeente Niedorp
– Voor de bouw van een overslagruimte met kantoor aan de Poelweg 12, gemeente
Uithoorn
– Voor de aanleg van een gronddepot aan de Koning Willem II weg te ’t Zand, t.b.v.
de gemeente Zijpe
– Bouw van 12 woningen aan de Streekweg 128a te Hoogkaspel, gemeente
Drechterland
– Voor de bouw van 22 appartementen en kantoor aan de St. Anthoniusstraat, naast
nr.1, te Nieuw-Vennep,gemeente Haarlemmermeer
– Voor de bouw van een jongveestal aan de Vinkebrug 4 te Halfweg, gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
– Voor de bouw van een agrarische bedrijfswoning aan de Zijlweg, achter nr.340 ,
gemeente Haarlem
– T.b.v. bouw kantoorgebouw en kantoor-/bedrijfsgebouw aan de Nijverheidslaan
(vrm. Weesp Plasticsterrein), gemeente Weesp
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Witte Paal, gemeente Schagen
– Bestemmingsplan Landelijke Gebieden, gemeente Blaricum
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Breekland 1e fase, gemeente Langedijk
20.
Bouw 9e basisschool in
Zuidpolder te EdamVolendam.

21.
Verslag Coördinatie
Commissie RSA d.d. 7 maart
2002
22.
Wet op de Jeugdzorg &
planning Beleidsplan
Jeugdzorg 2003 t/m 2006

Het college besluit de gemeente Edam-Volendam te berichten dat, vanwege de urgentie
en het ontbreken van een geschikte alternatieve locatie, in principe wordt ingestemd met
de locatie voor de bouw van een 9e basisschool in het onbebouwde deel van de
Zuidpolder en GS bereid zijn om daartoe een afwijkingsprocedure van het streekplan
Waterland te voeren. Er dient in ieder geval rekening te worden gehouden met aspecten
op gebied van water, landschap, cultuurhistorie en archeologie en met de Vogel - en
Habitatrichtlijn.

Het college besluit kennis te nemen van het verslag van de vergadering van 7 maart
2002 van de Coördinatie Commissie Regionale Samenwerking Amsterdam e.o..

Het college besluit kennis te nemen van de notitie, en
a. in principe te beslissen om de planning voor het Beleidsplan Jeugdzorg 2003 tot en
met 2006 vast te stellen en daarmee af te wijken van de data z oals vastgesteld in de
Subsidieverordening Jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 (gewijzigd in
december 2002);
b. de gedeputeerde ZWC te machtigen bij positief advies van de Statencommissie het
besluit vast te stellen.

23.
Mandatering budgetbeheer a.i. Het college besluit:
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Programmabureau De Groene
Long

Besluit
–

–
24.
Aanvraag project “European
Strategy, Locally Locked”

25.
Beslissing omtrent verklaring
van geen bezwaar voor de
aanleg van de 1e fase van de
Noordelijke Link (N201),
Haarlemmermeer.

het ondermandaat van het afdelingshoofd Water & Groen aan de directeur a.i. van
het Programmabureau De Groene Long en diens opvolgers, voor het budgetbeheer
van begrotingspost 60022 (gebiedsprogramma NH-Midden) en de daarbij horende
tekeningsbevoegdheid, goed te keuren;
dit ondermandaat toe te voegen aan de heden door ons goed te keuren
ondermandaatlijst van de Afdeling Water & Groen;

Het college besluit:
1. De ingediende aanvraag in het kader van Innovatieve acties uit hoofde van Artikel
6 van de Verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds te ondersteunen. De
aanvraag richt z ich op een gezamenlijke Noord-Hollandse aanpak (=provincie en
externe partners) op de ontwikkeling van (Europese en Nationale)
werkgelegenheidsstrategieën binnen de provincie Noord-Holland. De provincie is
initiator van deze aanvraag. De werkzaamheden zullen voor een groot deel
geconcentreerd zijn bij de samenwerkende partners. In de aanvraag is hier ook een
substantieel budget voor gereserveerd (€ 400.000,-).
2. Ten behoeve van deze aanvraag een bedrag voor co-financiering van in totaal €
264.930,- te reserveren uit het Fonds Economische Ontwikkeling.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de afwijking van de partiële herziening van het Streekplan
ANZKG voor Haarlemmermeer/ Schiphol;
2. de gevraagde verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19, eerste kod van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de aanleg van de 1e fase van de
Noordelijke Link (N201) af te geven;
3. een afschrift te zenden aan aanvrager en reclamanten.

26.
Het college besluit:
Aanbesteding openbaar
vervoer Noord-Holland Noord
In een gezamenlijke persconferentie van provincie Noord-Holland en gemeente
Alkmaar op woensdag 24 april 2002 om 12.30 uur het besluit over de gunning van het
openbaar vervoer in Noord-Holland Noord bekend te maken.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
8, 9, 10, 16
S.Boedijn
tel. (023) 514 44 58
11, 26
R.Fillet
tel. (023) 514 44 09
5
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
6, 21
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
13, 14, 15, 24
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
1, 3, 4, 19 20 25
M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07
7, 17, 18, 22
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
2, 12, 23
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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 vragenstellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 23-04-2002 openbaar
Datum:23-04-2002

