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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND VAN 20 NOVEMBER 2001
Onderwerp
1.
Tweede
Coentunnel/Westrandweg

2.
3e wijziging van de
provinciale begroting voor
2001 (slotwijziging)
3.
Munitiecomplex “ Kuitje” te
Den Helder

4.
Verdeling Gebundelde
Doeluitkering 2002

5
Programma van eisen
Openbaar Vervoer Taxi
Noord-Holland

6.
Trajectnota/MER Zeepoort

Besluit
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van de regionale
projectgroep PPS Coentunnel / Westrandweg / N200 en het concept-rapport
“ Verder met de Coen: mogelijkheden voor financiering en vervolg project
Tweede Coentunnel / Westrandweg en N200 bij Halfweg” (TCC) d.d. 3
oktober jl.;
2.
in te stemmen met de afspraken, gemaakt door de stuurgroep
Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad die op 21 november
gezam enlijk worden bekend gemaakt.
3.
het besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Wegen,
Verkeer en Vervoer.
Het college besluit de ontwerp-3e begrotingswijziging van de provinciale begroting
voor 2001 met de daarbij behorende voordracht definitief vast te stellen.

Het college besluit het ministerie van VROM te berichten dat:
1. in principe wordt ingestemd met de aanbevelingen in het concept-advies om de
veiligheid rond het munitiecomplex te verbeteren;
2. ten aanzien van aanbeveling 1 op te merken dat het met het oog op de toekomstige
(economische) ontwikkelingen in de omgeving van het munitiecomplex wenselijk
is na te gaan of reductie of verpl aatsing van het complex mogelijk is; daartoe zal
overleg worden gevoerd met VROM en Defensie.
3. er van wordt uitgegaan dat de kosten ter uitvoering van aanbeveling 4 niet door de
provincie worden gedragen, omdat zowel het Noord-Hollands Kanaal als de sluis
pas in 1995 door de provincie in beheer en onderhoud, maar niet in eigendom van
het rijk is overgenomen.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht ‘Projectenlijsten voor de verdeling van de Gebundelde
Doeluitkering 2002 en de maximale financi ële 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 7 december
2002.
Het college besluit:
1. Uitvoering te geven aan eerdere beleidsuitspraken van Provinciale Staten en de
openbare aanbest eding van het Openbaar Vervoer Taxi Noord-Holland te starten;
2. Het bijbehorend programma van eisen voor de Openbaar Vervoer Taxi NoordHolland vast te stellen;
3. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer advies te vragen over het
programma van eisen.
Het college besluit:
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IJmond

7.
Programma van eisen
concessie openbaar vervoer

8.
Beantwoording schri ftelijke
statenvragen van G.J.M.A. Le
Belle en mw. ing. J. Geldhof
(D66) over staatssteun
9.
Nota Grondbeleid, vaststellen
statenvoordracht

10.
Streekplanafwijking t.b.v.
bestemmingsplan De La Salle

Besluit
1. kennis te nemen te nemen van de Trajectnota/MER Zeepoort IJmond;
2. zich in principe te conformeren aan het regionale standpunt t.a.v. de
Trajectnota/MER zoals is vastgesteld door het Bestuursplatform NZKG op 8
november jl. waarin wordt uitgesproken dat het grote sluisalternatief met
voortvarendheid moet worden uitgewerkt en het kabinet met klem wordt gevraagd
het project Zeepoort IJmond voortvarend tot uitvoering te brengen;
3. over punt 2. het advies te vragen van de Statencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer in haar vergadering van 7 december a.s.
4. de minister van Verkeer en Waterstaat met inachtneming van het advies van de Cie
WVV te berichten omtrent het provinciale standpunt.
Het college besluit:
1. Uitvoering te geven aan eerdere beleidsuitspraken van provincial e staten en de
openbare aanbest eding van het openbaar vervoer in Noord-Holland noord te
starten;
2. Daartoe kennis te nemen van het procedure- en tijdschema;
3. Het bijbehorend programma van eisen voor de concessie voor het openbaar vervoer
voor Noord-Holland-noord vast te stellen;
4. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer advies te vragen over het
programma van eisen.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. de statenvoordracht “ 2e nota grondbeleid” aan te vullen met een toezegging aan de
staten dat het college in 2002 een discussie in de staten zal voorbereiden over het
onderwerp “impact fee” in relatie tot de in de nota van het rijk aangekondigde
exploitatievergunning.
2. de statenvoordracht met een aantal tekstuele wijzigingen definitief vast te stellen en
te agenderen voor de statenvergadering van december.
Het college verzoekt de Statencommissie ROB advies uit te brengen over de toepassing
van de passieve afwijkingsbevoegdheid ingevolge het streekplan Kennem erland, zodat
een goedkeuringsbesluit in overeenstemming met het streekplan daarna kan worden
genomen.

11.
Bedrijventerrein De President, Het college besluit:
gemeente Haarlemmermeer,
1.
De verklaringen van geen bezwaar voor het bouwrijpmaken en de aanleg van
verklaringen van geen
infrastructuur, wegen, civieltechnische kunstwerken en groen van het eerste
bezwaar voor bouwrijpmaken
deel van de eerste fase van het bedrijventerrein De President in Hoofddorp af te
c.a. 1e fase
geven;
2.
Een exemplaar van deze bes chikking te zenden aan burgem eester en
wethouders van de gemeente.
12.
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Voordracht vaststelling
Provinciale Staten partiële
herziening streekplan NoordHolland-Noord
13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

14.
Verslag Coördinatie
Commissie RSA
d.d. 4 oktober 2001

Besluit
Het college besluit:
1.
In te stemmen met de voordracht tot vaststelling van de ontwerp partiële
herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord:
2.
De voordracht en de daarbij behorende bijlagen toe te zenden aan Provinciale
Staten voor de behandeling in de statenvergadering van 10 december 2001.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Bouw van winkel-en appartement engebouw in de Kerkstraat te gemeente Wognum
- Verbouwen van gebouw Kampersingel 4b tot woonhuis c.a. te gemeente Haarlem
- Bouw van 43 woningen ( Vliewint, Westerdelie, Coppersdelle) te Petten, gemeente
Zijpe
- Bouw woning aan de Odessa 17 te Middenbeemster , gemeente Beemster
- Veranderen en vergroten pand Laat 16-18 te gemeente Alkmaar
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Goedkeuring bestemmingsplan Reigersborg 1 te gemeente Drechterland
- Beslissing inzake bestemmingsplan Wooneilanden Houthavens
- Beslissing inzake bestemmingsplan Bedrijventerrein Houthavens, gemeente
Amsterdam
- Heroverweging ingevolge de Awb inzake hogere waarden vaststelling t.b.v. best.pl.
Wooneilanden Houthavens, gemeente Amsterdam
Het college besluit kennis te nemen van het verslag van de vergadering van 4 oktober
2001 van de Coördinatie Commissie Regionale Samenwerking Amsterdam e.o..

15.
Wijzigingsplan
Het college besluit:
bestemmingsplan Horstermeer 1. goedkeuring te onthouden aan het besluit van burgemeester en wethouders van
Nederhorst den Berg tot vaststelling van het wijzigingsplan van het
bestemmingsplan Horstermeer voor een gedeelte van het perceel tegenover
Sniplaan 5;
2. een afschri ft van dit besluit te zenden aan de indienster van de zienswijze
16.
Provinciaal restauratieuitvoeringsprogramma

17.
Vaststelling statenvoordracht
eerste wijziging Verordening
regelende de geldelijke,
secundaire en facilitaire
voorzieningen van het

Het college besluit:
1. De concept -statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake het
provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma in rincipe vast te stellen.
2. De concept -statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit om advies voor te
leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in de vergadering van 12
december 2001.
3. Het delegatiebesluit van 8 december 1997 nr. 68 en het Besluit rijkssubsidiëring
restauratie monumenten 1997 ter informatie neer te leggen voor de
Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur.
Het college besluit:
I Met inachtneming van de behandeling in het seniorenconvent en de commissie ROB
en de opmerkingen van de rekeningencommissie m.b.t. de ontwerp-statenvoordracht
inzake de Verordening, inhoudende de eerste wijziging van de Verordening
regelende de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzi eningen van het provinciaal
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provinciaal bestuur 2001.

Besluit
bestuur 2001, de statenvoordracht definitief vast te stellen, waarin de volgende
wijzigingen zijn aangebracht:
a. De voorgestelde wijziging m.b.t. het laten vervallen van de voorwaarde
(ex artikel 29, derde lid van de Verordening) dat van de dienstwagen
alleen gebruik gemaakt kan worden gemaakt voor niet qualitate quanevenfuncties en functioneel verwante activiteiten, waaronder politieke
bijeenkomsten, indien de voornoemde nevenactiviteit plaatsvindt
voorafgaand of volgend op een dienstreis, vervalt.
b. de voorgestelde wijziging van artikel 53 van de Verordening inzake het
niet meer per kwartaal toezenden van de overzi chten van het dienstvervoer
van de CvdK en gedeputeerden aan de leden van de rekeningencommissie,
vervalt.
II Het seniorenconvent, de commissie ROB en de te informeren.
III de discussiepunten in te brengen in het Interprovinciaal Overleg met het oog op de
voorbereiding van de modelverordening.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
2
S.Boedijn
tel. (023) 514 44 58
1, 3, 4, 5, 6, 7,
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
17
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
9
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
8
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
10, 11, 12, 13, 14, 15,
M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07
16
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. 20-11-2001 openbaar
Datum:20-11-2001

