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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 15 mei 2001
Onderwerp

Besluit

1.
Beantwoording van de
Het college stelt de antwoorden vast.
schri ftelijke vragen van het lid
van het lid van Provinciale
Staten de heer J.Bezemer
2.
Streekplannen voor N201

3.
MER ‘en N201

4.
Evaluatie Baggerspeciebeleid
1993-1998

Het college besluit:
1. Voor het op streekplanniveau planologisch mogelijk maken van de realisering van
de infrastructurele maatregelen uit het Masterplan N201
Ø de ontwerpstreekplanuitwerking N201/A4
Ø de ontwerpstreekplanherziening N201/Aalsmeer-Haarlemmermeer
Ø de ontwerpstreekplanuitwerking Uithoorn
Ø alsmede de overkoepelende standpuntbepaling
voorlopig vast te stellen;
2. Deze ontwerpstreekplannen voor advies voor te leggen aan de statencommissie
ROB ter beoordeling van de geschiktheid voor de inspraak en voor deze
vergadering de leden van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer uit te
nodigen;
3. Bovengenoemde streekplannen gedurende een periode van 4 weken ter visie te
leggen.
Het
1.
Ø
Ø
Ø
Ø

college besluit:
Voor de planologische goedkeuring van de uitvoering van het Masterplan N201
het concept milieueffectrapport N201/A4
het concept milieueffectrapport Haarl emmermeer/Aalsmeer
het concept milieueffectrapport Uithoorn/De Ronde Venen en
de milieueffect rapport ages in de corridor N201, samenhang en actualisatie
voorlopig te aanvaarden;
2. Deze concept milieueffectrapporten om advies voor te leggen aan de
statencommissie Milieu, Water en Groen (MWG) ter beoordeling van de
geschiktheid voor de inspraak;
3. Bovengenoemde milieueffectrapporten gedurende een periode van 4 weken ter
visie te leggen;
Het college besluit:
1.de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende
a. kennis te nemen van het rapport Evaluatie van het baggerspeci ebeleid 1993-1998
en het advies van de Commissie Beleidsevaluatie daarover;
b. het eindadvies van het Platform Baggerspecie Noord-Holland te beschouwen als
inzet voor de toekomstige uitvoering van het baggerspeci ebeleid in Noord-Holland;
in principe vast te stellen;
2. de statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de
statencommissie MWG.
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5.
Herinrichting BergenEgmond-Schoorl

6.
Concept-ontwerp Beleidsplan
Jeugdzorg 2002 t/m 2005

Het college besluit:
1. het standpunt over het ontwerp-raamplan voor de Herinrichting Bergen-EgmondSchoorl voorlopig vast te stellen;
2. kennis te nemen van korte inhoud van de ingediende reacties (175), ingediend naar
aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp-raamplan, en het commentaar
daarop;
3. het voorlopig standpunt en het commentaar op de ingediende reactie om advies
voor te leggen aan de Commissie van Advies voor de Herinrichting BergenEgmond-Schoorl uit Provinciale Staten;
4. een definitief standpunt over het inrichtingsplan in te nemen, nadat de Commissie
van Advies GS daartoe hebben geadviseerd.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het concept-ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg
2002 tot en met 2005 waarin is aangegeven hoe de middelen voor de
uitvoerders en samenwerkingsverbanden op het gebied van de
jeugdhulpverlening worden ingezet, en
in dit kader te besluiten:
1. Voor de door de rijksoverheid ter beschikking te stellen
intensiveringsmiddelen 2002 van € 589.914 (ƒ 1,3 miljoen) in het ontwerpBeleidsplan een volledig verdelingsvoorstel te doen en nu van dit budget
voorlopig € 317.646 (ƒ 700.000) voor de drie Bureaus Jeugdzorg en € 79.412
(ƒ 175.000) voor het AMK te verdelen;
2. In 2002 incidenteel uit de gereserveerde middelen jeugdhulpverlening een
bedrag van € 680.670 (ƒ 1,5 miljoen) te bestemmen voor: onderzoek naar een
nieuwe financi eringssystematiek € 45.378 (ƒ 100.000), voorbereiding van één
provinciaal Bureau Jeugdzorg € 204.201 (ƒ 450.000), versterking van het
proces ter modularisering van de zorg € 204.201 (ƒ 450.000), en voor
onvoorziene uitgaven en calamiteiten € 226.890 (ƒ 500.000);
3. € 181.512 (ƒ 400.000) in te zetten voor versterking van de intensieve
ambulante hulpverlening in de regio Noord-Holland Noord;
4. € 136.134 (ƒ 300.000) in te zetten om het werk van het Jongeren
Opvangcentrum Hoorn (JOCH) te incorporeren in dat van Stichting Vlotburg;
en dit alleen te doen indien de gemeente Hoorn besluit tot 2005 de overige
gelden die voor dat werk nodig zijn bij te dragen;
5. De subsidiëring van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening
(AKJ) voort te zetten;
b. Het concept-ontwerp Beleidsplan Jeugdzorg 2002 tot en met 2005 voor te
leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering
van 6 juni 2001 en de commissie te vragen in te stemmen met het vrijgeven
van het beleidsplan voor inspraak en overleg;
c. In afwijking van de Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland
1998 de inspraaktermijn vast te stellen op de periode van 11 juni tot 11 juli
2001.
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7.
Langetermijnagenda
Provinciale Staten

8.
Ontwerpagenda voor de
vergadering van Provinciale
Staten te houden op 11 juni
2001
9.
BJZ
Vergaders chema Provinciale
Staten voor 2002 (met
aanvulling)
10.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit:
1. de conceptvoordracht in principe vast te stellen.
2. de conceptvoordracht om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent
(vergadering van 11 juni 2001)
Het college besluit de agenda vast te stellen.

Het college besluit de langetermijnagenda vast te stellen.

Het
-

11.
Heroverweging t.a.v. dempen
kleine sluis van de Willem I
Sluis te Amsterdam

college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Vergrot en van de woning Biesboschstraat 14 te Alkmaar
Aanleg fietspad van ’t Gouwje naar de oosterwijzend, gemeente Wognum
Oprichten van 14 woningen op het perceel Noorderoeverdijk te Den Oever,
gemeente Wieringen
Uitbreiding befrij fsruimte aan het Nijverheidsplein 16 te Heerhugowaard
Bouw van een kantoor- en bedrij fspand aan het Schinkeldijkje 4 , gemeente
Aalsmeer
Vergrot en van de 4e verdieping van het pand Wagenweg 10g, gemeente Haarl em
Vergrot en van de 4e verdieping van het pand Wagenweg 10e, gemeente Haarlem
Vergrot en van de 4e verdieping van het pand Wagenweg 10d, gemeente Haarl em
Bouwen van een dakterras aan het Spaarne 67, gemeente Haarl em
Uitbreiding van een woning Emmalaan 32, gemeente Hoorn
Bouwen van een agrarische bedrij fswoning aan de Rietwijkeroordweg 15,
gemeente Aalsmeer
Plaatsen van een woning aan de Kudelstaartseweg 259 te Kudelstaart, gemeente
Aalsmeer
Bouw van een woning aan de Frans Halsstraat 11 te Heerhugowaard

Het college besluit:
1. Kennisnemen van en in te stemmen met het plan van aanpak t.a.v. de heroverweging van het dempen van de kleine sluis van de Willem I Sluis te Amsterdam.
2. Het plan van aanpak ter kennisneming aan de commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer te zenden.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
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over de nummers:
S.Boedijn
P.Heemskerk
J.Koeman
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514 44 58
(023) 514 40 10
(023) 5143185
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

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

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. 15-05-2001 openbaar
Datum:15-05-2001

