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Onderwerp
1.
Beleid Vrijkomende
Agrarische Bebouwing

Besluit

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het rapport Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
– Het Beleid VAB, zijnde: een toetsingskader VAB voor gemeentelijke plannen, vast
te stellen;
– Het Beleid VAB bij de eerstvolgende herziening van het streekplan NoordHolland-Noord op te nemen;
– Het beleidskader over twee jaar te evalueren op toepassingsgerichtheid;
– Hoofdstuk 3 van het rapport, zijnde het nieuwe toetsingskader voor VAB, op te
nemen in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid;
– Ten dienste van gemeenten en externe partijen een brochure uit te brengen waarin
hoofdstuk 3 en 4 ( toelichting op het toetsingskader) zijn opgenomen.
– Aan het nieuwe college van gedeputeerde staten over te laten of een onderzoek naar
de mogelijkheden van een Ruimte voor Ruimte regeling in de provincie NoordHolland wenselijk is.

2.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mw. M.
Beens-Jansen (GroenLinks),
inzake het gebruik van de OVTaxi in Uitgeest
3.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid L.J.P.
Mesman (GroenLinks) over de
Zuidtangent
4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid J.N.J.J.
Beemsterboer (CDA), inzake
openbaar vervoer in NoordHolland Noord.

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Ontwerp Gebiedsplan Gooi en Het college besluit:
Vechtstreek
1. Het ontwerp gebiedsplan Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
2. Bij de definitieve vaststelling van het gebiedsplan op basis van de inspraakreacties
de keuze voor 22 hectare nieuwe natuur in de Egelshoek eventueel te
heroverwegen.
3. Het ontwerp 4 weken ter inzage te leggen, conform afdeling 3.5 van de AWB.
6.
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Project leefbaarheid Schiphol
en omgeving

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de concept eindrapportage van het project leefbaarheid
Schiphol en Omgeving en de hierin voorgestelde uitvoeringsporen
‘hindermanagement’ en ‘pilot/maatwerk’, gericht op het mogelijk maken van
experimenten in de regio met een maatwerk aanpak voor luchtvaartgerelateerde
leefbaarheidknelpunten.
– In te stemmen met het nader uitwerken van de voorstellen middels een:
1. Werkconferentie met rijks-, gemeentelijke- en sectorvertegenwoordigers
2. Bespreking in de CROS.
– De concept eindrapportage ter kennisname aan te bieden aan de commissie MWG.

7.
PPS-notitie t.b.v.
collegeonderhandelingen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande notitie.
2. De in deze notitie opgenomen aanbeveling onder de aandacht brengen van de
onderhandelaars bij de vorming van een nieuw college.
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8.
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
– Voor de bouw van supermarkt aan de Zaagmolenweg te Oudkarspel, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Langedijk,
– Voor de bouw van een schuur, Noordervaart 33 te Stompetoren, gemeente
Schermer,
– Voor de bouw van een bedrijfsloods aan de Cieweg 14, gemeente Heemskerk,
– Voor het bouwrijp maken van het oostelijk deel van de Westzanerpolder, gemeente
Zaanstad,
– Voor de bouw van een school op het terrein van instituut Visio,
Amersfoortsestraatweg 180, gemeente Huizen,
– Voor de bouw van een woonhuis aan de J.J. Allanstraat 98 te Westzaan, gemeente
Zaanstad,
– Voor het bouwen van twee woningen aan de Hornweg 320-322, gemeente
Aalsmeer,
– Voor het bouwen van een woning aan de Rietwijkeroordweg 60, gemeente
Aalsmeer,
–
Voor de bouw van een tweede woning, Zandweg 16 te Egmond a/d Hoef,
gemeente Bergen,
– Voor de bouw van een paardenbak, Middenweg 420 te Heerhugowaard,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bedrijventerrein Velsen Noord van de gemeente Velsen,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer,
gemeente Amsterdam,
– Bestemmingsplan Barentszplein, stadsdeel Westerpark, gemeente Amsterdam,
– Bestemmingsplan Kom Avenhorn / De Goorn, gemeente Wester-Koggenland,
9.
Organisatie toekomstige
nazorg afvalstortplaatsen

Het college besluit:
1. het in het besluit van 13 oktober 1998 over de provinciale nazorgorganisatie
ingenomen uitgangspunt te blijven hanteren dat de wisselwerking tussen
exploitatie, zorg en nazorg bij stortplaatsen zoveel mogelijk moet worden
gehandhaafd vanwege de voordelen voor de milieukwaliteit, de continuïteit en
kostenbeheersing die dit oplevert;
2. dat de provinciale verantwoordelijkheid voor de nazorg bij stortplaatsen inhoudt dat
de provincie deze nazorgtaken ook feitelijk zelf dient uit te voeren en dat derhalve
de uitvoering van deze taken niet aan marktpartijen kan worden uitbesteed;
3. de verantwoordelijkheid voor alle provinciale taken met betrekking tot de
uitvoering van nazorgactiviteiten onder te brengen bij de afdeling M&B, en aan de
afdelingen FEZ en ELM een ondersteunende rol toe te kennen, met dien verstande
dat FEZ verantwoordelijk is voor het beleggen van nazorgmiddelen binnen de
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4.
5.
6.
7.

8.

10.
Implementatie Wet
bevordering
integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur (Wet
Bibob)

11.
Bestuurskrachtmonitor Gooien Vechtstreek

12.
2e Voortgangsrapportage
Noord-Holland Maritiem

kaders van de wet FIDO;
bij de afdeling M&B voldoende capaciteit ter beschikking te stellen voor het
coördineren van de taken die onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen
als opdrachtgever voor de uitvoering van de nazorgactiviteiten;
bij de afdeling FEZ voldoende capaciteit ter beschikking te stellen om ter
ondersteuning van de afdeling M&B de jaarrekening en de begroting op te stellen
en de belastingtarieven vast te stellen;
de afdeling ELM te blijven belasten met beleidstaken op het gebied van nazorg,
opdat een scheiding tussen beleidstaken en uitvoerende of toezichthoudende taken
gewaarborgd blijft;
de directieraad opdracht te verlenen om een voorstel voor een implementatieplan
aan het college voor te leggen waarin de organisatie en coördinatie van de
provinciale nazorgactiviteiten, inclusief de formatieve en personele aspecten,
worden uitgewerkt. De gevolgen van het besluit van PS op 10 februari 2003
(voordracht nr. 27; Herijking relatie met NV Afvalzorg) zullen nadrukkelijk in dit
implementatieplan worden meegenomen. In het implementatieplan zal een heldere
opdrachtgever-opdrachtnemerschapsrelatie tussen provincie en NV Afvalzorg
worden uitgewerkt.
de directieraad op te dragen ten behoeve van bovenstaande werkzaamheden een
administratieve organisatie vast te stellen, waaronder maatregelen voor interne
controle en het ontwikkelen van een planning & control instrumentarium voor
toezicht op de werking van de interne procedures.

Het college besluit in te stemmen met de bestuurlijke beslispunten zoals opgenomen in
paragraaf 6 van bijgevoegde Notitie Implementatie Wet Bibob, te weten:
– als uitgangspunt hanteren dat terughoudend gebruik wordt gemaakt van het
Bibobinstrumentarium;
– dat gebruik voorshands te beperken tot beschikkingen ter zake van het verlenen van
milieuvergunningen
– over twee á drie jaar bezien of mogelijke uitbreiding van de toepassing van het
Bibobinstrumentarium naar beschikkingen terzake van subsidies en het gunnen van
overheidsopdrachten gewenst is.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de plannen in de Gooi- en Vechtstreek een
bestuurskrachtmonitor te houden voor zowel individuele gemeenten als de regio;
2. In te stemmen met de conceptbrief aan de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek,
zoals deze is bijgevoegd.
3. In te stemmen met een provinciale bijdrage uit de bestaande begrotingspost voor dit
onderzoek (50% tot een maximum van € 40.000,--)
Het college besluit kennis te nemen van de 2e Voortgangsrapportage Noord-Holland
Maritiem
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13.
Herijking OV NoordKennemerland

Het college besluit kennis te nemen van de nota Herijking OV Noord-Kennemerland.

14.

Het college besluit:
Verschuiven salariskosten
programmamanager Europa & 1. in te stemmen met het structureel verlagen van het budget Europa coördinatie met
een bedrag van € 127.000,- en het tezelfdertijd verhogen van het personeelsbudget
Europa-jurist
van de afdeling B&C.
2. Dit budget-neutrale voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen in het kader van
het voorjaarsbericht 2003.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
M.Hoenson
M.van Kanten
K.van Rijn
L.Zwart

tel. 06.183.000.64
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 5143528

8,
.13,14
. 1,9,11,12,
. 6,7,10
2,3,4,5,14

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. 11-03-2003 openbaar
Datum:11-03-2003

