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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 15 april 2003
Onderwerp

Besluit

1.
Vergadering Algemeen
Bestuur Interprovinciaal
Overleg op 17 april 2003

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het
algemeen bestuur van het IPO op 17 april 2003.

2.
Werkverslag 2002 van Stivas
Noord-Holland

3.
Prestatieovereenkomst
Landelijk Gebied 2003 tussen
provincie en Dienst Landelijk
Gebied

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid C.
Boelhouwer (SP), inzake het
Slotervaartziekenhuis
5.
Begroting Schipholdossier
2003

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het werkverslag van Stivas Noord-Holland over het jaar 2002,
de financiële verantwoording van de secretariaatsrekening 2002 en het verslag van het
Fonds ter verbetering van de Agrarische Structuur 2002.
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 fonds ter verbetering van
de agrarische structuur ruimschoots overtreffen en dat met dit kasritme dit fonds in het
jaar 2004 vrijwel zal zijn uitgeput.
3. Goedkeuring te verlenen aan het financiële verslag van de secretariaatsrekening en
van het fondsverslag over het jaar 2002.
4. Het bestuur van Stivas Noord-Holland decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid ten aanzien van de secretariaatsrekening voor 2002.
5. De provinciale bijdrage voor de secretariaatsrekening voor het jaar 2002 definitief
vast te stellen op € 22.557,-- en onder aftrek van het reeds betaalde voorschot van
€22.462,-- aan Stivas Noord-Holland een bedrag van € 95,-- over te maken.
6. Stivas Noord-Holland voor het jaar 2003 een provinciale bijdrage toe te kennen van €
24.958,-- ten behoeve van de secretariaatsrekening.
7. Stivas Noord-Holland voor het jaar 2003 een voorschot op de provinciale bijdrage
voor de secretariaatsrekening toe te kennen van 90% zijnde een bedrag van €22.462,-.
8. Het bestuur van Stivas Noord-Holland te verzoeken het werkverslag 2002 toe te
zenden aan de statencommissie Economie, Landbouw en Europa.
9. Het bestuur van Stivas Noord-Holland te informeren over de besluiten 2 tot en met 8.
Het college besluit:
1. De prestatieovereenkomst landelijk gebied 2003 tussen de provincie Noord-Holland
en de Dienst Landelijk Gebied vast te stellen;
2. Met de vaststelling van de prestatieovereenkomst in te stemmen met de nadere
verdeling van de beschikbare rijksmiddelen voor 2003 over de Noord-Hollandse
landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten;
3. De GS portefeuillehouders voor landinrichting resp. groen te mandateren tot
ondertekening namens de provincie van de prestatieovereenkomst.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit de kosten ad € 79.500,00 voor de uitvoering van het plan van aanpak
Schipholdossier af te wegen bij het Voorjaarsbericht 2003 en de toekenning afhankelijk te
maken van de beschikbaarstelling van de bijdragen door derden.
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6.
Procedure Kaderbrief

7.
Jaarverslag 2002 Concern
Controlling

8.
Verlenging 4-P contract

9.
Klimaatovereenkomst
Amsterdam-Noord-Holland
2003-2005

Besluit
Het college besluit:
– De DR opdracht te geven een concept-kaderbrief op te stellen waarvan deel uitmaken:
de inhoudelijke en financiële kaders voor de te realiseren effecten in het volgende jaar,
actuele ontwikkelingen en naar het nieuwe college doorgeschoven punten;
– Op 16 juni 2003 met PS over de kaderbrief te kunnen debatteren en de staten besluiten
te laten nemen over de financiele kaders;
– Daar waar mogelijk rekening te houden met een behandeling in de commissie
‘financiën’ (vóór 16 juni);
– Het presidium van PS over deze procedure te informeren.
Het college besluit kennis te nemen van het verslag van Concern Controlling over 2002
(mei t/m december)en verzoekt de DR te rapporteren over de uitvoering van de
aanbevelingen. Aan de staten zal handzame informatie worden verstrekt op basis van het
Jaarverslag.
Het college besluit:
– Akkoord te gaan met de verlenging van het 4-P contract en de bestuurlijke afspraken
hierover;
– De concessiebeschikking Gooi en Vechtstreek aan Connexxion Openbaar Vervoer NV
door middel van bijgaande brief te verlengen tot medio december 2004 met de
mogelijkheid tot een tweede verlenging tot medio december 2005. Dit geschiedt onder
het voorbehoud dat PS in 2004 resp. 2005 voldoende middelen hiervoor beschikbaar
stellen conform art. 4.34 Algemene Wet Bestuursrecht;
Het college besluit in te stemmen met de inbreng van de concept-klimaatovereenkomst
Amsterdam- Noord-Holland 2003-2005 in het nieuwe college.

10.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een flight simulator-centrum op bedrijventerrein De President, te
en verklaringen van geen
Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Hilversum.
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Westelijke Randweg, gemeente Velsen.
11.
Onthouding goedkeuring
(hernieuwd) wijzigingsplan
buitengebied Obdam
12.
Afdoening brieven streekplan
Noord-Holland-Zuid

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het besluit van burgemeester en
wethouders van Obdam tot vaststelling van het wijzigingsplan VOF Molenaar wegens
het niet voldoen aan de uitwerkingsregels zoals opgenomen in de planvoorschriften van
het bestemmingsplan Landelijk Gebied.
Het college besluit:
– Het merendeel van de aan Provinciale Staten en/of de Statencie ROB door
belanghebbenden gerichte brieven/faxen/e-mails waarin gevraagd wordt hun belang
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–
–
13.
Beantwoording statenvragen
van de heren D.J.Butter en
A.P.Bouwens aangaande
plaatsing
getijdenstroomturbine
14.
Kandidaatstelling Eerste
Kamer der Staten-Generaal
15.
Meergrond

16.
Verslagen werkbezoeken op
28 maart 2003 aan de

te honoreren te beantwoorden door verwijzing naar het Statenbesluit en/of de
aangenomen moties/amendementen en/of de memorie van antwoord.
Een beperkt aantal van de brieven/faxen/e-mails meer specifiek te beantwoorden
Specifiek te besluiten over het (algemene) antwoord inzake Chipshol Holding BV
(Badhoevedorp-Zuid)

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit dat, in geval de commissaris van de Koningin op 22 april a.s. door
omstandigheden niet aanwezig mocht zijn., deze gemachtigd wordt de secretaris van het
college aan te wijzen om de in te leveren kandidatenlijsten in ontvangst te nemen en een
bewijs van ontvangst aan de inleveraars van die lijsten ter hand te stellen
Het college besluit:
1. Medewerking te verlenen aan de uitkomsten van het overleg, geïnitieerd door de
provincie, tussen het bedrijf Meergrond, omwonenden, het waterschap Groot
Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer de overlast van de aanvoer van
baggerspecie over de Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep te verminderen, door:
- tijdelijke ontsluiting aan de achterzijde van het bedrijf met gebruikmaking van
de bestaande weg ten behoeve van de aanleg van de HSL (zodra de benodigde
gemeentelijke vergunningen over ongeveer 6 weken in werking zijn getreden
en onder het voorbehoud van definitieve instemming door HSL)
- ontsluiting aan de achterzijde van het bedrijf via een aan te leggen weg over
het HSL-terrein (gereed over ongeveer 6 maanden) voor de periode tot en met
2007. De betrokken instanties zijn overeengekomen hun medewerking te
verlenen aan het bewerkstelligen van deze oplossing en Meergrond neemt de
kosten voor zijn rekening.
En in verband hiermee:
2. de alternatieve ontsluiting in de vorm van de aan te leggen weg over het HSLterrein in een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer te zullen
vastleggen, en als terugvaloptie in de vergunning op te nemen dat, als alternatieve
ontsluiting aantoonbaar niet te realiseren is bunnen een redelijke termijn, het bedrijf
terug kan vallen op ontsluiting via de Rijnlanderweg met een maximum van 30
aanvoerbewegingen per dag
3. gedurende de tijdelijke ontsluiting (met gebruikmaking van de bestaande weg ten
behoeve van de aanleg van de HSL), middels een gedoogbeschikking maximaal 15
aanvoerbewegingen per dag over de Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep toe te staan.
4. in overleg met alle betrokkenen, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het
bedrijf om ook na 2007 op deze of op een andere plek binnen de gemeente
Haarlemmermeer te blijven bestaan
5. Provinciale Staten van Noord-Holland per brief te informeren over de wijze van
uitvoering van het collegebesluit van 18 februari 2003, na afloop van de
collegevergadering van 15 april 2003.
Het college besluit kennis te nemen van de programma’s, de agenda’s en de verslagen
van de op 28 maart 2003 door de commissaris van de Koningin afgelegde
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Vereniging tot behoud van het
Ijsselmeer en de gemeente
Zeevang
17.
Afgelegd ambtsbezoek
Alkmaar op 3 april 2003

werkbezoeken aan de Vereniging tot behoud van het IJsselmeer (’s-morgens) en de
gemeente Zeevang (’s-middags).

18.
Plan van Aanpak RES ZuidKennemerland

19.
Beheer samenwerkingsrelatie
Polen extern onderbrengen

20.
PAF-subsidie voor project
Agrarische PV-keten
21.
Migratie Windows XP

22.
Eindrapport Werken in
andermans keuken 2

Het college besluit kennis te nemen van het programma, de agenda en het verslag van
het op 3 april 2003 door de commissaris van de Koningin aan de gemeente Alkmaar
afgelegde ambtsbezoek.
Het college besluit:
– Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Regionaal Economisch
Stimuleringsprogramma (RES) Zuid-Kennemerland;
– Het Plan van Aanpak ter kennisname te sturen aan de toekomstige Statencommissie
waar Economische Zaken onder valt.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het extern onderbrengen van de werkzaamheden rond het
administratieve beheer en advisering betreffende de samenwerkingsrelatie met de
Poolse provincie Pommeren (Pomorskie) en daartoe met de International Trade
Promotion Services (i.e. de Nederlandse koepelorganisatie waaronder de
Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel valt) een prestatiecontract af te sluiten.
De werkzaamheden zullen worden verricht binnen het vastgestelde buitenlandse
economisch beleid en budget.
2. Bestuurlijke representatie en bestuurlijke contacten c.q. afspraken zijn nadrukkelijk
uitgezonderd van dit prestatiecontract en voorbehouden aan de gedeputeerde
economische zaken.
3. De heer Peter G. Bemer, hoofd afdeling economie, landbouw en milieu a.i., te
mandateren om een prestatiecontract af te sluiten met de International Trade
Promotion Services, ingaande op 1-5-2003 tot 1-1-2004 met een optie tot
verlenging met steeds een jaar. In dit prestatiecontract worden de verplichtingen
t.b.v. het onderbrengen van de voornoemde werkzaamheden vastgelegd.
Het college besluit een subsidie van € 19.246,- uit het Provinciaal Afvalstoffenfonds
(PAF) toe te kennen aan WLTO voor het uitvoeren van het pilotproject Agrarische PVketen (zonnepanelen).
Het college besluit:
– kennis te nemen van het directieraad besluit om vanuit het oogpunt van algemeen
concernbelang over te gaan tot de gefaseerde invoering van Windows 2000/ XP in
2003 en 2004 als nieuw besturingssysteem;
– de portefeuillehouder Informatisering en Automatisering te machtigen hiervan de
staten c.q. de desbetreffende statencommissie in kennis te stellen

Het college besluit kennis te nemen van het eindrapport Werken in andermans keuken
en de constateringen die daarin worden gedaan t.a.v. de rol en de houding van de
provincie Noord-Holland naar buiten toe.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
1, 6, 7, 22
R.Fillet
tel. (023) 514 44 09
14,16, 17
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
2, 3,18, 19
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
5, 10, 11, 12
M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07
4, 21
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
9, 13, 15, 20
L.Zwart
tel. (023) 5143528
8
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. 15-04-2003 openbaar
Datum:15-04-2003

