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Besluit

1.
IPO-adviescommissie ZCS
d.d. 21 maart 2002

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
de IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale vraagstukken van 21 maart 2002 .

2.
Beantwoording schri ftelijke
vragen van de statenleden H.
W. Berkhout en P. J. M.
Poelmann (D66) inzake de
Westelijke Randweg
Beverwijk
3.
Beantwoording schri ftelijke
vragen van het statenlid L. J.
P. Mesman (GroenLinks)
inzake de Zuidtangent

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Beantwoording schri ftelijke
Het college stelt de antwoorden vast.
vragen van het statenlid R. E.
Vis (VVD) inzake de
Dynamische
snelheidsinformatie en
ruimere toegankelijkheid vrije
busbanen
5.
Intentie samenwerking
Het college besluit:
Provincie Noord-Holland –
1. Akkoord te gaan met de intentie verklaring betreffende de samenwerking tussen de
gemeente Haarlem betreffende
Provincie Noord-Holland en de gemeent e Haarlem betreffende het openbaar
openbaar vervoer
vervoer in het gebied IJmond – Kennemerland;
2. het besluit voor te leggen aan de statencommissie WVV en de portfeuillehouder te
machtigen het besluit definitief te maken;
3. De afdeling RWB op te dragen in overleg met de gemeente Haarlem over te gaan
tot nadere uitwerking van de intentie-verklaring
6.
Aanpassing PS besluit FINH Het college besluit:
bijdrage HVC voorjaarsbericht Bij het Voorjaarsbericht 2002 aan PS voor te stellen om het door PS bij het
2001
Voorjaarsbericht 2001 genomen besluit om ten behoeve van NV Huisvuilcentrale
Noord-Holland een maximale FINH-bijdrage van f 1.381.000 (€ 626.216,70) te ramen
ten behoeve van de realisatie van fase 1 van het project Warmtelevering HVC aan te
passen in de zin dat de provinciale bijdrage niet beperkt is tot fase 1 van het project,
maar bedoeld is voor realisatie van het project Warmtelevering HVC.
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7.
Gebiedsprogramma NoordHolland Midden 1ste ronde

8.
Voortgangsrapportage
Programma Herstructurering
Bedrijventerreinen 2001

Besluit
Het college besluit:
1. in te stemmen met de projectenlijst van het Gebiedsprogramma Noord-Holland
Midden 2002 1ste ronde;
2. Gedeputeerde mw. A. Wildekamp te machtigen om in de Programmacommissie
Noord-Holland Midden van 25 maart 2002 in te stemmen met (eventuele)
wijzigingen in de projectenlijst.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage over het jaar 2001 met betrekking
tot het Programma Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland 1998-2004.
Speciale aandacht verdienen paragrafen 4 en 5 op blz 3 en 4;
2. Kennis te nemen van de uitputting van de middelen in het Fonds Economische
Ontwikkeling (FEO) ten bate van de herstructurering bedrijvent erreinen;
3. Kennis te nemen van feit dat reeds 6 gemeent es hebben aangegeven in 2002 een
aanvraag in te dienen voor ondersteuning door de PNH;
4. Kennis te nemen van het feit dat de afdeling ELM bij de voorbereiding van de
begroting 2003 voorstellen zal indienen voor een nieuwe fondssorting in het FEO.

9.
Europese Agenda Huis van de Het college besluit:
Nederl andse Provincies 2002 1. De Europese Agenda Huis van de Nederlands e provincies vast te stellen;
2. De heer J. H. J. Verburg te machtigen om tijdens de bestuursvergadering van het
Huis van de Nederlandse Provincies de Europes e agenda, gehoord de besluiten van
alle provincies, te accorderen;
3. De Europese Agenda ter kennisname toezenden aan de statencommissie Economie,
Landbouw en Europa.
10.
Beantwoording statenvragen
van mw.C.Boelhouwer en
dhr.M.Graatsma (SP)
aangaande de bijdrage voor
kunstuitlenen

Het college stelt de antwoorden vast.

11.
Aanpassing Voorkeursmodel
Het college besluit:
uit de Strategienota Streekplan 1. Het voorlopig Voorkeursmodel uit de Strategienota voor het Streekplan NoordNoord-Holland zuid
Holland Zuid aan te passen aan de resultaten van de Strategische Integrale
Milileueffect rapport age (SIER) , het Noordvleugeloverleg en de Vijfde Nota deel 3
en het Definitieve Voorkeursmodel en bijbehorende toelichting voorlopig vast te
stellen.
2. Beide stukken om advies voor te leggen aan de Statencommissie ROB en PPC.
3. Beide stukken tezamen met de conceptstrategi enota en de SIER gedurende een
periode van 4 weken ter visie te leggen.
4. Beide stukken vervolgens om advies voor te leggen aan de commissie MER.
5. De ingebrachte adviezen/reacties te betrekken bij het definitieve besluit over de
strategienota.
6. De gedeputeerde RO te machtigen de consequenties van punt 2,3 en 4 zo nodig te
laten doorwerken in het t.z.t. aan het college ter vaststelling voor te leggen
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Strategienota.

12.
Vaststelling 3e en 4e
Het college besluit de 3e en 4e kwartaalrapportage 2001 vast te stellen en vervolgens via
kwartaalrapportage declaraties bijgevoegde aanbiedingsbri ef met bijlagen ter kennisneming toe te zenden aan de
etc. leden GS
Rekeningencommissie.
13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a. – Voor de vervangende bouw van een agrarische bedrij fsruimte e.a. aan de Kromme
Spieringweg 208 te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer
– Voor het uitbreiden van een bedrij fsruimte aan de Rijnlanderweg 763 te
Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer
– Voor het veranderen van het gebouw Nieuwe Prinsengracht tot acht woningen en
een parkeergarage, gemeente Amsterdam
– T.b.v. bouw van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg en
verslavingskliniek nabij het Spaarne Ziekenhuis aan de Kruisweg te Hoofddorp,
gemeente Haarlemmermeer
– Oprichten van een manege aan de Lonjeweg hoek Parallelweg te Hippolytushoef,
gemeente Wieringen,
– Voor de 3e fase van woningbouw op het Spaansterrrein te Hoofddorp, gemeente
Haarl emmermeer
– Voor de bouw van 22 woningen op Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef,
gemeente Amsterdam
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Noordertogt, gemeente Stede Broec
14.
Rapport van de Commissie
Geelhoed “ Op schaal
gewogen”
15.
Ontmoeting met NoordHollanders op Floriade 2002
16.
Aanpassing Deelverordening
stimulering zorgvernieuwing
Ouderenzorg Noord-Holland

Het college besluit het rapport voor te leggen aan de statencommissie ROB.

Het college besluit in te stemmen met het programma voor een ontmoeting met NoordHollanders op de Floriade op 21 juni a.s.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudende aanpassing
van de Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Ouderenzorg Noord-Holland
2001 in principe vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de
statencommissie Zorg;
3. Bij positief advies van de statencommissie ZWC de portefeuillehouder Zorg te
machtigen de statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en voor te
leggen aan provincial e staten in hun vergadering van 13 mei 2002.
4. Na vaststelling van het ontwerpbesluit de gewijzigde Deelverordening stimulering

4

OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 maart 2002
Onderwerp

Besluit
zorgvernieuwing Ouderenzorg Noord-Holland 2001 te publiceren.

17.
Verlenging Deelverordening
Utilitaire Fietspaden NoordHolland 1998
18.
Delegatiebesluit Amsterdam;
aanwijzen toezichthouders

Het college besluit de werking van de Deelverordening Utilitaire Fietspaden NoordHolland 1998 met terugwerkende kracht te verlengen tot en met 31 december 2002.

Het college besluit de inspecteurs werkzaam bij de sector Bedrijven van de Milieudienst
Amsterdam aan te wijzen als ambtenaar belast met het houden van toezicht op de
naleving van het bij of krachtens de Wet milieubeheer bepaalde.

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

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

(023) 514 44 58
(023) 514 40 10
(023) 514 41 18
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

2, 3, 4, 5, 17
12, 15
8, 9
11, 13, 14
1, 10, 16
6, 7, 18

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. 19-03-2002 openbaar
Datum:19-03-2002

