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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 november 2003
Onderwerp

1.
Bestuurlijke Strategische
Agenda

2.
Mandaatregeling hogere
grenswaarden geluidhinder
Amsterdam

Besluit

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de nota Bestuurlijke Strategische Agenda
b. verder te gaan met de BSA en in vervolg hierop:
c. In te stemmen met de functies die worden toegekend aan het Regionaal
Samenwerkingsverband Amsterdam, de Noordvleugel, de Regio Randstad, de P4
en het IPO, zoals in samenvatting verwoord in besluit B1 tot en met B7
d. In te stemmen met de ( aangepaste) lijst van 21 speerpunten als lijstje van concrete
te behalen resultaten in deze collegeperiode met behulp van de overlegorganen
(besluitpunt B8)
e. In te stemmen met de lijst van 21 speerpunten als lijst van waaruit de prioritaire
dossiers worden benoemd in de vervolgnotitie Public Affairs (besluitpunt B9)

Het college besluit:
1. Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam de bevoegdheid te
mandateren tot het vaststellen van hogere geluidsgrenswaarden, zoals genoemd in
de artikelen 52a, 69a, en 76a van de hoofdstukken V en VI van de Wet geluidhinder
en artikel 4a van hoofdstuk 3 van het Besluit geluidhinder spoorwegen.
2. Aan de Raad van de gemeente Amsterdam de bevoegdheid te mandateren tot het
vaststellen van hogere geluidsgrenswaarden voor industrielawaai, zoals genoemd in
hoofdstuk V van de Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai, zoals genoemd in
hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder en voor spoorweglawaai, zoals genoemd in
de hoofdstukken 3 en 4 van het Besluit geluidhinder spoorwegen, voorzover de
geluidsgevoelige bestemmingen geheel binnen de gemeente Amsterdam zijn
gelegen en met uitzondering van de gevallen, genoemd onder 1 van dit besluit.
3. de provinciesecretaris te mandateren het mandaat aan een eindtermijn te binden.
4. Dat Burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Amsterdam bij de
uitoefening van het mandaat genoemd onder 1 en 2 van dit besluit de volgende
instructies in acht nemen:
a. ontwerpbesluiten op aanvragen voor hogere geluidsgrenswaarden worden aan
gedeputeerde staten toegezonden op het moment van tervisielegging;
b. jaarlijks vóór 1 maart brengen Burgemeester en Wethouders en de Raad van de
gemeente Amsterdam aan ons verslag uit van het gebruik dat zij in het
voorafgaande kalenderjaar hebben gemaakt van de bevoegdheden genoemd
onder 1 en 2 van dit besluit;
c. bij de uitoefening van de bevoegdheden onder 1 en 2 van dit besluit nemen
Burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Amsterdam het
door ons terzake gevoerde beleid, zoals dat kan worden gekend uit het
vigerende Noord-Hollandse milieubeleidsplan en de Leidraad
omgevingsbeleid, in acht.
6.
Dat zij beslissen op bezwaren tegen besluiten tot hogere geluidsgrenswaarden
als bedoeld onder 1 en 2 van dit besluit.
7. Dat dit besluit in werking treedt op de dag van uitgifte van het Provinciaal Blad
waarin het wordt geplaatst.
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3.
Terugname ambtelijke
uitvoering milieutaken
Amsterdam naar aanleiding
van gedeeltelijke intrekking
delegatiebesluit

4.
Vaststellen Provinciaal
verbeterplan
professionalisering
handhaving

5.
Extra bevoorschotting in
verband met herhuisvesting
RTV-NH

Besluit
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie “Terugname ambtelijke uitvoering milieutaken naar
aanleiding van de gedeeltelijke intrekking van het Besluit delegatie milieutaken
Amsterdam”;
2. in te stemmen met het uitgangspunt om de ambtelijke voorbereiding van
vergunningverlening en de feitelijke uitvoering van de handhaving van de
“geluidhinderbedrijven” op Amsterdams grondgebied weer door ambtenaren van de
Provincie Noord-Holland te laten plaatsvinden en als gevolg hiervan te korten op
de huidige jaarlijkse vergoeding hiervoor aan Amsterdam;
3. in te stemmen met het uitgangspunt dat de vergunningverlening en handhaving van
de “afvalbedrijven” op Amsterdams grondgebied aan Amsterdam gedelegeerd zal
blijven;
4. de Afdeling Milieubeheer en Bodemsanering opdracht te geven om op basis van de
beslispunten 2 en 3 het overleg met Amsterdam zo spoedig mogelijk te starten en
hierover in december 2003 een vervolgvoorstel aan GS voor te leggen;
5. in het vierde kwartaal van 2003 een bedrag van € 42.654,-- toe te voegen aan het
salarisbudget van de Afdeling Milieubeheer en Bodemsanering om de feitelijke
overdracht voor te bereiden, en dit te betrekken bij de integrale afweging in het
kader van het Najaarsbericht 2003;
6. de portefeuillehouder Milieu, energie, natuur, maatschappelijk welzijn en
volkshuisvesting aan te wijzen om –waar nodig - bestuurlijk overleg met
Amsterdam te voeren om een eindvoorstel voor te leggen inzake de financiële
paragraaf betreffende de terugname.
7. In te stemmen met het intrekken van het besluit van GS van 19 maart 2002, 20028984 (per 1 januari 2004 of zoveel later als de feitelijke taakoverdracht zal
plaatsvinden), waarbij inspecteurs van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)
Amsterdam zijn aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van de
Wet Milieubeheer voor binnen de gemeente Amsterdam gelegen inrichtingen
waarvoor GS ingevolge de Wet Milieubeheer bevoegd gezag zijn.

Het college besluit:
a. om het “Verbeterplan handhaving milieuwetgeving van de provincie NoordHolland” vast te stellen als verder traject voor de interne professionalisering.
b. het plan in het kader van de actieve informatieplicht van GS aan PS op 20
november 2003 ter kennisname aan de PS-commissie NLWM aan te bieden.
Tijdens een presentatie over de professionalisering zal een en ander in een breder
kader worden geplaatst.

Het college besluit:
a. In verband met de extra kosten als gevolg van nieuwe huisvesting, de Stichting
RTV Noord-Holland per 2 januari 2004 in één keer 3 maandelijkse termijnen te
bevoorschotten, zijnde ongeveer 3 miljoen euro, van het subsidie voor 2004 en deze
systematiek ook op 2 januari 2005 toe te passen;
b. Het hierbij optredend renteverlies ten laste te brengen van het renteresultaat over
2004.
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6.
Wet milieubeheer/ Wet
geluidhinder; aanpak
geluidproblematiek Corus

7.
Oprichting Noord-Hollands
jongerenpanel

8.
Cofinanciering
‘Masterplanvariant riolering
buitengebied Texel’

Besluit

Het college besluit:
– De tijdens het bestuurlijk overleg op 22 september jl tussen Corus en provincie
gemaakte afspraken over het uitvoeren van geluidsonderzoek met een ( aan te
passen) brief te bevestigen;
– Het instellen van een werkgroep die onderzoek naar de mogelijkheden voor
geluidssanering begeleidt en eventueel bestuurlijke knelpunten formuleert.
– De betrokken gemeenten (Beverwijk, Velsen en Heemskerk) door middel van
bijgevoegde (concept) brief 2 over het onderzoek te informeren en te verzoeken
vertegenwoordigers aan te wijzen voor begeleidende werkgroep.
Het college besluit:
De in het collegeprogramma genoemde jongerenraad op een andere manier vorm te
geven door het inzetten van jongerenpanels.
w
Het eerste Noord-Hollandse jongerenpanel in de 1e helft van 2004 plaats te laten
vinden. Het tweede jongerenpanel zal in 2005 worden georganiseerd. Evaluatie
vindt kort na het tweede jongerenpanel plaats. Na evaluatie wordt bekeken of het
jongerenpanel jaarlijks wordt ingezet.
w
Provinciale Staten te informeren over de twee bovenstaande besluiten.
w
Provinciale Staten een keuze te laten maken uit de volgende drie onderwerpen voor
het eerste Noord-Hollandse jongerenpanel:
1. Cultuurnota
2. Openbaar vervoer
3. Woonruimteverdeling/jongerenhuisvesting.
w
Provinciale Staten te verzoeken in te stemmen met de aanbeveling een aantal
statenleden een actieve bijdrage te laten leveren aan het jongerenpanel.
w
De opdracht tot het instellen van het jongerenpanel (inclusief het Blooming-project)
formeel over te dragen van het afdelingshoofd ZWC naar het afdelingshoofd ABZ.
w
Voor de realisatie van het jongerenpanel de volgende middelen aan te wenden:
û De subsidie (€ 39.000) toegekend aan Blooming, ter oprichting van een
jongerenraad, wordt benut om tenminste 2 jongerenpanels op te zetten
gedurende deze collegeperiode.
û Afhankelijk van de evaluatie wordt nader bezien of, en in hoeverre, het bedrag
van € 15.000, wat door GS in de begroting 2004 wordt voorgesteld ter
ontwikkeling van een jongerenraad, zal worden benut.
w

Het college besluit:
– Voor uitvoering van het project ‘Masterplanvariant riolering buitengebied Texel’ €
125.000,- beschikbaar te stellen uit het WHP 2 uitvoeringsbudget 2003.
– Van de onderbesteding op de subsidieregeling riolering buitengebied in 2004 een
bedrag van € 375.000,- over te hevelen naar het budget voor uitvoering WHP2 en
dit te betrekken bij de integrale afweging in het kader van de behandeling van het
Voorjaarsbericht 2004.
– De projectpartners per brief op de hoogte te brengen van bovenstaande besluiten.
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9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer drs.
B. Heller (GroenLinks),
inzake Mediapark Hilversum

10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid P.A. Prins
(Fractie Prins), inzake
problematiek Den Helder
11.
Beantwoording statenvragen
van de heer H. A. Binnema
(GroenLinks) over de
buurtbus Wijdemeren

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden met wijziging vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

12.
PMI 2004-2008
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie "Uitvoeringskredieten, kredieten en
kredietverhogingen", uitvoering te geven aan de voorgestelde acties en deze notitie
toe te zenden aan Provinciale Staten;
2. kennis te nemen van de notitie "Een evenwichtige mix van maatregelen", uitvoering
te geven aan de voorgestelde acties en deze notitie toe te zenden aan Provinciale
Staten;
3. de projectenlijsten van de studie-, plan- en realisatiefase (de in uitvoering te nemen
projecten) van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 20042008 vast te stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten;
4. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten te verlenen ten behoeve van de
uitvoering van het PMI:
Wegen
a. Project HAL/Vinex-N242 en HAL-OV-corridor (deel B) € 116.000.000,=
Indien de rijksbijdrage wezenlijk verandert, wordt het krediet ingetrokken.
b. Studiekrediet "Energie uit asfalt"
€
250.000,=
c. Reconstructie N248 en aanleg rotonde N248-N240, gemeente
Wieringermeer (aanvullend krediet)
€ 1.402.000,=
Fiets
d. Fietstunnel De Hoep/Snevert, gemeente Schagen (verhoging krediet)
€150.000,=
Verkeersveiligheid
e. N200, aanbrengen alternatieve verlichting + extra kosten reconstructie
Zeeweg, gemeente Bloemendaal.
€ 565.000,=
f. Kortetermijnmaatregelen N207, gemeente Haarlemmermeer € 9.000.000,=
g. Bijdrage rotonde N510-Elzenlaan
€ 96.000,=
5. de uit de verleende kredieten voortvloeiende kapitaalslasten te dekken uit het
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Besluit
daarvoor bestemde budget voor de provinciale infrastructuur, met uitzondering van
het krediet genoemd onder b dat ten laste komt van het PMF;
6. daartoe de ontwerp-Voordracht PMI 2004-2008 vast te stellen;
7. Provinciale Staten te vragen de ontwerp-Voordracht PMI 2004-2008 te behandelen
in januari a.s.;

13.
Systematiek voor het
prioriteren van
infrastructuurprojecten

Het college besluit:
1. de systematiek voor het prioriteren van infrastructuurprojecten vast te
stellen;
2. het in het uitvoeringsprogramma van het Verkeers- en Vervoerplan NoordHolland opgenomen Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
nieuwe stijl (= meerjarenprogramma's voor de provinciale en lokale
infrastructuur, voor zover deze laatste gesubsidieerd wordt middels de
GDU en GDU+) vanaf 2005 volgens deze systematiek te prioriteren;
3. de concrete realisatievoorstellen (kredietaanvragen) in het PMI nu niet te
prioriteren, omdat er voor 2004 voldoende vrije ruimte binnen de
kapitaalslasten is om alle projecten te realiseren;
4. de studie- en planfase op korte termijn te prioriteren om de werking van
het model te testen en de resultaten hiervan aan te bieden aan Provinciale
Staten.

14.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
– Gebruik voormalige agrarische opstallen aan de Balgweg 9 te Breezand, ten
behoeve van de opslag van campers en caravans, gemeente Anna Pauwlona
– Voor de functiewijziging van het pand Maalderij 28-30, gemeente Amstelveen
– Voor de verplaatsing van de brandweerkazerne naar een terrein aan de
Nijverheidsweg (zgn. “paardenlandje”), gemeente Heemstede
– Voor de verplaatsing van een wasserij naar een terrein aan de Nijverheidsweg (zgn.
“paardenlandje”), gemeente Heemstede
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Nieuwe Energie/ Minckelersweg, gemeente Haarlem
15.
Verklaring van geen bezwaar : Het collegebesluit de gevraagde verklaring af te geven en een afschrift te zenden aan
reclamant.
art. 19 Wet RO voor het
oprichten van drie gebouwen
aan de De Boelelaan,
gemeente Amsterdam
16.
Gemeente Hilversum; verzoek Het college besluit de portefeuillehouder te mandateren een beslissing te nemen op het
om lid 2 van artikel 19 WRO verzoek van Burgemeester en Wethouders van Hilversum om lid 2 van artikel 19 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening te mogen toepassen in plaats van lid 1, voor enkele
te mogen toepassen voor
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Besluit

enkele bouwplannen in het
gebied Liebergen, in plaats
van lid 1

bouwplannen in het stadsverniewingsgebied Liebergen:
– Het verzoek in te willigen;
– Te bepalen dat de medewerking slechts betrekking heeft op de bouwplannen,
gesitueerd aan het Van ’t Hoffplein 2 / Van de Sande Bakhuyzenstraat; aan de
Minckelersstraat en aan de Minckelersstraat / Kamerlingh Onnesweg.
– Een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en Wethouders van
Hilversum

17.
Goedkeuring wijziging
ondermandaatbesluit afdeling
B&U

18.
Subsidieverlening 2e tranche
2003 Deelverordening
Stimulering en ondersteuning
Mantelzorg Noord-Holland
2002

19.
Deelverordening
projectsubsidies Jeugdzorg
Noord-Holland 2004

20.
Heroverweging gedoogbesluit
Waterschap GrootHaarlemmermeer

Het college besluit:
– Goed te keuren het besluit van het afdelingshoofd B&U van 29 oktober 2003, nr,
40390 tot het met ingang van 1 november 2002 tot 1 januari 2004 verlenen van
ondermandaat aan de leidinggevende van de eenheid Infra voor de bevoegdheden
welke volgens de ondermandaatlijst van B&U toekomen aan de
Implementatiemanager op het gebied van infra, inclusief de bevoegdheid tot
vervanging van het afdelingshoofd, met dien verstande dat bij de
beheersbevoegdheden tot ten hoogste € 500.000,- mag worden getekend voor zover
het projecten van de eenheid infra betreft;
– Het wijzigingsbesluit in te schrijven in het openbaar Mandaatregister en met
terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 november 2002,

Het college besluit:
1. Op grond van de Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg
Noord-Holland 2002 (hierna vermeld als de regeling bijlage 3) het
verdelingsvoorstel (bijlage 1) op basis van de ambtelijke beoordeling (bijlage 2)
vast te stellen;
2. De subsidieaanvragers, conform het bepaalde in het Mandaatbesluit gedeputeerde
staten 1999 een beslissing op hun subsidieaanvraag te doen toekomen.

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudende de
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2004 t.o.v. het besluit
van 30 september 2003 gewijzigd vast te stellen met een vijftal tekstuele
wijzigingen en één aanvulling in de voorliggende deelverordening naar aanleiding
van vragen in de commissie Sociale Infrastructuur van 29 oktober 2003.
2. De statenvoordracht en ontwerpbesluit met inliggende brief te zenden aan
provinciale staten met het verzoek deze te behandelen ter voorbereiding op de
vaststelling van de agenda van provinciale staten op 8 december 2003;
3. Na vaststelling door provinciale staten het besluit en de Deelverordening
projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2004 bekend te maken door middel van
publicatie in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
1. De strekking van het advies van de Hoor- en adviescommissie over te nemen;
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Besluit
2.
3.

21.
Ontwerp Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland-Noord

22.
Willekeurige afschrijvingen
van investeringen op het
Continentaal Plat

De bezwaren van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer ongegrond te verklaren;
Ambtshalve het gedoogbesluit als volgt te herroepen:
a. Te gedogen dat het Waterschap met een maximum aantal van 30
vervoersbewegingen per dag –met gemiddeld 20 vervoersbewegingen per dag,
gerekend over een periode van 4 weken- gebruik maakt van de Rijnlanderweg
voor de ontsluiting van de inrichting MeerGrond;
b. De gedoogtermijn te laten eindigen op het moment waarop de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak heeft gedaan op het verzoek om
voorlopige voorziening.

Het college stemt in:
Inhoud:
– Het vaststellen van de integrale tekst en kaartbeelden van het ontwerp
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en vrij te geven voor definitieve druk
van het ontwerp;
– Ten aanzien van bollenteelt
1) Het aanscherpen van het beleid voor de bestaande bollenconcentratiegebieden.
De toezegging van een 30-70%-regeling voor Zijpe wordt gehandhaafd;
2) Het toestaan van het uitbreiden van bollenareaal in daarvoor aangewezen
zoekgebieden door middel van bollenprojectlocaties, mits deze projectlocaties
begeleid worden met een milieu-effectrapportage.
– het aanwijzen van twee locaties langs de A-7 als nader uit te werken zoeklocaties
voor een motorcrossterrein in Noord-Holland Noord op basis van de resultaten van
de quick scan motorcrosslocatie Noord-Holland (2003) en de ruimtelijke visie
Wieringermeer (2002)
proces:
– gedeputeerde Meijdam mandaat te verlenen voor het aanbrengen van redactionele
wijzigingen op basis van leesbaarheid, kleine aanpassingen in de grafische
weergave van het kaartmateriaal;
– het starten van de formele inspraakprocedure conform art. 4a van de Wet op de
Ruimtelijke ordening ter voorbereiding op de vaststelling in Provinciale Staten;
– te starten met de voorbereidingen voor het opstellen van een
uitvoeringsprogramma;
– het ontwerp Ontwikkelingsbeeld ter informatie voor te leggen aan de
statencommissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (ROV)

Het college besluit inliggende brief, die aandringt op het heroverwegen van de
afschaffing van de fiscale maatregel Willekeurige afschrijving van investeringen op het
Continentaal Plat, in gewijzigde vorm te verzenden aan de minister van Financiën, met
afschrift aan het de minister van EZ.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11

18
10, 22
1, 2, 9, 14, 15, 16, 21
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E. Klut
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart

tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58

7. 8
18, 19
3, 4, 5, 6, 20
11, 12, 13, 17

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

