
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 31 maart 2005, nr 2005/14791 tot
bekendmaking van de Regeling provinciale
bijdrage Hollands Bloementuin 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 28 februari 2005, onder nr. 16, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale staten van Noord-Holland;

Overwegende dat:

Hollands Bloementuin een belangrijk onderdeel is van
het speerpunt ‘biologische en duurzame landbouw’ van
de Landbouw- en Visserijagenda 2004-2007;

ten behoeve van de uitvoering van de Deelverordening
Hollands Bloementuin 2000 een bedrag van € 2.734.100,–
is gereserveerd voor de Coöperatie Westpolder,
waarvan:
n € 1.134.500,– beschikbaar is gesteld en verleend

voor de aankoop, bewerking en geschikt maken
van gronden voor de exploitatie van duurzame
bollenteelt in het gebied en hiermee 265 ha
bollenteelt is gerealiseerd (68% van het project-
areaal);

n € 1.599.600,– beschikbaar is gesteld voor de reali-
satie van de groenblauwe infrastructuur en hier-
van een bedrag van € 27.034,– is verleend als
bijdrage aan de realisatie van het fietspad en
€ 383.281,– als voorschot op het bestek helofyten-
filters. Een bedrag van € 1.189.285,– is nog
beschikbaar;

dat voor de realisatie van de groenblauwe infra-
structuur van het project Hollands Bloementuin in de
uitvoerende sfeer nog slechts een rol is weggelegd voor
de gemeente Anna Paulowna en het Hoogheemraad-
schap Noordhollands Noorderkwartier;

dat het mede in verband met het voorgaande van belang
is een wijziging aan te brengen in de wijze waarop de
provinciale bijdrage aan het project plaatsvindt;

dat oorspronkelijk ook de uitplaatsing van bollentelers
uit de binnenduinrand een doelstelling van het project
was, maar dat nu vooral wordt ingezet op een verdere
verduurzaming van de bollenteelt via het te ontwikkelen
Programma Verduurzaming Bollenteelt Binnenduin-
rand;

gezien het rapport Stand van zaken en vervolg Project
Hollands Bloementuin januari 2004, IPA-ACON Groep,
Haarlem, 29 januari 2004;

gezien het Accountantsonderzoek Project Hollands
Bloementuin mei 2004, IPA-ACON Groep, Haarlem,
28 mei 2004;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;

gelet op artikel 4:21, derde lid van de Algemene wet
bestuursrecht;

besluiten:

1 met ingang van 1 maart 2005 de Deelverordening
Hollands Bloementuin 2000 in te trekken;

2 een extra krediet beschikbaar te stellen van
€ 2.630.000,– ten laste van het FINH ter uitvoering
van de hieronder opgenomen Regeling provinciale
bijdrage Hollands Bloementuin 2005.

3 Voor de uitvoering van de Regeling een totaal-
bedrag beschikbaar te stellen van € 4.202.565,–
zijnde opgebouwd uit:
n € 1.189.285,– dat thans op kasbasis nog beschik-

baar is vanuit de Deelverordening Hollands
Bloementuin 2000;

n € 383.280,– dat als voorschot is uitbetaald aan
de Coöperatie Westpolder en wordt terug-
gevorderd;

n € 2.630.000,– extra bijdrage ten laste van het
FINH, zie 2. (gedekt uit de vrijgevallen middelen
Deelverordening grondmobiliteit glastuinbouw-
gebieden Noord-Holland 1998);
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4 met ingang van 1 maart 2005 daartoe vast te stellen
de navolgende

Regeling provinciale bijdrage Hollands Bloementuin
2005

Artikel 1
Op grond van deze regeling kunnen gedeputeerde staten
bijdragen verlenen aan de gemeente Anna Paulowna en
aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier.

Artikel 2
Bijdragen kunnen uitsluitend worden verleend in de
kosten van de aanleg van fiets- en wandelpaden, recrea-
tieve voorzieningen, helofytenfilters, waterbuffers,
nieuwe waterlopen, en het aanpassen van bestaande
waterlopen, welke deel uitmaken van het Inrichtings-
plan Uitbreidingsgebied voor de bollenteelt in de Anna
Paulownapolder West, opgesteld door Grontmij Noord
Holland Alkmaar op 29 mei 1998 en geactualiseerd in
het rapport Stand van zaken en vervolg Project Hollands
Bloementuin januari 2004, IPA-ACON Groep, Haarlem,
29 januari 2004.

Artikel 3
De bijdrage wordt door gedeputeerde staten verstrekt
ten behoeve van de noodzakelijk geachte kosten, met
dien verstande dat de bijdrage voor de gemeente Anna
Paulowna wordt berekend naar de kosten exclusief
BTW en de bijdrage voor het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier wordt berekend naar de
kosten inclusief BTW.

Artikel 4
De aanvraag om een bijdrage moet worden ingediend
voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden
waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Artikel 5
De bijdrage wordt uitbetaald na afloop van de werk-
zaamheden waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, na
indiening door de aanvrager van een verantwoording
van de gemaakte kosten.

Artikel 6
Indien verlening van een bijdrage zou leiden tot een
overschrijding van de voor deze regeling beschikbare
middelen, wijzen gedeputeerde staten de aanvraag af.

Artikel 7
De Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
is niet van toepassing op besluiten die op grond van
deze regeling worden genomen.

Artikel 8
Deze regeling vervalt op 31 december 2009.

Haarlem, 28 februari 2005.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

mw. H.J. Weeda, voorzitter.

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 12 april 2005.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mw. J.A.C.M. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van
de afdeling Juridische Zaken.
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