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1.
Beantwoording schriftelijke
vragen van het Statenlid R.E.Vis

Het college stelt de antwoorden vast op de schriftelijke vragen van het
statenlid R.E.Vis, aangaande het gebruik van busbanen langs provinciale
wegen door het goederenvervoer en de relatie tussen de Hilversumse
infrastructuur en het openbaar vervoer.

2.
Aankoop van 38,8 hectare
grasland in Twisk (gemeente
Noorder-Koggenland) van de
heer D.Groot te Wervershoof

Het college besluit:
1. Aan te kopen: ca 38,8 hectare grasland (gelegen aan de Dorpsstraat te

Twisk) eigendom van de heer D. Groot te Wervershoof voor de som van f
3.157.192,-- (excl. Notariskosten)

2. Ter dekking aan te wijzen het krediet voor anticiperende grondaankopen;
3. Het te kopen areaal beschikbaar te houden voor een te entameren kavelruil.

3.
Landbouwagenda 2000-2005 en
stimuleringsregeling

Het college besluit:
1. Landbouwagenda 2000-2005 als actieprogramma voor de uitvoering van

de tweede fase van de Agrarische Nota in principe vast te stellen
(behoudens enige wijzigingen) ;

2. Provinciale Staten voor te stellen de Stimuleringsregeling duurzame
landbouw en biologische landbouw Noord-Holland 2000 als een
uitvoeringsinstrument voor de onder 1. Genoemde Landbouwagenda vast
te stellen (met inachtneming  van enige wijzigingen);

3. De statencommissie ELE en het Provinciaal Overlegorgaan landelijk
Gebied (POL) over deze besluiten om advies te vragen;

4. Bij een positief advies van de statencommissie ELE en het POL de
gedeputeerde landbouw te machtigen de tekst van de PS-voordracht voor
de stimuleringsregeling definitief vast te stellen;

5. De landbouwagenda te laten drukken

4.
Statenvragen van de heer
E.G.Bouma en mw.E.Veenis-
Kaak inzake begrazing van de
Hoorneboegse Heide

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Afronding Verkenning Vaart in
de Zaan

Het college besluit:
1. Door vaststelling van het verkenningenrapport (MIT-beslisdocument 2)

voor het project “verbetering vaarweg de Zaan” (Vaart in de Zaan!) de
verkenningsfase van dat project af te ronden.

2. De Minister van Verkeer en Waterstaat – mede namens de gemeenten
Zaanstad en Wormerland, het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen,
de EVO en de Kamer van Koophandel – te verzoeken het project
“verbetering vaarweg de Zaan” te promoveren naar de planstudiefase
middels bijgevoegde brief.

3. Het verkenningenrapport ter informatie toe te zenden aan de
statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
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6.
Oude Rijkswerf Willemsoord te
Den Helder

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het feit dat er nu uitzicht is op totale financiële

dekking van de herinrichtingsplannen voor de Oude Rijkswerf
Willemsoord te Den Helder na het besluit van de ministerraad op 29 april
2000 om een extra rijksbijdrage van f 76 miljoen beschikbaar te stellen;

2. kennis te nemen van het feit dat er ten aanzien van de totale publieke
investeringskosten nog een tekort resteert van ruim f 20 miljoen, te weten:

•  met betrekking tot ‘gebouwen en infrastructuur’ een tekort van f 5 miljoen
en een bedrag van f 10 miljoen dat mogelijkerwijs in 2001 afgedekt kan
worden uit de tenderregeling innovatiebudget ISV van het ministerie
VROM maar waarvoor nu een garantstelling vanuit de regio (gemeente
Den Helder en provincie Noord-Holland) wordt gevraagd

•  met betrekking tot ‘inrichting’ een tekort van ruim f 5 miljoen m.b.t. de
museumfuncties;

3. Provinciale Staten voor te stellen naast de reeds vastgestelde provinciale
bijdrage van f 16,7 miljoen nog een aanvullende bijdrage van f 5 miljoen
beschikbaar te stellen voor ‘gebouwen en infrastructuur’ en deze bijdrage,
zijnde inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, in het kader
van de Begroting 2001 ten laste te brengen van het Fonds Investeringen
Noord-Holland;

4. de provinciale inspanningsverplichting op zich te nemen om een eventueel
geringere bijdrage van het Ministerie VROM dan het genoemde maximale
bedrag van f 10 miljoen in het kader van de tenderregeling innovatiebudget
ISV in 2001 af te dekken;

5. bij e.e.a. aan te nemen dat ervan wordt uitgegaan dat  de genoemde
bedragen inclusief eventueel verschuldigde BTW zijn;

6. de besluiten sub 3 en 4 voor advies voor te leggen aan de
Statencommissies ELE en FSB;

7. staatssecretaris Ybema per direct te informeren over dit GS-besluit voor
zijn brief aan de ministerraad ten behoeve van de (finale) besluitvorming in
de ministerraad op 26 mei 2000 en daarbij het voorbehoud te maken van
instemming van Provinciale Staten.

7.
Standpuntbepaling
Westfrisiaweg

Het college besluit:
1. de initiatiefrol ten aanzien van de planstudie inzake de N23 over te nemen

van het rijk., waarbij een hoogwaardige stroomweg tussen het HAL-
gebied en Hoorn  en tussen Hoorn en Enkhuizen uitgangspunt  is.

2. Zich nader te beraden over de vorm van deze stroomweg, maar als
uitgangspunt te hanteren dat  zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
bestaande infrastructuur

3. Voor het gedeelte Alkmaar-Hoorn uit te gaan van een noordelijke
situering van een dergelijke stroomweg tussen Heerhugowaard en Hoorn
waarbij primair gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur en
dat daarbij het accent komt te liggen op het benutten van de N507 (de
Braken) als centraal onderdeel van deze stroomweg.

4. In verder onderzoek naar het gedeelte Hoorn – Enkhuizen de huidige
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N302 aan te merken als bedoelde kwalitatief hoogwaardige stroomweg
waarbij:

� de verdubbeling van het gedeelte tussen de Oostergouw en de Rijweg
versneld tot uitvoering wordt gebracht;

� voor het gedeelte Rijweg – Markerwaardweg (N240) zo snel mogelijk
onderzoek te starten naar de noodzaak van reconstructie;

� voor het gedeelte Markerwaardweg -  Enkhuizen eveneens zo snel
mogelijk onderzoek te starten naar verbetering van de kwaliteit van dit
deel van de verbinding waarbij primair gekeken wordt naar
mogelijkheden op het bestaande tracé maar waarin, ten behoeve van een
brede afweging, tevens wordt meegenomen:

� een variant waarbij de N302 in oostelijke richting na passage van de
Markerwaardweg als stroomweg wordt voortgezet via een nieuwe 

kortsluitende verbinding naar de N506 en verder via een aangepaste 
N506 richting Enkhuizen.

� een variant waarbij parallel aan en ten noorden van de bestaande N302
een nieuwe stroomweg wordt gerealiseerd.

5. De Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer te raadplegen over het besluit
en de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken.

6. De moties 55-39 en 55-40 hiermee als uitgevoerd te beschouwen.

8.
Beantwoording vragen
statenleden G.M.J.Korse en
P.A.Zoon (VVD) over de
realisering van een
motorcrossterrein

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Streekplanafwijking voor de
bouw van 3 nieuwe woningen
i.v.m. de verplaatsing van een
kippenboerderij, gelegen naast
een natuurgebied

Het college besluit:
1. De statencommissie ROB te verzoeken conform het advies van de PPC van

26 april 2000, in te stemmen met gebruikmaking  van de bevoegdheid om
van het streekplan ANZKG af te wijken;

2. Na instemming van de statencommissie ROB af te wijken van het
streekplan om de bouw van 3 nieuwe woningen aan de Middel in
Westzaan, gemeente Zaanstad, mogelijk te maken;

3. De gevraagde verklaring van geen bezwaar ingevolge artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, na positief advies van de
statencommissie, af te geven.

10.
Partiële herziening streekplan
Noord-Holland-Noord,
glastuinbouwlocatie Het
Grootslag

Het college besluit de op bladzijde 15 van de partiële herziening streekplan
Noord-Holland-Noord/glastuinbouwlocatie Het Grootslag, linkerkolom, te
tekst 10e regel van boven “Vestiging van” tot en met  “onwenselijk is” de
onderstreping bij de definitieve nog te drukken tekst te verwijderen.
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11.
Lijst van (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
- Boschmansweg 6 gemeente

Schoorl

Het college besluit conform het voorstel.

12.
Definitieve weigering verklaring
van geen bezwaar gemeente
Amstelveen

Het college besluit:
1. Tot definitieve weigering van de door B&W van Amstelveen aangevraagde

verklaring van geen bezwaar (ex bestemmingsplanvoorschrift) voor de
bouw van een 2e bedrijfswoning aan de Noorddammerweg 78a, t.n.v. de
gebroeders M.en G.van Meekel;

2. Een exemplaar van het besluit te zenden aan burgemeester en wethouders
van Amstelveen;

3. Een afschrift van het besluit te zenden aan de aanvragers van de
bouwvergunning.

13.
Exploitatietekort Saendelft Het college verklaart zich bereid om, na gebleken noodzaak, te onderzoeken

of extra ruimte beschikbaar kan worden gesteld en brengen dit standpunt er
kennis aan het gemeentebestuur van Zaanstad.

14.
Besluiten m.b.t. aanvulling en
uitvoering van het Provinciaal
beleidsplan jeugdzorg 2000 tot
en met 2003

Het college besluit:
1. overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 8

november 1999 waarbij het Provinciaal beleidsplan jeugdzorg
2000 tot en met 2003 (het beleidsplan) is vastgesteld;
a. in verband met de doorwerking in 2000 van de extra

rijksmiddelen 1999 de subsidie van Bureau Jeugdzorg
Noord-Holland Noord, Bureau Jeugdzorg Kennemerland,
van Bureau Jeugdzorg ’t Gooi en het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling Alkmaar met respectievelijk  ƒ
559.536,-, ƒ 259.203,- ƒ 82.260,- en ƒ 79.000,-  te verhogen
en de subsidieplafonds voor deze instellingen aan te passen;

b.  in verband met het in het kader van de Meerjarenafspraken
door het rijk beschikbaar stellen van extra middelen 2000 tot
een verhoging van de subsidieplafonds van het Bureau
Jeugdzorg Noord-Holland Noord met ƒ 1.700.370,-, van het
Bureau Jeugdzorg Kennemerland met ƒ 965.849,-,
van het Bureau Jeugdzorg ’t Gooi met ƒ 433.781,-, van het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te Alkmaar met ƒ
320.000,-, (dit is inclusief ƒ 100.000,- wegens detachering
van een medewerker van de Raad van de Kinderbescherming
bij het AMK) en van het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Noord met ƒ 400.000,- en bij het beschikbaar stellen van de
middelen de door het rijk gestelde voorwaarden en andere
nadere verplichtingen op te leggen;

c. in verband met de huisvesting van de Bureaus Jeugdzorg in
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de drie jeugdhulpverleningsregio’s het restant van de ƒ 1
miljoen, dat is ƒ 735.116,- van de stelpost accommodaties
Bureaus Jeugdzorg als volgt te verdelen: Bureau Jeugdzorg
Noord-Holland Noord ƒ 370.160,-, Bureau Jeugdzorg
Kennemerland ƒ 321.840,- en Bureau Jeugdzorg ’t Gooi
ƒ 43.116,- en de maximale subsidies met deze bedragen te
verhogen;

d. het maximale subsidie van de Stichting Vlotbrug met ƒ
200.000,- te verhogen voor de onvermijdbare kosten bij de
vorming van de nieuwe multifunctionele organisatie
jeugdhulpverlening voor Noord-Holland Noord en tevens
het maximale subsidie met  ƒ 570.000,-  te verhogen voor de
kosten van het sociaal plan 2000 tot en met 2001 en voorts
het maximale subsidie van de Stichting Vlotbrug voor de
huisvestingslasten te verhogen met ƒ 478.114,-;

e. de rangschikking van de investeringsaanvragen op de
prioriteitenlijst  vast te stellen  en daarmee het maximale
subsidie te verhogen van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Noord met ƒ 61.241,- , het OCK met ƒ 41.200,-, Het Spalier
met ƒ 7.125,-,  van Maatschappij Zandbergen met ƒ 10.434,-
en tevens de overige investeringsaanvragen af te wijzen;

f. in verband met het feit dat het AMK Alkmaar ruimte gaat
huren bij het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Noord het
maximale subsidie van het AMK Alkmaar te verhogen met ƒ
61.241,- en tevens het subsidieplafond voor deze instelling
met hetzelfde bedrag te verhogen.

2. In verband met de toekenning van rijksmiddelen voor
arbeidskostenontwikkeling in de jeugdhulpverlening 1999 (de
zogenoemde OVA 1999 ) de subsidieplafonds van de instellingen
te verhogen.

3. Conform het besluit van Provinciale Staten van 15 mei 2000
(Voorjaarsbericht 2000, 1e begrotingswijziging) het
subsidieplafond vaste lasten van het Spalier met ƒ 300.000,- te
verhogen.

4. Het Provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2000 tot en met 2003 en
het bijbehorend financieel kader met bovengenoemde aan te
vullen en uit te voeren.

5. Het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en dit toe te
zenden aan de instellingen.

15.
Wijzigingen Provinciale
Milieuverordening (tranche 3A
PMV)

Het college besluit:
1. De Nota van beantwoording op de twee inspraakreacties op tranche 3A

PMV (onderdeel van de voordracht aan Provinciale Staten voor tranche
3A) die leidt tot wijziging van artikel I onder C van tranche 3A PMV, vast
te stellen.

2. De voordracht aan Provinciale Staten voor tranche 3A PMV, gelet op het
advies van de Provinciale Planologische Commissie als milieucommissie
van 12 april j.l. en het advies van de Statencommissie Milieu, Water en
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Groen van 26 april j.l., vast te stellen.
3. De voordracht voor tranche 3A PMV te agenderen op de vergadering van

Provinciale Staten van 19 juni 2000.

16.
W&G
Afhandeling bezwaarschrift
AWB Begrenzingenplan Texel
(2000/17689)

Het college besluit:
1. de bezwaarmakenden, de heer A.Lap te Den Hoorn, de WLTO Afdeling

Texel te Oosterend, de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer Texel te Den Hoorn en de heer F.J.Bakker te Den
Hoorn, conform het advies van de HAC, in hun bezwaar tegen het
Begrenzingenplan Texel ongegrond te verklarend.

2. De bezwaarmakende mevrouw L.Duinker te Oosterend, conform het
advies van de HAC, in haar bezwaar tegen het Begrenzingenplan Texel
kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 .1,5,7
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 .2,3,6
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 .8,9,10,11,12,13
S.Raben tel. (023) 514 40 07 .14
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 .4,15,16

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. 23-05-2000 openbaar
Datum:23-05-2000


