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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 maart 2000
Onderwerp
1.
Extra financiële middelen voor
verkeersmaatregelen bij
onderhoud provinciale wegen

2.
FINH: Investeringsbijdrage
Railterminal Westpoint te
Amsterdam-Westpoort

Besluit
Het college besluit
1. in te stemmen met het structureel beschikbaar stellen van
f.3.900.000,- jaarlijks voor compensatie van nauwelijks in de
huidige normkostensystematiek opgenomen financiële middelen
voor te treffen verkeersmaatregelen tot het moment waarop een
bijgestelde normkostensystematiek is ingevoerd
2. dit voorstel na positieve advisering door de statencommissie
WVV bij het voorjaarsbericht 2000 ter besluitvorming aan
Provinciale Staten voor te leggen.
Het college besluit:
1.In beginsel aan Provinciale Staten in het kader van het Voorjaarsbericht
2000 voor te stellen:
a. een investeringsbijdrage te verstrekken aan de gemeente
Amsterdam van maximaal ƒ 1.675.000 ten behoeve van
Railterminal Westpoint fase 2 te Amsterdam-Westpoort;
b. het onder 1a. genoemde bedrag, zijnde inclusief de eventueel
verschuldigde omzetbelasting, ten laste te brengen van het Fonds
Investeringen Noord-Holland;
c. de bijdrage gelijkelijk te verdelen over de beleidsdoelen
verkeersinfrastructuur en regionale economische
stimuleringsprogramma’s, zoals genoemd in de statenmotie 5533 van 15 november 1999;
d. te bepalen dat het onder 1a. genoemde bedrag – met als
onderliggende financiële onderbouwing de brief, inclusief
bijlagen, van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam d.d. 2
november 1999, kenmerk 99/08725 – aangewend dient te worden
voor de gehele en volledige realisering van het project
Railterminal Westpoint fase 2, zoals omschreven in de brief van
het Gemeentelijk havenbedrijf Amsterdam d.d. 6 juli 1999,
kenmerk 99/05689;
e. te bepalen dat de in punt 1a. genoemde bijdrage pas beschikbaar
wordt gesteld wanneer de bijdrage van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat aan het project definitief is vastgesteld,
met dien verstande dat deze bijdrage naar rato (50% provincie,
50% gemeente) in mindering wordt gebracht op de provinciale
bijdrage;
f. gedeputeerde staten te machtigen om de besluiten, zoals
hierboven geformuleerd, ten uitvoer te brengen en daarbij nadere
voorwaarden te stellen;
2. het onder 1. genoemd voorstel om advies voor te leggen aan de
statencommissie Wegen, Verkeer, Vervoer en Zeehavens, waarbij de
leden van de commissie ELE worden uitgenodigd.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 maart 2000
Onderwerp
3.
Voorschot provinciale bijdrage
in voorbereidingskosten HALOV-Corridor deel A in
Alkmaar

4.
Personenvervoer over water

Besluit
Het college besluit:
1. Aan de gemeente Alkmaar een bijdrage te verstrekken van
maximaal ƒ 700.000,-- ten behoeve van de dekking van het tekort
in de voorbereidingskosten van de HAL-OV-Corridor, deel A.
2. Deze bijdrage te dekken uit de in het Provinciaal
Infrastructuurfonds (PIF) beschikbare middelen voor de aanleg
van nieuwe infrastructuur;
3. De bijdrage te beschouwen als een voorschot op de, reed door PS
in 1998 beschikbaar gestelde FINH-bijdrage ten behoeve van dit
project ad ƒ 10,75 miljoen met dien verstande dat:
a. indien de FINH-bijdrage niet beschikbaar gesteld kan
worden, conform de voorwaarden zoals gesteld in het
statenbesluit inzake het bovengenoemde project d.d. 14
december 1998 (Vd 98/84), komt de bijdrage ten laste
van de gemeente.
b. indien de FINH-bijdrage wel beschikbaar wordt gesteld,
conform de voorwaarden zoals genoemd in het
statenbesluit inzake het bovengenoemd project d.d. 14
december 1998 (VD 98-84), de thans voorgestelde
bijdrage ten laste van het PIF ingehouden wordt op het
eerste FINH-voorschot ad 10% dat beschikbaar wordt
gesteld op het moment van aanbesteding van het project.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het bijgevoegde evaluatierapport van de verbinding
per draagvleugelboot op het Noordzeekanaal tussen Velsen Zuid en
Amsterdam CS en deze ter informatie toe te zenden aan de
Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie over mogelijkheden voor
personenvervoer te water en deze ter bespreking tot te zenden aan de
Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
3. In principe akkoord te gaan met de besteding van de resterende SWABsubsidie conform de voorstellen uit het evaluatierapport voor de volgende
doeleinden
• Aanleg van een nieuw afmeerponton in Amsterdam
• Evaluatieonderzoek in het najaar van 2000-03-20 aanleg windwerende
voorzieningen op de steiger in Velsen
• Bijdrage in de kosten voor herinrichting van het Pontplein te Velsen
• Bijdrage voor marketingactiviteiten en publiciteit
• Aanbrengen verbeterde fietsophaalbruggen
• Aanbrengen van verbeteringen aan de wachtruimte te Velsen en
Amsterdam.
4. De Statencommissie Weten, Verkeer en Vervoer te informeren omtrent
besluit ad 3.
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STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 maart 2000
Onderwerp
5.
Toerisme en recreatieproject
Pieterman in Volendam

6.
Ondertekening Subsidie
Overeenkomst Floriade

7.
Vorming van één Agrarisch
Kenniscentrum in NoordHolland

Besluit
Het college besluit in het kader van Investeringsprogramma FINH 1999 in
principe:
1. Ten behoeve van de realisering van het toeristisch-recreatief project “De
Pieterman” in Volendam een investeringsbijdrage te verlenen aan de
gemeente Edam-Volendam van maximaal ƒ 4.350.000;
2. Het onder 1 genoemde bedrag, zijnde inclusief de eventueel verschuldigde
omzetbelasting, ten laste te brengen van het Fonds Investeringen NoordHolland;
3. Deze investeringsbijdrage beschikbaar te stellen behoudens planologische
goedkeuring, en onder het voorbehoud van een aanscherping van het
bestemmingsplan en overeenstemming met IRO en LNV;
4. Omtrent het onder 1 genoemde voorstel advies in te winnen van de
Statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven van 12 april 2000 en
de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa van 19 april 2000.

Het college besluit:
1.
In te stemmen met het Subsidie Stimuleringspakket Public
Partners voor de Floriade 2002 en de Floriade Subsidie
Overeenkomst;
2.
Als voorwaarde daarbij te stellen dat de provincie bij de
uitingen van de Floriade nadrukkelijk in beeld komt;
3.
Tot ondertekening door de Commissaris van de Koningin
op maandag 3 april 2002 van Floriade Subsidie
Overeenkomst;
4.
Gedeputeerde Verburg voor te dragen voor het College van
Advies van de Floriade;
5.
Tussen 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002 het logo
van Public Partners Floriade te gebruiken op het briefpapier
en zoveel mogelijk relevantie publicaties van de provincie,
met daarbij de vermelding: “De provincie Noord-Holland
sponsort de Floriade 2002”.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de vorming van één Agrarisch Kenniscentrum NoordHolland met ingang van 1 juli 2000.
2. De met de vorming van één Agrarisch Kenniscentrum Noord-Holland
gepaard gaande extra financiële middelen voor het jaar 2000 ten laste te
brengen van de bestaande algemene, voor landbouwuitgaven, geraamde
middelen.
3. De met de vorming van één Agrarisch Kenniscentrum Noord-Holland
gepaard gaande extra financiële middelen voor de jaren 2001 tot en met
2005 ten laste te brengen van de voor landbouwuitgaven uit de algemene
middelen voor die jaren ter beschikking te stellen gelden.
4. De voor het Agrarisch Kenniscentrum Noord-Holland aan te wenden
middelen ter beschikking te stellen middelen in de vorm van een
prestatiefinanciering.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 maart 2000
Onderwerp

8.
Streekplanafwijking LijndenOost voor het toelaten van
Schipholurgente bedrijven en
urgente lokale bedrijven

9..
Zelfstandige schadebesluiten

10.
Leefbaarheid Kreileroord
gemeente Wieringermeer

Besluit
5. Het Agrarisch Kenniscentrum Noord-Holland-Noord te verzoeken voor
de periode 2000 tot en met 2005 jaarlijks, als integraal onderdeel van de
begroting, een prestatieplan op te stellen.
6. De voortgang in de totstandkoming van het Agrarisch Kenniscentrum
Noord-Holland in het jaar 2001 te evalueren.
7. De Statencommissie Economie, Landbouw en Europa om advies te
vragen.

Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met het advies van de PPC van 23 februari 2000
strekkende tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan
“Lijnden-Oost”.
2. In beginsel akkoord met de daaruit voortvloeiende afwijking van de
Partiële herziening van het streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer /
Schiphol voor het toelaten van niet Schipholgebonden bedrijven.
3. Met het oog op de afwijking van de Partiële herziening van het streekplan
ANZKG voor Haarlemmermeer / Schiphol de statencommissie ROB
raadplegen.

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met de concept-verordening voor zelfstandige
schadebesluiten;
2. In principe in te stemmen met de opzet voor een
schadebeoordelingscommissie;
3. Bij wijze van pilot één schadeclaim conform de concept-verordening te
behandelen;
4. Aan de gemeente Harenkarspel het voorstel te doen dat de provincie als
pilot neemt de schadeclaim van de gemeente inzake de vernietiging van
het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan “Tak”;
5. De behandeling van de schadeclaim van de gemeente Harenkarspel
(intern) te laten begeleiden en evalueren door een deskundig panel onder
leiding van de griffier.

Het college besluit:
1. Een financiële bijdrage te leveren aan het leefbaarheidsplan Kreileroord,
met name ten behoeve van de bouw van een nieuw multifunctioneel
centrum (variant 1), met de intentie het project als geheel haalbaar te laten
zijn;
2. De positieve intentie van de provincie om een bijdrage te leveren aan het
leefbaarheidsplan voor Kreileroord, mede te delen aan het
gemeentebestuur van Wieringermeer;
3. De brief aan het gemeentebestuur van Wieringermeer ter kennisname voor
te leggen aan de Commissie voor ZWC en de Commissie voor FSB;
4. In de brief op te nemen dat een definitief besluit over de bijdrage van de
provincie instemming van Provinciale Staten behoeft.
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STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 maart 2000
Onderwerp

Besluit

11.
IPO portefeuillehoudersoverleg Het college besluit niet in te stemmen met de voorstellen op de agenda voor
financiën
wat betreft het toezicht op gemeenten.
Bij punt 5 het standpunt innemen dat Noord-Holland voorstander is van zo
spoedig mogelijke invoering van het BTW-compensatiefonds.

12.
FINH-project Assumburg Oud
Haerlem

Het college besluit aan Provinciale Staten voor te stellen in beginsel ten
behoeve van de realisering van het project Assumburg Oud Haerlem een
bijdrage te verlenen aan de gemeente Heemskerk van maximaal ƒ 7.450.000,(inclusief omzetbelasting);
a. Deze bijdrage te dekken uit
- het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH), uit de
deelcategorie “Groene infrastructuur”.
b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.

13.
Statenvragen van de heren
G.J.M.A.Le Belle en
P.J.M.Poelmann inzake woonwerkverkeer en dienstreizen
14.
Ontwerpstatenvoordracht

Dit project als uitvoeringsgereed aan te merken nadat de
provincie in het kader van de streekplanprocedure heeft
ingestemd met het bouwen van de appartementen als onderdeel
van het hotel en de bedrijfswoningen bij de manege.
Dit besluit treedt in werking nadat het project uitvoeringsgereed
is verklaard.
De definitieve hoogte van de maximale bijdrage te bepalen na
beoordeling van de gegevens betreffende de grondverwerving
plus de bestekken met de daarbij behorende kostenramingen en
na het overleg met gemeente en rijk over een eventuele
Rijksbijdrage (zie hierna).
Aan de toezegging van het nog niet aanbestede werk de
voorwaarde te verbinden dat het werk openbaar moet worden
aanbesteed.
Op korte termijn in overleg met rijk en gemeente na te gaan of
een deel van de kosten voor dit project door het rijk kan worden
bijgedragen in het kader van het Strategisch Groen Project.
Dit voorstel voor te leggen aan de statencommissie OOPO (13
april 2000) en FSB (19 april 2000).
Een definitief besluit te nemen over de FINH-bijdrage in het
kader van de integrale afweging van de FINH-projecten bij de
vaststelling van het Voorjaarsbericht 2000.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 maart 2000
Onderwerp
inzake Integraal advies V.O.
2000

15.
Provinciale Milieuverordening
tranche 3A

16.
Plan van Aanpak NoordHolland Midden

Besluit
1. Bijgaande voordracht met ontwerpbesluit in principe vast te stellen,
inhoudende dat aan provinciale staten wordt voorgesteld:
a. het Integraal advies Voortgezet Onderwijs 2000 Noord-Holland vast te
stellen;
b. de adviezen aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen bij de aanvragen voor het Plan van Scholen 2001-2003 en
de aanvragen voor intrasectorale programma’s vast te stellen conform de
overzichten gevoegd bij het ontwerp-besluit;
c. kennis te nemen van de adviezen bij de verzoeken om toepassing van
artikel 75 van de Wet op het voortgezet onderwijs per 1 augustus 2000;
2. In principe te besluiten in IPO verband bij de staatssecretaris nogmaals
aan te dringen op extra bekostiging voor de scholen voor voortgezet
onderwijs in de landelijke gebieden Texel en Wieringerwerf.
3. De principebesluiten hierboven genoemd onder 1 en 2 om advies voor te
leggen aan de PS-Commissie OOPO op 13 april 2000.
4. Vorenbedoelde stukken te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs
op 4 april 2000;
5. De voordracht met ontwerpbesluit en het Integraal advies voortgezet
onderwijs 2000 voor te leggen aan PS op 8 mei 2000.

Het college besluit:
1. De ontwerp-voordracht ter wijziging van de Provinciale
milieuverordening (tranche 3A) vast te stellen.
2. De vastgestelde ontwerp-voordracht van 6 april – 4 mei 2000 ter inspraak
te leggen.
3. De vastgestelde ontwerp-voordracht op 12 april 2000 voor advies voor te
leggen aan de Provinciale Planologische Commissie (PPC) in de rol van
provinciale milieucommissie.
4. De vastgestelde ontwerp-voordracht op 26 april 2000 voor advies voor te
leggen aan de Statencommissie MWG.
5. Op 16 mei 2000 de voordracht aan PS van tranche 3A PMV vast te
stellen, met inachtneming van reacties uit de inspraak en de adviezen van
de PPC en de Statencommissie MWG.
6. De voordracht tranche 3A PMV voor vaststelling te agenderen op de
vergadering van PS op 19 juni 2000.

Het college besluit:
1) Het Plan van aanpak voor een gebiedsprogramma voor Noord-Holland
Midden zoals opgesteld door de tijdelijke adviesgroep Noord-Holland
Midden met twee aanvullingen vast te stellen;
2) Aanvullend op het advies nader invulling te geven aan:
a) Reflectie en evaluatie gedurende en na afloop van het project (doen
we het goede en doen we het op de juiste manier en wat betekenen de
resultaten voor het gebiedsgericht werken in andere regio’s)
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 maart 2000
Onderwerp

17.
Heroverweging ingevolge de
Awb inzake bestemmingsplan
Kadoelen Oostzanerwerf II

18.
Heroverweging ingevolge de
Awb inzake hogere waarden
procedure voor het
bestemmingsplan De Bongerd
Zijkanaal I

Besluit
b) Regiobijeenkomsten in het gebied over het gebiedsprogramma;
3) De gebiedsgedeputeerde voor Noord-Holland Midden, mevr. A.
Wildekamp te machtigen het gebiedsprogramma tot stand te brengen en
dit vóór 1-1-2001 aan het college ter vaststelling voor te leggen;
4) Een bestuurlijk team ten behoeve van de afstemming in het college in te
stellen bestaande uit A. Wildekamp, A. Goijert en L. Klijn
5) In het kader van het Voorjaarsbericht 2000 PS voor te stellen de storting
in het Fonds Natuur- en Landschapsbescherming eenmalig met ƒ
445.000,- te verlagen en met dit bedrag een nieuwe begrotingspost
"projectkosten gebiedsprogramma Noord-Holland Midden" te creëren.
6) Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Commissie Milieu, Water en
Groen voor de vergadering van 26 april 2000 en in afschrift aan de
Commissie Financiën, Strategie en Bestuur.

Het college besluit conform het advies van de HAC:
1. navolgende personen niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar;
• H.Smit, M.Laamens en P.F.de Vries;
• M.L.van Dijk;
• M.Donnellys;
• Russell Advocaten, namens Fako Onroerend Goed BV;
2. De bezwaren van DAS Rechtsbijstand, namens de heer R.P.Ruppert,
mevrouw M.Lepelaar en de Woningsitchting Patrimonium ongegrond te
verklaren;
3. Het bestreden besluit te handhaven, met dien verstande dat in het besluit
van 28 april 1999 de hogere waarde voor de Landsmeerderdijk 201 wordt
gewijzigd van 54 dB(A) in 51 dB(A).

Het college besluit conform het advies van de HAC:
1. De navolgende personen niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar:
• W.Rooseboom;
•
C.M.Laban;
• B.E.Hooijberg;
• Fako Onroerend Goed BV, Aannemingsbedrijf De Kock, Familie De
Kock, Kadoelenweg 211, 221A, 231 en 233.
2.

19.
Brieven diverse eigenaren
villa’s inzake problematiek op
recreatiepark Ooghduyne

De bezwaren van de vereniging ANGSAW ongegrond te verklaren.

Het college besluit:
1. de brieven van diverse eigenaren van een villa op villapark Ooghduyne te
Den Helder te beantwoorden door verzending van inliggende conceptbrieven, waarin wordt aangegeven dat de provincie geen mogelijkheden
heeft invloed in het conflict aan te wenden.
2. aan PS in de eerstvolgende vergadering voor te stellen de aan provinciale
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20.
Heroverweging ingevolge
Algemene wet bestuursrecht
inzake bezwaar Stichting
Bijzonder Jeugdwerk te
Apeldoorn

21.
Verlening uitstel indiening
aanvraag subsidie FINH 2e
tranche

22.
Plan van Aanpak voor het
gebiedsperspectief voor
uitbreiding van het
recreatiegebied
Geestmerambacht

Besluit
Staten gerichte brief voor kennisgeving aan te nemen met verwijzing naar
de onder 1. Genoemde brieven.
3. De gemeente Den Helder en de directie van PWN via inliggende conceptbrieven te informeren over de reactie van de provincie.

Het college besluit:
1. het advies van de Hoor- en adviescommissie (Hac) integraal over te
nemen;
2. bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen;
3. de bezwaren tegen de besluiten van 31 december 1998 nr. 98-920569 en
van 8 juli 1999 nr. 99-915799 ongegrond te verklaren;
4. de bezwaren tegen het besluit van 6 januari 1999 nr. 98-920570 voor wat
betreft de motivering met betrekking tot de vaststelling van de huurprijs
gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren;
5. de bestreden beslissingen van 31 december 1998, nr. 98-920569, van 8
juli 1999, 99-915799 en van 6 januari 1999, nr. 98-920570 onder
aanvulling van de motivering te handhaven;
6. bezwaarde schriftelijk van deze besluiten te berichten.
Het college besluit het Orthopedagogisch Centrum ’t Gooi uitstel te verlenen
met een jaar tot uiterlijk 31 december 2001 voor indiening van de aanvraag
voor subsidie in het kader van het investeringsprogramma FINH 2e tranche
betreffende de vervanging van het perceel Johan de Wittstraat 33 te
Hilversum.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het opstellen van het
gebiedsperspectief van het strategisch groenproject Bergen-EgmondSchoorl onderdeel “uitbreiding Geestmerambacht”.
2. Bij het opstellen van het gebiedsperspectief een extern bureau in te
schakelen.
3. De bij het gebiedsperspectief betrokken partijen door de
verantwoordelijke gedeputeerde te laten uitnodigen om enerzijds deel te
nemen aan het bestuurlijk overleg en anderzijds een vertegenwoordiging
in de ambtelijke projectgroep te leveren.

23.
Centraal Meldpunt Emancipatie Het college besluit kennis te nemen van de notitie waarin voorgesteld wordt de
(CME)
taken en functie van het CME te actualiseren en stemt in met de voorgestelde
bijstellingen en verzoekt de DR hier uitvoering aan te geven.
24.
Plan van Aanpak voor het
gebiedsperspectief voor het
Strategisch GroenProject
IJmond-Zaanstad

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het opstellen van het
gebiedsperspectief IJmond-Zaanstad;
2. Bij het opstellen van het gebiedsperspectief een extern bureau in te
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25.
Plan van Aanpak
Gebiedsperspectief
Amstelgroen

Besluit
schakelen;
3. De bij het gebiedsperspectief betrokken partijen door de
verantwoordelijke gedeputeerde te laten uitnodigen om enerzijds deel te
nemen aan het bestuurlijk overleg en anderzijds een vertegenwoordiging
in de ambtelijke projectgroep te leveren.
Het college besluit in te stemmen met het Plan van Aanpak Amstelgroen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
D. Cardozo
tel.(023) 514 44 58
1, 2, 3, 4, 19
M. Hoenson
tel. (023) 514 41 18
12, 13, 22, 23
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
5, 6, 7
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
11
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
8, 9, 14, 17, 18
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
10, 10, 21
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
15, 16, 24, 25
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. 28-03-2000 openbaar
Datum:28-03-2000

