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Onderwerp Besluit 
1. 
Reactie 5e Nota RO 

 
Het college besluit: 
1. De reactie op de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening voorlopig vast te 

stellen. 
2. De reactie voor advies voor de leggen aan de statencommissie Ruimtelijke 

Ordening en Bestuur. 
3. De reactie op 1 of 8 mei 2001 definitief vast te stellen. 

2. 
Projectopdracht ruimtelijke 
visie Wieringermeer 

 
Het college besluit in te stemmen met de projectopdracht ten behoeve van het opstellen 
van een ruimtelijke visie over de gemeente Wieringermeer. 

  
3. 
Streekplanafwijking BP “ De 
Kwakel acht er de Kerk”, 
gemeente Uithoorn 

 
Het college besluit: 
1. In beginsel in te stemmen met het advies van de PPC van 28 maart 2001 strekkende 

tot goedkeuring van het bestemmingsplan “De Kwakel Achter de Kerk”, gemeente 
Uithoorn. 

2. In beginsel akkoord met de daaruit voortvloeiende afwijking van Streekplan voor 
het Amsterdam Noordzeekanaalgebied (1987) voor het bouwen van woningen op 
gronden met de aanduiding “ concentratie glastuinbouw”. 

3. Met het oog op de afwijking van  Streekplan voor het Amsterdams 
Noordzeekanaalgebied (1987) de statencommissie ROB van 19 april te raadplegen. 

4. 
Streekplanafwijking VVGB 
Schinkeldijkje 4, gemeente 
Aalsmeer 

 
Het college besluit: 
1. In beginsel in te stemmen met het advies van de PPC van 28 maart 2001 strekkende 

tot verlening van de verklaring van geen bezwaar voor het bouwen van een 
bedrij fsgebouw aan het Schinkeldijkje 4 te Aalsmeer. 

2. In beginsel akkoord met de daaruit voortvloeiende afwijking van Streekplan voor 
het Amsterdam Noordzeekanaalgebied (1987) voor het bouwen van een 
bedrij fsgebouw op gronden met de aanduiding “ concentratie glastuinbouw”. 

3. Met het oog op de afwijking van Streekplan voor het Amsterdam 
Noordzeekanaalgebied (1987) de statencommissie ROB van 19 april te raadplegen. 

5. 
Streekplanafwijking BP 
“ Nieuw Oosteinde”, gemeente 
Aalsmeer 

 
Het college besluit: 
1. In beginsel in te stemmen met het advies van de PPC van 28 maart 2001 in 

hoofdzaak strekkende tot goedkeuring van het bestemmingsplan “ "Nieuw-
Oosteinde”, gemeente Aalsmeer. 

2. In beginsel akkoord met de daaruit voortvloeiende afwijking van Streekplan voor 
het Amsterdam Noordzeekanaalgebied (1987) voor het bouwen van woningen op 
gronden met de aanduiding “ concentratie glastuinbouw”. 

3. Met  het oog op de afwijking van Streekplan voor het Amsterdam 
Noordzeekanaalgebied (1987) de statencommissie ROB van 19 april te raadplegen.  

6. 
Bestedingsvoorstel FINH 

 
Het college besluit kennis te nemen van het bestedingsvoorstel van de FINH-middelen 
die beschikbaar zijn gesteld voor realisering van het beleidsdoel Sociale infrastructuur, 
zijnde onderdeel van de motie 1999/55-33, en in principe akkoord te gaan met de 
verdeling van de resterende f.21 miljoen ten behoeve van: 
� de infrastructuur voor wijksteunpunten plus ad f.15 miljoen 
� mantelzorg f.3 miljoen 
� kleinschalig wonen voor dementerenden f.1,5 miljoen 
� ICT-aangelegenheden f.1,5 miljoen. 
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Onderwerp Besluit 
7. 
Projectnota FINH-bijdrage 
Wijksteunpunten Plus 

 
Het college besluit: 
1. In beginsel aan PS voor te stellen om bij het voorjaarsbericht 2001 in de begroting 

2001 op te nemen: 
� een bijdrage van maximaal ƒ 15.000.000,-- zijnde inclusief de eventueel 

verschuldigde omzetbel asting, voor de gehele en volledige realisatie van 
Projectnota FINH-bijdrage Wijksteunpunten Plus. Dit is omschreven in 
bijgaande  projectnota en aangekondigd in de Provinciale kapstoknota 
“ Ouderenbeleid in een breder perspectief” (juli 2000). Tevens toegelicht in de 
Notitie Wijkknooppunten die in GS en de statencommissie ZWC van 
november 2000 aan de orde is geweest. 

2. De onder 1. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te weten: 
beleidsdoel  Sociale Infrastructuur (Ouderen) zoals genoemd in motie 55-33, 
aangenomen door provinciale staten dd. 15 november 1999. 

3. De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de statencommissies 
ZWC van 11 april 2001 en FSB van 25 april 2001. Besluitvorming in PS vindt 
plaats op 14 mei 2001. 

  
8. 
Ontwerp-Voorjaarsbericht 
2001  

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorstellen ten laste van de algemene middelen zoals die zijn 

opgenomen in het ontwerp-Voorjaarsberi cht 2001 (de FINH projectvoorstellen 
worden separaat aan het college voorgelegd),  

2. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om de besluitvorming van het college 
over het ontwerp-Voorjaarsbericht, alsmede over de overige besluitvorming van het 
college van heden, 3 april, voorzover relevant voor dit Voorjaarsbericht, in het 
ontwerp Voorjaarsberi cht te verwerken, 

3. het ontwerp-Voorj aarsbericht , na verwerking van de besluitvorming door het 
college, ten behoeve van de advisering door de PS commissies toe te zenden aan de 
leden van Provinciale Staten, 

4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om de FINH voorstellen na de 
advisering door de PS vakcommissies in de definitieve versi e van het 
Voorjaarsbericht te verwerken. 

5. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om de adviezen van de PS 
vakcommissies over de voorstellen in de definitieve versie van het Voorjaarsberi cht 
te verwerken.  

6. de separaat aangeboden bijlage met potentiele UNA projecten voor kennisgeving 
aan te nemen, en  uiterlijk 24 april a.s. te bepalen op welke wijze en in welke vorm 
deze voorstellen aan PS zullen worden voorgelegd ten behoeve van het 
Beleidsdebat. 

  
9 
Opbrengst opcenten 
motorrijtuigenbelasting 
2000/2001  

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de gerealiseerde opbrengst 2000 opcenten 

motorrijtuigenbelasting en de stand van de Egalisatiereserve per 31 december 2002; 
2. Kennis te nemen van de raming opbrengst 2001 opcenten motorrijtuigenbelasting. 
 

 
 
 

 

10. 
Inrichtings- en saneringsplan 

 
Het college besluit: 
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Zijkanaal B 1. goedkeuring te geven aan de uitvoering van het inrichtings- en saneringsplan van 

de woonschepenlocatie Zijkanaal B volgens model B van het rapport van Arcadas 
Heidemij Advies van 14 april 2000. Het ligplaatsenplan dat een onderdeel is van 
het betreffende inrichtingsplan moet separaat aan deze nota aan GS worden 
voorgelegd; 

2. bij de integrale afweging in het kader van het voorjaarsbericht 2001 een besluit te 
nemen over de beschikbaarstelling ten laste van de algemene middelen van fl. 
1.746.392,00 voor de inrichting en sanering van Zijkanaal B. Dit bedrag, zijnde de 
provinciale bijdrage aan de totale investeringskosten, is aangepast aan de prijsindex 
2001 en de recente verhoging van de BTW. Het besluit hieromtrent wordt ter 
advisering voorgelegd aan de statencommissie OPOO; 

3. de stuurgroep inzake inrichting en sanering Zijkanaal e.e.a. mede te delen. 
11. 
Fietstunnel Naardermeer 

 
Het college besluit: 

1. in beginsel aan PS voor te stellen om bij het voorjaarsbericht 2001 in de 
begroting 2001op te nemen: 

a. een bijdrage van maximaal ƒ 4.022.000,--, zijnde inclusief de eventueel 
verontschuldigde omzetbelasting,  

b. ten behoeve het project Fietstunnel Naardermeer, zoals omschreven in de 
subsidiebeschikking van het ministerie van LNV d.d. 2/9/98 kenmerk 
981717/DNW, het raadsbesluit 8/1/99 over de bijdrage van de gemeente 
Naarden, de schri ftelijke toezegging van Natuurmonumenten d.d. 1/12/98, 
de raming van de investeringskosten door Grontmij van de tunnel (d.d. 
26/7/2000) en het fietspad (d.d. 25/7/2000) en een aanvullende raming van 
NS Railinfrabeheer inzake de investeringskosten voor de tunnel d.d. 
12/7/00; 

c. aan NS Railinfrabeheer als opdrachtnemer van het project  het onder 1a. 
genoemde bedrag ter beschikking te stellen. 

2. De onder a. genoemde bijdrage: 
a. voor ƒ 3.547.000,--  ten laste te brengen van het FINH , te weten het vrije 

besteedbare budget binnen het fonds. 
b. Voor ƒ 475.000,-- ten laste te brengen van het Fonds Openluchtrecreatie. 
3. Dat de provincie als opdrachtgever, namens de subsidiegevers, 

risicodragend optreedt en die hoedanigheid met Rail-infrabeheer het 
project realiseert met als uitgangspunt dat het thans beschikbaar budget 
taakstellend is. 

4. De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de 
statencommissies OPOO van 12 april 2000 en FSB van 25 april 2001. 

  
12. 
Verminderde storting Fonds 
Openluchtrecreatie 2001  

 
Het college besluit: 
1. om in het kader van het Voorjaarsbericht 2001 de storting in het Fonds 

Openluchtrecreatie voor 2001 met f 510.000,- te verlagen en de begrotingspost 
proces- en projectkosten Openluchtrecreatie met dit bedrag te verhogen ten 
behoeve van de uitvoering Bestuurlijke Vernieuwing Recreatieschappen/ 
Verzel fstandiging Groenbeheer . 

2. de statencommissie OOPO hierover om advies te vragen 
3. bij instemming de gedeputeerde OOPO te machtigen het provinciaal 

meerjarenprogramma Openlucht recreatie 2001- 2005 dienovereenkomstig aan te 
passen. 

  
13.  
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Onderwerp Besluit 
Bijdrage facilitair Bedrij f 
Voorjaarsbericht 2001  

Het college besluit: 
1. Ten behoeve van noodzakelijke bouwkundige aanpassingen aan het Paviljoen 

Welgelegen en omliggende kantoorpanden, voor het verkrijgen van een nieuwe 
gebruiksvergunning, een bedrag van ƒ 600.000,- beschikbaar te stellen. 

2. Ten behoeve van (ARBO-technisch noodzakelijke) herinri chtingskosten meubilair 
van het ontwerpbureau B&U, een  bedrag van ƒ 300.000,- beschikbaar te stellen. 

3. Ten behoeve van de herstelwerkzaamheden Grisailles in de GS-zaal een bedrag van 
ƒ 50.000,- beschikbaar te stellen. 

4. De onder 1, 2 en 3 genoemde onderwerpen en respectieve financiële gevolgen mee 
te nemen in het Voorjaarsbericht 2001 

  
14. 
Noord-Hollandse 
bestuurdersdag 22 juni 2001 

 
Het college besluit in te stemmen met het uitgwerkte voorstel inzake de besturendag op 
vrijdag 22 juni a.s. 

  
15. 
Ontwikkeling formatie bureau 
Verkeer en Vervoer 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie “Ontwikkeling bureau Verkeer en Vervoer” en de 

daaruit voortvloeiende formatie ten behoeve van de afdeling Ruimte, Wonen en 
Bereikbaarheid;  

2. Het definitieve besluit voor de benodigde middelen vanaf 2001 (structureel) te 
nemen bij de afweging in het kader van het najaarsberi cht 2001;  

3. Het besluit voor 2002 (voor extra structurele formatieplaatsen) te nemen in het 
kader van de begroting 2002;  

  
16. 
FINH-bijdrage N9 

 
Het college besluit: 

1. Provinciale Staten voor te stellen om bij het voorjaarsbericht 2001, 
uitgaande van een bijdrage van ƒ 5 miljoen (prijspeil 2001) van de 
regio(gemeenten en bedrij fsleven), in de begroting 2001 op te nemen: 
a. een bijdrage van maximaal ƒ 50 miljoen, zijnde inclusief de eventueel 

verschuldigde omzetbel asting, aan het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat ten behoeve van de gehele en volledige realisatie van het 
project N9, Koedijk – De Stolpen, in het bijzonder: 
1. de omleiding van de N9 om Schoorldam, inclusief een 

ongelijkvloerse kruising van de Verlegde Damweg met de N9; 
2. de omleiding van de N9 om De Stolpen, inclusief een 

ongelijkvloerse kruising van de N503 met de N9; 
een en ander zoals aangegeven op tekening nummer NHTZ-2001-
71055, nr. NHTZ-2001-71056 en nr. NHTZ-2001-71055 van 
Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, januari 2001. 

b. de onder punt 1a. genoemde bijdrage in twee gelijke tranches 
beschikbaar stellen, namelijk  op 1 juli 2001 en 31 december 2001. 

c. de onder punt a. genoemde bijdrage wordt pas beschikbaar gesteld 
nadat de uitwerking van bovengenoemd besluit in een overeenkomst 
met het ministerie is geregeld en de volgende punten van deze 
overeenkomst deel uitmaken: 
a) het definitief ontwerp van de in punt 1a genoemde deelprojecten 

wordt in gezamenlijk overleg tussen het ministerie en de 
provincie opgesteld. 

b) de beschikbaar gestelde provinciale bijdrage wordt in haar geheel 
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terug betaald indien: 

� de provincie niet instemt met het definitief ontwerp. 
� het project niet voor 1 januari 2007 is gerealiseerd. 

2. Er op in te zetten dat de Minister van Verkeer en Waterstaat 
onvoorwaardelijk een rijksbijdrage van minimaal ƒ 150 miljoen voor de 
realisatie van het project HAL-VINEX/N242 beschikbaar stelt.  

3.   De onder 1. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te 
weten: ƒ 49.162.500,  ten laste van het beleidsdoel Verkeersinfrastructuur 
zoals genoemd in motie 55-33, aangenomen door Provinciale Staten d.d. 15 
november 1999 en  

      ƒ 837.500,-- ten laste van het vrij besteedbaar budget. 
4.   De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de 

statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 11 mei 2001 en FSB van 
25 april 2001. 

  
17. 
FINH-aanvraag ecologische 
verbindingszones 
Amstelmeergebied, in het 
kader van het project Water 
Bindt 

 
Het college besluit: 

1. In beginsel aan PS voor te stellen om bij het voorjaarsbericht 2001 in de 
begroting 2001 op te nemen: 
a. een bijdrage van maximaal ƒ 4.638.111,-, zijnde inclusief de 

eventueel verschuldigde omzetbelasting, aan het 
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen (US) in Hollands 
Noorderkwartier als uitvoerende partij van het 
samenwerkingsverband “Water Bindt” . De organisatie die de 
uitvoering begeleidt is de stuurgroep “Water Bindt”.  

b. ten behoeve van de gehel e en volledige realisatie van de 
ecologische verbindingszones in het Amstelmeergebied, zijnde de 
Amstelmeerboezem, zoals omschreven in de deelnota 
Ecologische Structuren en Natuur- en Landschapsbouw, provincie 
N-H 1993; Samenwerken aan Groene Wegen in het N-H 
landschap, provincie N-H 1999; Onderhouds- en inrichtingsplan 
Amstelmeerboezem, Uitwaterende Sluizen, 1996;  Ecologische 
Verbindingszones in het Amstelmeergebied, Dienst Landelijk 
Gebied, maart 2000 en de Kredietraming ecoknelpunten 
Amstelmeergebied, Grontmij, juli 2000. 

c. De onder punt a. genoemde bijdrage beschikbaar te stellen op 
basis van de Financieringsopzet EHS / Water Bindt, die als 
bijlage 1 bij dit besluit is opgenomen. 

d. Budgetverschuivingen, afwijkend van de onder punt c genoemde 
financieringsopzet tussen de deelproject en toe te staan, wanneer 
aan de volgende randvoorwaarden is voldaan: 
1. Per deelproject kan de maximale provincial e bijdrage nooit 

meer dan 50 % bedragen, 
2. De voor een deelproj ect voorgestelde budgetverhoging dient 

evenredig door de, bij dit deelproject betrokken financiers, 
verdeeld te worden. 

3. Een voorgestelde budgetverschuiving mag er niet toe leiden 
dat de realisering van de overige deelproject en financieel niet 
meer mogelijk is. 

4. Jaarlijks worden een geactualiseerd financi eel overzicht van 
de voortgang van het totaalproject verstrekt.. 
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2. De onder 1. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te     

weten: het beleidsdoel Groene infrastructuur zoals genoemd in motie 
55-33, aangenomen door Provinciale Staten dd. 15 november 1999. 

3.  De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de 
statencommissies MWG van 18 april 2001 en FSB van 25 april 2001. 

  
  
18. 
Begroting Gebiedsprogramma 
Noord-Holland Midden 2001 
t.b.v. Voorjaarsbericht 2001 
(o.m. invulling p.m.post 
Beleidsplan 2001) 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken van het gebiedsprogramma 
2. in te stemmen met de begroting van het gebiedsprogramma  
3. en als gevolg hiervan fl 874.000,=  voor te dragen voor het voorjaarsbericht 2001 

ten laste van de algemene middelen ten behoeve van het budget van het 
gebiedsprogramma Noord-Holland Midden. Hierover zal het College van GS 
besluiten in het kader van de integrale afweging van het Voorjaarsbericht 2001.  

4. de post secretariaatskosten fl. 55.000,=  (fl. 30.000,= begr. nr. 062063 en fl. 
25.000,= begr. nr 062062) over te hevelen naar het salarisbudget van de afdeling 
Water en Groen ten behoeve van (tijdelijke) inzet van medewerker flexpool. 

5. dit besluit ter advies voor te leggen aan de Commissie Milieu Water en Groen in 
kader van behandeling van het Voorjaarsbericht.  

 
  
19. 
FINH-aanvraag waterrijke 
planuitbreiding 
Geestmerambacht 

 
Het college besluit in beginsel aan Provinciale Staten voor te stellen in het kader van het 
Voorjaarsbericht 2001: 
1.  in principe een bijdrage van ƒ 4.000.000,-- ,  (zijnde inclusief de eventueel 

verschuldigde omzetbel asting), beschikbaar te stellen voor het realiseren van het 
waterrijke plan bij het uitbreiden van het recreatiegebied Geestmerambacht, zoals 
omschreven in het gebiedsperspectief voor het uitbreiden van het recreatiegebied en 
het advies van Grontmij Noord-Holland over het aspect waterhuishouding.  

2. Deze bijdrage aan te merken als een voorlopige reservering binnen het Fonds 
Investeringen Noord Holland, in het kader van het beleidsdoel groene infrastructuur  
(motie 55-33). 

3. De bijdrage in de begroting op te nemen wanneer met de uitvoering van het project 
binnen één jaar daarna kan worden begonnen. 

4. Dit besluit  -om de bijdrage in de begroting op te nemen-  dient uiterlijk 1 januari 
2004 te worden genomen. Als dat niet het geval is dan vervalt dit besluit om 
voorlopig middelen te reserveren voor dit project. 

5. Deze voorstellen voor advies voor te leggen aan de statencommissies MWG op 18 
april 2001 en FSB van 25 april 2001. 

 
 
 
 

 

20. 
FINH-bijdrage voor 2 MW-
project Europawijk-Haarlem 

 
Het college besluit: 
1. in beginsel aan PS voor te stellen om bij het voorjaarsbericht 2001 in de begroting 

2001 op te nemen: 
� een bedrag van maximaal f 2.500.000,- (zijnde inclusief de eventueel verschuldigde 

omzetbelasting)  
� aan KEAD als penvoerder van een samenwerkingsverband  tussen de 
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woningcorporaties Haarl emveste, Pré Woondiensten en De Woonmaatschappij en 
KEAD 

� ten behoeve van de gehel e en volledige realisatie van het 2 MW 
zonneboiler/warmteopslag project Haarlem zoals beschreven in het rapport 
Haalbaarheid van een collectieve zonneverwarmingsinstallatie voor 382 woningen 
in 9 flats van het ‘Noord-Europa collectief’in Haarlem     

2. de onder 1. genoemde  bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te weten: het 
beleidsdoel duurzame energie zoals genoemd in motie 55-33, aangenomen door 
Provinciale Staten dd. 15 november 1999. 

3. de FINH-bijdrage pas beschikbaar te stellen wanneer de financiële dekking van 
het project, in het bijzonder de EU-bijdrage en de bijdrage van de gemeente 
Haarl em, definitief is geregeld. 

4. de bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de statencommissie 
MWG van 18 april 2001 en FSB van 25 april 2001.     

 
  
21. 
HVC project warmtelevering 
Boekelermeer Zuid 

 
Het college besluit: 
1. In beginsel aan PS voor te stellen om bij het voorjaarsbericht 2001 in de begroting 

2001 op te nemen: 
Een bijdrage van maximaal fl. 1.381.000,--, zijnde inclusief de eventueel 
verschuldigde omzetbel asting aan N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland 
ten behoeve van de gehel e realisatie van project warmtelevering fase 1, 
zoals omschreven in brief warmteafzet N.V. Huisvuilcentrale Noord-
Holland. (Brief T&O/01.0002 met daarin de bijlagen bedrijfseconomische 
berekening, projectbureau CO2-reductiepl an, Rapport warmtetarief 
VOMAR van november 2000) De CO2-reductie van dit project is 
onderbouwd in de beschikking van het projectbureau CO2-reductieplan. 

2. De onder 1 genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te weten: het 
beleidsdoel Duurzame Energie zoals genoemd in motie 55-33, aangenomen door 
Provinciale Staten d.d. 15 november 1999.  

3. Toekenning van de bijdrage definitief te maken nadat de Europese Commissie het 
voornemen van PS om een bijdrage te verstrekken heeft getoetst op regelgeving 
voor staatssteun en haar fiat heeft gegeven aan de bijdrage. 

4. De provincie zal zich inspannen om het totale project warmtelevering, in goed 
overleg met gemeente Alkmaar en N.V. Huisvuilcentrale te realiseren. 

5. De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de statencommissie 
Milieu, Water en Groen van 18 april 2001 en FSB van 25 april 2001. 

  
22. 
FINH-project verlenging en 
verdieping Paleiskade Den 
Helder  

 
Het college besluit: 

1. In beginsel aan PS voor te stellen om bij het voorjaarsbericht 2001 in 
de begroting 2001 op te nemen: 
� een bijdrage van maximaal � 4.680.850,00 zijnde inclusief de 

eventueel verschuldigde omzetbelasting,aan de Gemeente 
Den Helder, 
ten behoeve van de gehel e en volledige realisatie van de 
verlenging en verdieping Paleiskade fase A en B, zoals 
omschreven in het projectplan opgesteld door het 
Gemeentelijk Havenbedrij f Rotterdam in samenwerking met 
het Gemeentelijk Havenbedrij f Den Helder (HIPII van 7 
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augustus 2000, 12477/S&B Uitbreiding en verdieping van de 
Paleiskade toekenning DGG/A/007186 plan inclusief 
tekeningen) en brief 2965/S&B aan de Provincie Noord-
Holland. 

� de bijdrage fasegewijs beschikbaar te stellen nadat het project 
per fase is aanbesteed en de werken zijn gegund. 

2. De onder 1. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te 
weten: 
Regionale economische stimuleringsprogramma’s: gericht op een 
kwalitatieve benadering van regionale economische mogelijkheden, 
zoals genoemd in motie 55-33, aangenomen door Provinciale Staten 
dd. 15 november 1999. 

3. De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de 
statencommissie ELE van 11 april 2001 en FSB van 25 april 2002. 

  
23. 
FINH-bijdrage kade ACB-
terrein Beverwijk 

 
Het college besluit: 

1. in beginsel aan PS voor te stellen om in het kader van het Voorjaarsbericht 
2001in de begroting 2001 op te nemen om: 
a. aan de gemeente Beverwijk een maximale investeringsbijdrage te 

verstrekken van ƒ 1.552.950,� ten behoeve van de aanleg van een 
kade bij het voormalig ACB-terrein, waardoor de vestiging van een 
containerterminal voor de binnenvaart ter plaatse mogelijk wordt; 

b. de onder a. genoemde bijdrage, zijnde inclusief de eventueel 
verschuldigde omzetbel asting,  ten laste te brengen van het FINH en 
deze daarbij onder te brengen bij het beleidsdoel “ Regionale 
economische stimuleringsprogramma’s” zoals genoemd in motie 55-
33, welke is aangenomen door Provinciale Staten op 15 november 
1999; 

c. te bepalen dat de onder a. genoemde bijdrage aangewend dient te 
worden voor de gehele en volledige realisering van de eveneens onder 
a. genoemde kade zoals omschreven in de aanvraag welke door 
Beverwijk is ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
in het kader van de regeling HIP II, d.d. 30 mei 2000; 

d. te bepalen dat de onder a. genoemde bijdrage pas beschikbaar wordt 
gesteld wanneer: 

� er is vastgesteld dat er geen sprake is van niet geoorloofde staatssteun in 
de zin van de opgenomen bepalingen binnen de EU-regelgeving; 

� de toekenning van de bijdrage in het kader van de HIP-regeling door het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt geëffectueerd; 

2. Het hierboven onder 1a t/m 1d. genoemde voorstel om advies voor te 
leggen aan de statencommissies ELE en FSB, en ter kennis te brengen van 
de statencommissie voor WVV 

  
24. 
TIPP (Tender 
InvesteringsProgramma’s 
Provincies) 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het feit dat per 20-1-2001 door het ministerie van 

Economische Zaken de Tender InvesteringsProgramma’s Provincies (TIPP) is 
opengesteld en dat de provincies vóór 4 mei 2001 een investeringsprogramma 
kunnen indienen dat vergezeld gaat van een visie op het regionale 
investeringsklimaat; 
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2. kennis te nemen van de visie en deze in te brengen als provinciale visie voor de 

TIPP-regeling. De visie is een optelsom van bestaand beleid zoals geformuleerd in: 
- de Regionaal Economische Stimuleringsprogramma’s 
- de Economische Agenda Noord-Holland 2000-2004 
- het beleidsdocument Ruimte voor Bedrijven 
- streekplannen 
- diverse sectorale beleidsnota’s 

3. in principe akkoord te gaan met het provinciale investeringsprogramma voor de 
eerste tranche van de TIPP-regeling, bestaande uit 2 projecten, te weten: 
- Herstructurering Zeehaven Ijmuiden (TIPP-bijdrage max. ƒ 4.822.500,-, 

provinciale bijdrage in totaal max. ƒ 6.997.500,-) Deze bijdrage is reeds 
opgenomen in de begroting van 2001;  

- Herstructurering regionaal bedrijventerrein Wieringerwerf-Zuid (TIPP-bijdrage 
max. ƒ 3.815.412,- provinciale bijdrage max. ƒ 1.907.706,-, gemeentelijke 
bijdrage eveneens ƒ 1.907.706,-); 

4. Indien in het kader van TIPP geen geld binnenkomt zal een nieuwe afweging             
moeten worden gemaakt in het kader van de begroting;  

5. De provinciale bijdrage van ƒ 1.907.706 aan het project Wieringerwerf-Zuid ten 
laste te brengen van het programma Herstructurering Bedrijventerreinen; 

6. De provinciale visie en het provinciale investeringsprogramma voor advies voor te 
leggen aan de PS-cie ELE in de vergadering van 11 april 2001 en na verwerking 
van het advies de portefeuillehouder te verzoeken de visie en het programma door 
te geleiden naar Senter, de uitvoeringsorganisatie van de TIPP-regeling. 

  
25. 
Meldingsplicht staatssteun 

 
Het college besluit: 
1. De Deelverordening biologische en duurzame landbouw te melden bij de Europese 

Commissie. 
2. De borgstellingsbesluiten t.b.v. leningen door regionale stivassen te melden bij de 

Europese Commissie. 
3. Overleg te starten met de andere betrokkenen inzake de borgstellingen in de 

gezondheidszorg. 
4. In te stemmen met het ontwikkelen van een draaiboek dat kan dienen de 

europeesrechtelijke consequenties van voorgenomen besluiten tijdig te 
onderkennen. 

 
 

 

26. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 
keuren bestemmingsplannen 
en verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 
 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
� Bestemmingsplan Kerkweg-Noord, gemeente Limmen  
� Plaatsing van een radarmast op Circuit Park Zandvoort, gemeente Zandvoort  
� Bouw van een woning aan de Marquettelaan 23a, gemeente Heemskerk  
� Plaatsen van antennes op het trappenhuis van het wooncomplex Noorder Havendijk 

in de gemeente Enkhuizen  
� Bouwen van een logopedie praktijk en een dienstwoning, perceel Molenstraat 81 te 

Den Burg, gemeente Texel  
� Bouw van een bedrijfsgebouw aan de Pieter Lieftinckweg te Zaandam, gemeente 

Zaanstad  
� Bouw van 15 flatwoningen aan de Waalstraat te Ijmuiden, gemeente Velsen  
� Bouw van een wandelbrug nabij de Piet de Winterlaan, gemeente Amstelveen  
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� Bouw van 14 seniorenwoningen op de hoek van de Badhuisstraat/Schansstraat te 

Wormer, gemeente Wormerland  
� Uitbreiden van de woning Reigerstraat 14 te Badhoevedorp, gemeente 

Haarl emmermeer  
� Voor drie vrije sector kavels “ Het Nieuwe Glas”, gemeente Hoorn  
� Uitbreiden van kinderdagverblij f De Boerderij aan de Kanaaldijk 1, 

gemeenteWeesp  
  

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
D.Berger tel. (023) 514 4309/3569 8, 9 
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 15, 16  
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 13, 14 
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 17, 18, 19, 20, 21  
 
 
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. 03-04-2001 openbaar 
Datum:03-04-2001 


