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Onderwerp 
 

Besluit 

1. 
Opzet, aanpak en procedures 
streekplan NHZ 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Het streekplan Noord-Holland Zuid op te zetten  in twee delen, namelijk een 

Beleidsdeel en een Projectendeel met een opzet en inhoud, zoals in de notitie is 
omschreven; 

2. De selectie van de in het Projectendeel van het streekplan op te nemen projecten te 
maken aan de hand van de in de notitie geformuleerde selectiecriteri a; 

3. Het streekplan bij de vaststelling vergezeld te doen gaan van een eerst e 
uitvoeringsprogramma en vervolgens jaarlijks of tweej aarlijks een 
uitvoeringsprogamma uit te brengen; 

4. Versterking van het uitvoeringskarakter van het streekplan heeft grote 
consequenties voor de provinciale organisatie, hetgeen de reikwijdte van dit 
streekplanproces overstijgt. Besloten wordt de Directieraad te vragen de 
consequenties voor de organisatie uit te werken en voor te bereiden.  

5. De procedures voor uitwerking en afwijking van het streekplan Noord-Holland 
Zuid te bezien op mogelijkheden tot vereenvoudiging door opname in het 
streekplan van een meer gedi fferentieerde regeling (maatwerk) overeenkomstig 
bijgaande notitie; 

6. Bij vaststelling van het streekplan Noord-Holland Zuid te bepalen of de Nota 
Streekplanaanpak 1989 wordt ingetrokken.  

  
2. 
Gebiedsprogramma Noord-
Holland Midden 
  

 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst voor het gebiedprogramma Noord-

Holland Midden en Mw. Wildekamp te machtigen deze overeenkomst voor de 
provincie te tekenen onder het voorbehoud dat Provinciale Staten akkoord gaan. 

2. Mw. Wildekamp te machtigen tot het aanbrengen van eventuele (niet principiële) 
tekstaanpassingen. 

3. Als gevolg van deze overeenkomst: 
� in te stemmen met interventies als leidraad voor het investeren in projecten 
� in te stemmen met het instellen van de voorgestelde organisatie van het 

gebiedsprogramma bestaande uit een Programmacommissie, Gebiedsraad en 
programmabureau per 1 januari 2002 

� er mee in te stemmen dat de provincie als beheerder van het programmabureau 
optreedt 

4. In te stemmen met  de provinciale inzet voor het gebiedsprogramma. Deze 
provinciale inzet betreft: 
� In principe 3,5 fte uit de bestaande personeels formatie beschikbaar te stellen 

als inbreng in het programmabureau voor de duur van de 
bestuursovereenkomst (4 jaar) verdeeld over de betrokken afdelingen. 

� de provinciale financi ële inzet voor de 10 interventies voor 2002 van in totaal 
€ 1.292.000,= 

5. In te stemmen met de volgende punten om de provinciale financiël e, juridische en 
personele inzet van het gebiedsprogramma verder vorm te geven en te stroomlijnen: 
� de notitie financiële organisatie gebiedsprogramma Noord-Holland Midden 

als uitgangspunt te nemen voor de opbouw van de financiële organisatie van 
het gebiedsprogramma; 

� in beginsel te besluiten PS voor te stellen de betrokken regelingen zodanig 
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toe- of aan te passen dat zij passen in de plancyclus voor Noord Holland 
Midden  

� ontbinding van de projectorganisatie per 1 januari 2002 en inbedding van het 
gebiedsprogramma in de provinciale (lijn) organisatie. 

6. Dit besluit ter advies voor te leggen aan commissie Milieu, Water en Groen (22 
november) en in afschri ft aan de Commissie Financiën Stratedie en Bedrijven. 

7. De bestuursovereenkomst ter besluitvorming voor te leggen aan PS. 
  
  
3. 
Startnotitie Innovatief 
Ruimtegebruik  
 

 
Het college besluit: 
� In te stemmen met de in de startnotitie beschreven aanpak van het programma 

“ Innovatief Ruimtegebruik”; 
� De startnotitie voor advies voor te leggen aan de Statencommissie ELE op 21-11-

2001. 
  
4. 
Werkbezoek aan de gemeente 
Den Helder op 13 november 
2001 

 
Het college neemt kennis van het programma voor het werkbezoek aan de gemeente 
Den Helder op 13 november 2001. 

  
5. 
Beantwoording schri ftelijke 
statenvragen van 
mw.J.Geldhof (D66) 
aangaande het gebruik van 
vrije busbanen langs 
provinciale wegen door 
touringcars 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

  
6. 
Fusie waterschappen in 
Hollands Noorderkwartier 

 
Het college besluit: 
a. tot vaststelling van het ontwerp-statenbesluit 

� tot wijziging van het reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Van 
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier in die zin dat het beheer van 
wegen buiten de bebouwde kom in de voormalige gemeente Egmond wordt 
geschrapt uit de wegentaak en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2002; 

� tot opheffing van de waterschappen Hollands Kroon, Westfriesland, Groot-
Geestmerambacht, Het Lange Rond, De Waterlanden en het 
hoogheemraadschap van Uitwaterende Suizen in Hollands Noorderkwartier per 
1 januari 2003; 

� tot intrekking van de reglementen voor die waterschappen per 1 januari 2003 
� tot instelling van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per 1 

januari 2003; 
� tot vaststelling van het reglement voor het hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en de verordening overgangsrecht; 
� tot intrekking van het besluit van p.s. d.d. 11 december 2000, nr. 2000/72; 
� tot wijziging van het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland op enkele 

onderdelen; 
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� tot uitbreiding van het beheersgebied van het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier met het gebied van de Oude Zeug/Waterpark Wieringermeer. 

b. Het commentaar van G.S. naar aanleiding van het gevoerde artikel 4-overleg vast te 
stellen; 

c. Het ontwerp-statenbesluit, bedoeld onder a. en het commentaar onder b. om advies 
aan de statencommissie Milieu Water en Groen voor te leggen; 

  
 
7. 
TIPP(Tender 
InvesteringsProgramma 
Provincies) 

 
 
Het college besluit: 
1. Onder voorbehoud van een positief advies van de Statencommissie voor 

Economie. Landbouw en Europa, in principe akkoord te gaan met de indiening 
voor de tweede tranche van de TIPP-regeling van een investeringsprogramma 
dat bestaat uit de projecten: 
� Herstructurering Zeehaven Ijmuiden 
� Herstructurering Wieringerwerf-Zuid op regionaal bedrijventerrein 

Robbenplaat 
� Aanleg Westelijke randweg Beverwijk 
� Herstructurering Achtersluispolder I te Zaanstad  
� Herstructurering De Slenk te ’s-Graveland 

1. Het provinciale investeringsprogramma voor advies voor te leggen aan de PS-cie 
ELE in de vergadering van 21 november 2001 en na verwerking van het advies de 
portefeuillehouder te verzoeken het programma door te geleiden naar Senter, de 
uitvoeringsorganisatie van de TIPP-regeling. 

 
  
8. 
Beantwoording Statenvragen 
van C.P.J.van Diest en 
B.J.A.Hakvoort over veemarkt 
Purmerend en steun aan 
landbouwtentoonstelling(en) 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
9. 
Intentieverkl aring Media Park 
Hilversum 

 
Het college besluit: 
In principe in te stemmen met een intentieverklaring over  Media Park Hilversum  
 

  
10. 
Voortgangsversl ag Agenda 
voor Europese Strategie 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Agenda voor Europese 
Strategie 2001; 

2. de voortgangsrapport age ter kennisname toe te sturen aan de statencommissie 
Economie, Landbouw en Europa. 

11. 
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: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
� Voor het bouwrijp maken van deelgebied 1 van de Lutkemeerpolder, gemeente 

Amsterdam (2001-38263) 
� Bouw van 2x 74 gestapelde woningen, 91+ 6 geluidswalwoningen en 74 gestapelde 
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woningen, woningbouw Vroonermeer-Zuid te gemeente Alkmaar (2001-32456) 
� Bouwplan Bisschop Grentplantsoen te Wervershoof (2001-36477) 
� Vervangende bouw van een woning aan de Hoofdweg 90 te Lijnden, gemeente 

Haarl emmermeer (2001/31073) 
� Verbouwen van het Grote Huis (onderdeel Landgoed Elswout) aan de Elswoutlaan 

20 tot kantoren, gemeente Bloemendaal (2001/27036) 
� Realiseren van 17 woningen, 17 parkeerplaatsen etc. aan de Florijn, gemeente 

Amsterdam (2001/38267) 
� Bouw van een agrarische bedrij fsruimte en 2 woningen aan de Rijnlanderweg te 

Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer (2001/31256) 
  
12. 
Zoetwaterbel van Hoorn, 
aanpassing Provinciale 
Milieuverordening 

 
Het college besluit: 

1. Het voorstel tot aanpassing van de Provinciale Milieuverordening (PMV) 
betreffende het opnemen van een m.e.r.-plicht voor (proef-)boringen naar 
aardolie en aardgas in het gebied van de zoetwaterbel van Hoorn in principe 
vast te stellen; 

2. Dit besluit voor advies in te brengen in de Statencommissie Milieu, Water en 
Groen van 22 november 2001; 

3. Na verwerking van het advies de aanpassing van de PMV te agenderen voor 
PS-plenair in januari 2002. 

  
13. 
Mandaatbesluit inzake 
uitvoering deelverordening 
Theaterkredi et  

 
Het college besluit: 
1. Door middel van een mandaatbesluit aan mevrouw drs. P.D.M. Joosten te Alkmaar, 

in haar functie als Provinciaal Consulent Kunsteducatie, mandaat te verlenen tot het 
uitvoeren van de deelverordening Theaterkrediet Noord-Holland 2001; 

2. Mevrouw drs.P.D.M. Joosten hierover door middel van een aanbiedingsbrief te 
informeren. 

  
14. 
Beëindiging subsidierelatie 
met het Westfries 
Genootschap 

 
Het college besluit: 

1. De subsidie voor het jaar 2001 ad f 5.000,- te verstrekken; 
2. De susidierelatie met het Westfries Genootschap te beëindigen. 

  
15. 
Beëindiging subsidierelatie 
met Historische Vereniging 
Holland 

 
Het college besluit de subsidierelatie met de Historische Vereniging Holland te 
beëindigen. 

  
16. 
Beëindiging subsidierelatie 
met de Stichting Tussen Vecht 
& Eem 

 
Het college besluit de subsidierelatie met de Stichting Tussen Vecht & Eem te 
beëindigen. 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 5 
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P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 4 
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 8 
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 3, 7, 9, 10  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 11,  
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 13, 14, 15, 16 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 6, 12 
 
 
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. 06-11-2001 openbaar 
Datum:06-11-2001 


