OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 NOVEMER 2001

Onderwerp
1.
Ambtelijke bijstand aan
statenleden

2.
Vergadering IPOadviescommissie ZCS op 15
november 2001
3.
Definitief vaststellen
gebiedsperspectief
Geestmerambacht en regelen
voorfinanci ering.

Besluit
Het college besluit:
1.De statenvoordracht ambtelijke bijstand aan statenleden vast te stellen;
2.De voordracht te agenderen voor de statenvergadering van 10 december 2001;
3.Het PS-besluit met het reglement ambtelijke bijstand aan statenleden inclusief
toelichting, te publiceren in het Provinciaal Blad en op te nemen in het regelingenbestand
van provinciale stukken op de Internet-en Intrasite;
4.Het PS-besluit over ambtelijke bijstand ruim bekend te maken in de ambtelijke
organisatie.
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de
IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale vraagstukken van 15 november 2001.

Het college besluit:
Aangaande het vaststellen van het gebiedsperspectief
•Het gebiedsperspectief voor uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht
definitief vast te stellen en een voorkeur uit te spreken voor het realiseren van het
waterrijke plan;
•Kennis te nemen van de brief van de staatssecretaris van LNV;
•In te stemmen met de adviezen ten aanzien van de andere reacties op het
gebiedsperspectief, die zijn opgenomen in de bijgevoegde inspraaknotitie;
•In de eerst e hel ft van 2002 een definitief besluit te nemen over de realisatie van het
waterrijke plan, nadat de financi ering daarvan rond is;
•De HAL gemeenten en de waterschappen te verzoeken aan te vangen met de
voorbereiding van de uitvoering.
Aangaande het voorfinancieren van de grondverwerving, voorbereiding van de
uitvoering en de aanleg van de Groene Loper:
•In principe in te stemmen met het voorfinancieren van de grondverwerving voor het
uitbreiden van het recreatiegebied Geestmerambacht in 2002 en 2003 tot maximaal 12
miljoen gulden; de uitwerking van de wijze van voorfinanciering en de bepaling van de
eigendomsverhoudingen zal nog nader worden vastgesteld.
•Dit principebesluit en de financiele uitwerking te betrekken bij het voorstel dat aan
Provinciale Staten zal worden gedaan m.b.t.het UNA-project voorfinanciering
grondaankopen PEHS(UNA-project), waarover besluitvorming is voorzien in het voorjaar
van 2002;
•In 2002 en 2003 maximaal 3,6 miljoen gulden beschikbaar te stellen vanuit het Fonds
Openluchtrecreatie voor het aanleggen van de Groene Loper en het voorbereiden van de
uitvoering, voor zover de middelen in het fonds toereikend zijn;
•De HAL-gemeenten mee te delen dat zij na de subsidietoekenning kunnen beginnen met
het aanleggen van de Groene Loper en het voorbereiden van de uitvoering ten laste van de
voorziene eigen bijdrage (3,9 miljoen gulden ) uit het HAL meerwaarde fonds en de
genoemde bijdrage van de provincie uit het Fonds Openluchtrecreatie, beleidsonderdeel
Groene Verbindingen;
•DLG opdracht te geven de gronden in het plangebied te gaan verwerven, nadat een nader
besluit is genomen over voorfinanciering van de grondverwerving.

4.
Voorlopige toedeling BDUHet college besluit:
middelen aan landinrichtings-en 1.kennis te nemen en in te stemmen met het verdelingsvoorstel van de BDU-middelen
strategische groenproject en
voor het jaar 2002 voor de diverse landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten
in Noord-Holland;
2.De GS-commissie Landinrichting te machtigen om deze verdeling van BDU-middelen
te hanteren bij het aanleveren van gegevens voor het opstellen van het uitvoeringscontract
voor de landelijke gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied en het opstellen van de
prestatieovereenkomst provincie/ Dienst Landelijk Gebied voor het jaar 2002;
3.De GS-commissie Landinrichting te machtigen de verdeling schri ftelijk kenbaar te
maken aan de landinrichtingscommissies en de stuurgroep Haarlemmerméér Groen.
5.
Beeld en Agenda NoordHolland Noord.

6
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen en
verklaringen van geen bezwaar
artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit:
1.Een Ruimtelijk Ontwikkelingsbeeld (Beeld) op te stellen voor het streekplangebied
Noord-Holland Noord;
2.De Statencommissie ROB te informeren over bovengenoemd besluit.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
•Voor de uitbreiding van hotel Hilton aan de Herbergi erstraat te Schiphol-Centrum.
•Het plaatsen van paardenbak en hekwerk aan de Hoogeweg nabij nr.4. te gemeente
Castricum.
•Uitbreiden bedrijfspand aan de Dijk 10 te Broek op Langedijk, gemeente Langedijk
• Voor de bouw van 57 en 41 woningen in de Broekpolder (De Lanen 9),gemeente
Beverwijk
•Voor de aanl eg van een rotonde ter plaatse van het kruispunt Linnaeusstraat/Van
Lennepweg, gemeente Zandvoort
•Voor de bouw van een woning met garage aan de Fokke Simonszstraat 22, gemeente
Amsterdam
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
•Bestemmingsplan Dorpscentrum 2000 gemeente Wognum
•Bestemmingsplan Infrastructuur (bouw tunnel en aanpassing wegenstructuur binnen
bebouwde kom), gemeente Uitgeest

7.
Bestuurlijk najaarsoverleg
Het college besluit kennis te nemen van de korte impressie van het Bestuurlijk
Normering van 8 oktober 2001 najaarsoverleg Norm ering van 8 oktober 2001.
8.
Opfrissen huisstijl

Het college besluit kennis te nemen van:
•Het besluit van de DR inzake de opfrissing van de huisstijl
•De nadere reglementering van het gebruik ervan, ter versterking van de in- en externe
herkenbaarheid van de provincie

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
7
R.Fillet
tel. (023) 514 44 09
8
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
1
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
3
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
4
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
5, 6
M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07
2
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.
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