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Onderwerp Besluit

1.
Subsidieverlening Stedelijke
Vernieuwing project
Kreileroord (gemeente
Wieringermeer)

Het college besluit:
1. De gemeente Wieringermeer een subsidie van maximaal € 1.000.000,-- te verlenen

uit provinciale middelen Stedelijke Vernieuwing voor de bouw van een
multifunctioneel centrum in samenhang met de uitvoering van een
leefbaarheidsplan Kreileroord. Het bedrag van € 1.000.000,-- bestaat uit de
afgegeven ISV-indicatie van € 264.398,67 aan de gemeente en een bedrag van €
735.601,33 uit eigen ISV-middelen;

2. De gemeente Wieringermeer op de hoogte te stellen van het besluit;
3. Bij de start van de bouw van het multifunctioneel centrum en de uitvoering van het

leefbaarheidsplan Kreileroord een voorschot van 80% beschikbaar te stellen.

2.
Goedkeuring begroting 2002
en subsidie 2002

Het college besluit:
– De begroting 2002 van de regionale omroep goed te keuren en de subsidie voor het

jaar 2002 voor de regionale radio vast te stellen op € 6.165.021,--. Dit bedrag is
inclusief € 15.383,-- bestuurskosten, € 81.504,-- als gevolg van de Quick-
scanmaatregelen en € 645.400,-- als gevolg van het door de Tweede Kamer
aangenomen amendement Bakker c.s.. De subsidie voor de regionale televisie vast
te stellen op € 5.078.764,--, inclusief € 322.700,-- wegens het aannemen van
voornoemd amendement.

– Het subsidieplafond voor de regionale radio post 7800.11 te verhogen met €
726.421,-- tot € 6.165.021,-- en voor de regionale televisie post 7800.21 met €
305.964,-- tot € 5.078.764,--

3.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden Ph.G. de
Lange en P.J. Bruystens
(AOV/OU55+), inzake
financiering van een
vakantievoorziening voor
terminale jeugdigen

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Arhi-procedure West-
Friesland

Het college besluit het op 11 december 2001 vastgestelde herindelingsontwerp in te
trekken, gehoord de Statencommissie ROB .

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid De Lange
(AOV/OU), over de

Het college stelt de antwoorden vast.



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 oktober 2002

2

Onderwerp Besluit

realisering van een
multifunctioneel stadion in de
Zuiderpolder (gemeente
Haarlem)

6.
Deelnemingenverslag over
2001

Het college besluit:
a.     Het deelnemingenverslag over 2001 vast te stellen;
a. Het deelnemingenverslag ter bespreking toe te sturen aan de Commissie FSB
b. Het deelnemingenverslag tevens ter bespreking toe te zenden aan de

Rekeningencommissie;
c. Het aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe te

zenden als zijnde de volgens de Comptabiliteitsvoorschriften voorgeschreven
bijlage bij de jaarrekening 2001.

7.
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 de bouw van een dubbel woonhuis aan de Vierlingsbeeklaan 52, gemeente

Amstelveen
– (Her) bouw woonhuis op perceel Korte Molenweg 1 te Oterleek, gemeente

Schermer
– Bouw schuur (50m2) aan het Oostdijkje te De Rijp. De heer D. Bark, gemeente

Graft –De Rijp
– Voor de bouw van 2 woningen aan de parklaan, nabij nr.17,  gemeente Amstelveen
– Uitbreiding bedrijfsperceel + aanleg uitweg tbv Schipper Kozijnen BV te Opmeer
– Bouw bedrijfdgebouw (drukkerij) aan de Koggeweg te Venhuizen
– Bouw 4 woningen aan de Pagenlaan/ Kapelweg te Limmen
– Voor de vervanging van lichtmasten, Vliestraat 22, Oosterend, gemeente Texel
– Voor de bouw van vier woningen aan het Zuideinde, tussen de nrs. 340 en 346,

stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van twee woningen met garages (vervanging) aan de IJweg 994-

998,gemeente Haarlemmermeer
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Lutkemeerpolder, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam

8.
Brief inzake instelling
stuurgroep PEP

Het college besluit:
– kennis te nemen van inliggende brief inzake de instelling van de stuurgroep PEP

(Programmabureau Elektronische Provincies)
– in te stemmen met de samenstelling van de stuurgroep waarin onder meer de

Commissaris van de Koningin van Noord-Holland de heer mr. H.J.C.L. Borghouts
zitting neemt.

9.
Positie van het Agrarisch
Kenniscentrum NH

Het college besluit:
a. kennis te nemen van het door de Hogeschool Alkmaar opgestelde Midterm

Review voor het Agrarisch Kennis Centrum Noord-Holland (AKC);
b. kennis te nemen van de verdere procedure t.a.v. de toekomstige
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positie/financiering van het AKC.

10.
Overleg tussen het dagelijks
bestuur van de Vereniging van
Noord-Hollandse Gemeenten
(VNHG) en het college van
gedeputeerde staten

Het college besluit op 8 oktober 2002 bestuurlijk overleg te voeren met de vereniging
van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG)

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 6
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 10
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 9
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 4, 5, 7
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 2, 3, 8

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. 01-10-2002 openbaar
Datum:01-10-2002


