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1. 
Archiefzorg provincie Noord-
Holland 

 
Het college neemt kennis van de nota “Archief en Registratie; het bewaren waard” en 
stemt in met het opvoeren van de onder de conclusie genoemde voorstellen bij het 
Voorjaarsbericht 2002 aan PS. 
Omtrent het vorenstaande advies te vragen van de statencommissie ROB. 

  
2. 
Verzelfstandiging 
Bestuursacademie Randstad 
tot stichting annex fusie 
stichting Bestuursacademie 
Randstad met Stichtingen 
Bestuursacademies Noord en 
Oost  

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de verzelfstandiging van de Bestuursacademie Randstad tot 

stichting; 
2. In te stemmen met de (voorgenomen) fusie van de Stichting Bestuursacademie 

Randstad met de Stichting i.o. Bestuursacademie Noord en de Stichting 
Bestuursacademie Oost; 

3. In te stemmen met het aandeel van de provincie Noord-Holland in de 
vermogensinbreng ten behoeve van voornoemde fusie van € 641.192,-- (f 
1.413.000,--); 

4. Het onder 3 bedoelde bedrag ten laste te brengen van de Algemene Middelen; 
5. Dit te bewerkstelligen door middel van het instellen van een voorziening ten laste 

van de jaarrekening 2001, te noemen: Voorziening fusie Bestuursacademie 
Randstad; 

 
  
3. 
Communicatie openbaar 
vervoer Noord-Holland noord 

 
Het college besluit: 

a. In principe in te stemmen met de opstelling en uitvoering van een 
communicatie(actie)plan openbaar vervoer; 

b. Hierbij specifiek aandacht te geven aan de openbare aanbesteding van het 
openbaar vervoer in Noord-Holland noord; 

c. Er kennis van te nemen dat voor de uitvoering van het 
communicatie(actie)plan € 170.000,-- benodigd is in 2002, voor het onderdeel 
openbaar vervoer in Noord-Holland noord; 

d. de dekking  ten laste te brengen van de nog beschikbare middelen voor de 
exploitatie van het openbaar vervoer. 

  
4. 
Overdracht Loosdrecht: 
project Loosdrechtse Plassen 

 
Het college besluit: 
– kennis te nemen van het verzoek om 

- voor het project Loosdrechtse Plassen een projectleider aan te stellen (kosten 
ca.€ 44.000 per jaar; middensom schaal 11, 0, 8 fte); 

- de eenmalige kosten voor de waarneming van het projectleiderschap gedurende 
de eerste helft van 2002 (€ 17.000) te betalen aan de provincie Utrecht; 

− deze verzoeken te betrekken bij de integrale afweging van het Voorjaarsbericht 
2002. 

 
 

 

5. 
Extra middelen Flora- en 
Faunawet 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het verzoek om eenmalig extra middelen ( € 75.000) toe te 

kennen  voor de financiering van onvoorziene kosten ter uitvoering van de Flora- 
en faunawet. 
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2. Dit verzoek te betrekken bij de integrale afweging in het kader van het 
Voorjaarsbericht 2002.  

 
 

 

6. 
Fusie Landschapsbeheer en 
Noord-Hollands Landschap 
 

 
Het college besluit: 
1. De eerdere besluitvorming door het college over de verzelfstandiging van de 

Stichting Landschapsbeheer Noord-Holland - inhoudende m.n. een volledige 
ontvlechting van de Stichting van de provincie qua huisvesting en personeel - 
onderdeel te laten uitmaken van de door Landschapsbeheer  en de Stichting het 
Noord-Hollands Landschap beoogde en door de provincie onderschreven fusie. 

2. Ten aanzien van de beoogde fusie kennis te nemen van de door beide Stichtingen 
geraamde voorbereidings- en extra inrichtings- en huisvestingskosten in 2002 
waarvoor een beroep wordt gedaan op de provincie Noord-Holland, zijnde € 
682.000,-. 

3. In te stemmen met dekking uit bestaande middelen en de begrotingstechnische 
consequenties daarvan op te nemen in de bij het Voorjaarsbericht 2002 behorende 
begrotingswijziging. 

4. Over de toekenning van de te reserveren bedragen aan het Noord-Hollands 
Landschap (als representant van beide fusiepartners) te besluiten later dit voorjaar 
in het kader van de  door beide stichtingen en de provincie te ondertekenen 
intentieverklaring met plan van aanpak voor de fusie, respectievelijk in het kader 
van de besluitvorming over concrete verhuisplannen. 

5. Over eventuele (structurele) meerkosten a.g.v. de fusie, en de bijdrage van de 
provincie daarin, een besluit te nemen in het kader van de begroting 2003. Deze 
bijdrage 

1. zal sectoraal worden gefinancierd binnen de afsprakenkaders over de lopende 
projecten en exploitatiesubsidies aan beide Stichtingen, de eerdere besluitvorming 
over de verzelfstandiging van de Stichting Landschapsbeheer Noord-Holland en de 
via de provincies lopende herverdeling van rijksmiddelen voor de Stichtingen  
Landschapsbeheer.  

6. De  portefeuillehouder groen te machtigen, binnen de hiervoor geschetste kaders, 
de nodige inhoudelijke en financiële afspraken te maken over de voorbereiding, de 
implementatie en de uiteindelijke fusie met de beide fusiepartners.  

7. Beide Stichtingen van dit besluit op de hoogte te stellen.  
 

 
 

 

7. 
Gebiedsprogramma NHM 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het voorstel om extra middelen (in totaal € 137.500,--) toe te 

kennen voor het Gebiedsprogramma Noord-Holland Midden; 
2. Dit verzoek te betrekken bij de integrale afweging in het kader van het 

Voorjaarsbericht 2002. 
 
 

 

8. 
Nulmeting SGB gebieden 
(Subsidieregeling 
Gebiedsgericht Beleid) 
 

 
Het college besluit: 
Over de financiering ten laste van de algemene middelen van het provinciale aandeel in 
de kosten van een eenmalige nulmeting in SGB gebieden (Subsidieregeling 
Gebiedsgericht beleid) te besluiten in hat kader van het Najaarsbericht 2002. 
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Het provinciale aandeel wordt geraamd op € 25.000. 
 
 

 

9. 
Concept-voordracht Visie 
Hollandse Kust 2050 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met inliggende concept-voordracht; 
2. Deze concept voordracht ter advisering voor te leggen aan: Provinciale 

Planologische Commissie, Provinciaal Overlegorgaan voor de Kust, Provinciale 
raad voor Milieu en Water en aan de statencommissies Milieu, Water en Groen en 
Ruimtelijke Ordening en Bestuur. 

 
 

 

10. 
Aanvraag budget voor de visie 
Hollandse kust 2050 
 

 
Het college besluit: 
– Provinciale staten voor te stellen ten laste van de algemene middelen 275.000 euro 

(waarvan 50.000 euro voor apparaatskosten) beschikbaar te stellen t.b.v. het project 
Visie Hollandse kust 2050. 

– Over het reserveren van middelen zal pas worden beslist bij de afweging in het 
kader van het Voorjaarsbericht. 

 
 

 

11. 
Herstructurering Landelijk 
Meldpunt Afvalstoffen, het 
LMA. Deelneming in 
Stichting LMA. 
 

 
Het college besluit: 
– De ontwerp statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp statenbesluit 

inhoudende:  
– Instemming met de gewijzigde statuten van Stichting LMA en 
– Deelneming in het LMA door het benoemen en ontslaan van een lid in de Raad 

van Toezicht van het LMA; 
       vast te stellen; 
– Onder voorbehoud van instemming van PS de verantwoordelijke portefeuillehouder 

te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het LMA als voorzien in artikel 
8 van de statuten van het LMA; 

– De Commissaris van de Koningin uit te nodigen de Raamovereenkomst tussen het 
LMA en de Provincie Noord-Holland te ondertekenen; 

– De ontwerpstatenvoordracht en de ontwerpbesluiten ter advisering voor te leggen 
aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen. 

 
 

 

12. 
Evaluatie POP (Plattelands-
ontwikkelingsplan) 

 
Het college besluit: 
Bij het Najaarsbericht een besluit te nemen over de financiering ten laste van de 
algemene middelen van het provinciale aandeel in de extra kosten van de evaluatie van 
het Plattelandsontwikkelingen (POP). Het provinciale aandeel wordt geraamd op € 
10.000 structureel. 

 
 

 

13. 
Deelname van de Provincie 
Noord-Holland aan de 
instelling van het Tijdelijk 
Kenniscentrum ICT en dit 

 
Het college besluit: 
1. Met deelname van de provincie Noord-Holland aan het interprovinciale Tijdelijk 

Kenniscentrum ICT (TKI) en in het verlengde hiervan 
2. Met het onderbrengen van het TKI-programma bij het ICTU onder de voorwaarden 
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onder te brengen bij het ICTU 
 

zoals aangegeven in de offerte van het ICTU en conform het door het ICTU 
gehanteerde “Model Programmaovereenkomst” 
GS machtigt door middel van ingesloten brief de Commissaris van de Koningin van 
Zuid-Holland J. Franssen namens de andere deelnemende provincies de offerte 
Inrichting TKI te aanvaarden en de programmaovereenkomst met het ICTU te 
ondertekenen nadat vaststaat dat tenminste acht provincies met dit voorstel hebben 
ingestemd. 

 
 

 

14. 
Plan van aanpak project 
dualisme 

 
Het college besluit in te stemmen met de onderstaande beslispunten uit het bijgevoegde 
concept plan van aanpak project dualisme en het plan van aanpak ter advisering voor te 
leggen aan het seniorenconvent van 15 april aanstaande. 
Beslispunten uit het plan van aanpak project dualisme: 
– Het project dualisme is gericht op het leveren van een bijdrage aan een  herkenbaar 

en transparant provinciaal bestuur; 
– De gekozen thema’s: 

*invulling geven aan de ambtelijke bijstand, inclusief de griffierfunctie in het 
dualistisch bestel; 
*het ondersteunen van de staten m.b.t. de kennis over het werken in een dualistisch 
provinciebestuur en m.b.t. het versterken van de kaderstellende rol;  

– De werkwijze en tijdpad: het instellen van werkgroepen m.b.t. de thema’s 
ambtelijke bijstand/griffier en het versterken van de kaderstellende rol van 
provinciale staten per 1 mei 2002;  

– Gedeeld bestuurlijk projectleiderschap dualisme ( lid seniorenconvent en 
portefeuillehouder dualisme); 

– Aanpassen van het wettelijk kader: prioriteit geven aan aanpassingen die meteen na 
de provinciale verkiezingen inwerkingtreden; 

– Het opstellen van een intern en extern communicatieplan; 
 
 

 

15. 
Streekplanevaluatie 
Wijkermeerpolder: uitkomsten 
deelonderzoek E 
 

 
Het college besluit: 
•  Kennis te nemen van de uitkomsten van het deelonderzoek E: 

Haalbaarheidsanalyse Zeehaven Wijkermeerpolder; 
•  In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen zoals genoemd in de notitie over 

de uitkomsten van deelonderzoek E: 
-aan de hand van de uitkomsten van monitoring in het kader van het Masterplan 
Noordzeekanaalgebied en met in achtneming van de vereiste proceduretijd zullen 
gedeputeerde staten te zijner tijd aan provinciale staten een voorstel doen om te 
starten met de (planologische) procedures ten behoeve van de realisering van de 
Wijkermeerpolder; 
-In dat kader zal tevens bezien worden of actualisatie van deelrapport E 
noodzakelijk is; 

•  Een persbericht te laten uitgaan en het deelonderzoek openbaar te maken; 
•  Het deelonderzoek en de conclusies ter bespreking voor te leggen aan de 

Commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur en ter kennisneming te zenden aan 
Provinciale Staten. 
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16. 
Voorjaarsbericht t.b.v. de 
provinciale bouwmeester 

 
Het college besluit: 
– Kennis te nemen van het verzoek van de afdelingen RWB, ZWC en W&G om ten 

laste van de algemene middelen voor de periode 2002-2004 jaarlijks € 100.000,-- 
beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een provinciaal bouwmeester. 

– Het college besluit honorering van het verzoek te betrekken bij de integrale 
afweging bij het Voorjaarsbericht. 

  
17. 
Plan van Aanpak Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing 
 

 
Het college besluit: 
– Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Vrijkomende Agrarische Bebouwing 
– In te stemmen met de opzet en uitgangspunten voor de aanpak van de voorgenomen 

beleidsactualisering 
– Het Plan van Aanpak ter kennisname toe te sturen aan de Commissie Ruimtelijke 

Ordening en Bestuur. 
  
18. 
Voortgangsrapportage 
huisvesting statushouders van 
1 januari 2001 tot en met 31 
december 2001 

 
Het college besluit: 
– Kennis te nemen van de inliggende voortgangsrapportage. 
– De rapportage met de aanbiedingsbrief aan de minister te doen toekomen. 
– De rapportage ter kennisgeving aan de statencommissie ROB toe te sturen. 

  
19. 
Voordracht aan PS inzake 
advies plan van scholen 2003-
2005  
 

 
Het college besluit: 
1. Bijgaande voordracht met ontwerpbesluit aan PS in principe vast te stellen, 

inhoudende dat aan PS wordt voorgesteld aan de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen een negatief advies uit te brengen over de aanvraag voor het 
plan van scholen 2003-2005 van het AOC Clusius College voor een nieuwe 
vestiging in Anna Paulowna. 

2. Het principebesluit onder 1 om advies voor te leggen aan de Commissie voor 
Openluchtrecreatie, Onderwijs en Personeel en Organisatie in haar vergadering op 
18 april a.s. 

  
20. 
Actualisatie PMI 2002-2006 
 

 
Het college besluit: 
1. De ontwerp-Voordracht “Actualisatie PMI 2002-2006”voorlopig vast te stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen de volgende kredieten te verlenen als uitvloeisel 

van de Actualisatie: 
Wegen 

       a.  N22, gedeelte N201-A205                                                     € 3.000.000,-- 
       b.  N208, reconstructie kruispunt N208-Zijlweg, gem.Haarlem         91.000,-- 

c. N232, reconstructie kruispunt N232-weg Amsterdamse Bos, 
gemeente Amstelveen                                                                 252.000,-- 

d. N242, ongelijkvloerse aansluiting Smaragdweg (onderdeel 
Van het project “Verbetering oostelijke ring Alkmaar”           5.675.000,-- 

       Verkeersveiligheid 
       e.  N200, Reconstructie Zeeweg, gemeente Bloemendaal                 200.000,-- 
       f.   N203, reconstructie aansluiting Busch en Dam, gemeenten 
             Zaanstad/Uitgeest                                                                         600.000,-- 

g. N206, reconstructie aansluiting N206/Nachtegalenlaan,  
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Gemeente Bloemendaal                                                                 35.000,-- 
       h.    N208, reconstructie kruispunt N208-Orionweg, gem.Haarlem   125.000,-- 
       i.     N245, reconstructie kruispunt N245-Sportlaan, gem.Schagen    245.000,-- 

j. N245, reconstructie kruispunt N245-Ambachtsdijk, gem. 
Langedijk                                                                                      283.000,-- 

k. N248, reconstructie kruispunt N248-Wadweg, gem.Schagen      445.000,-- 
l. N248, reconstructie kruispunt N248-A.Beensweg, gem.Niedorp 100.000,-- 
m. N249, aanleg parallelweg tussen de Lage Dijk en de Molenvaart, 

Gemeente Anna Paulowna                                                             520.000,-- 
       n.    N249, aanleg rotonde Lage Dijk, gemeente Anna Paulowna        159.000,-- 

j. N512, reconstructie N512, gedeelte N9-Olympiaweg , 
Gemeente Alkmaar                                                                        140.000,-- 

       p.    N513, reconstructie kruispunt Herenweg, gem. Castricum           690.000,-- 
       q.    Reconstructie 10 onveilige kruispunten                                      4.694.000,-- 
 r.     Verhoging voorbereidingskrediet projecten in planfase                550.000,-- 
        Totaal kredietaanvragen                                                             € 17.804.000,-- 
3. Voor de reconstructie van de Boulevard Barnaart/Kop van de Zeeweg (N200) een 

krediet van € 16 miljoen beschikbaar te stellen. 
4. De portefeuillehouder te machtigen de Voordracht definitief te maken na 

verwerking van het advies van de Statencommissie en deze voor te leggen aan 
Provinciale Staten in samenhang met de behandeling van het Voorjaarsbericht 2002 
in mei a.s.; 

 
 

 

21. 
N200, financiële dekking 
herinrichting Boulevard 
Barnaart en Kop van de 
Zeeweg 
 

 
Het college besluit: 
1. Aan PS voor te stellen in het Voorjaarsbericht 2002 op te nemen: 

Een bijdrage van maximaal € 7.000.000,-- ten behoeve van de gehele en volledige 
realisatie van de Herinrichting Boulevard Barnaart en Kop van de Zeeweg, zoals 
omschreven in Het Definitief Ontwerp Boulevard Barnaart -–Kop Zeeweg door 
stedenbouwkundig bureau Palmboom & van den Bout. 

2. De onder 1. Genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te weten het vrij 
besteedbaar budget. 

3. De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de statencommissie 
Wegen, Verkeer en Vervoer van 26 april 2002 en FSB van 24 april 2002 in het 
kader van het voorjaarsbericht en apart projectvoorstel. 

 
 
 

 

22. 
Overeenkomst provincie en 
gemeente inzake CVV Noord-
Holland noord 

 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering 

van het CVV Noord-Holland Noord tussen de provincie en gemeenten; 
2. De overeenkomst voor advies voor te leggen aan de leden van de Statencommissie 

WVV; 
3. Voordracht en overeenkomst aan te bieden aan Provinciale Staten ter behandeling 

in de vergadering van 13 mei 2002. 
4. Na besluitvorming in Provinciale Staten, de portefeuillehouder te machtigen de 

overeenkomst te tekenen. 
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25. 
Projectnota FINH+ 
aanvraagformulier PAF: 
WMC+ 
 

 
Het college besluit: 
  

1.  aan PS voor te stellen om in het kader van het Voorjaarsbericht 2002 in 
de begroting te ramen: 

a) een bijdrage van maximaal € 817.000 aan de nog op te richten Stichting 
Windturbines, Materialen en Constructies (WMC+) of ECN, ten 
behoeve van de gehele en volledige realisatie van het Kenniscentrum 
Windturbines, Materialen en Constructies, met als beoogd effect het 
versterken van de kennisinfrastructuur en het creëren van 
kennisintensieve werkgelegenheid in NW-Holland, zoals omschreven in 
het businessplan voor een WMC+ (ECN/TNO, TU-Delft, 06/07/01) en 
de brief van ECN van 7 maart 2002. 

b) De onder a genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te 
weten: het beleidsdoel regionale economische stimuleringsprogramma’s 
zoals genoemd in motie 55-33, aangenomen door Provinciale Staten dd. 
15 november 1999. 

2. Uit het Provinciaal Afvalstoffen Fonds (PAF) ten behoeve van het onder 1 
genoemde project Kenniscentrum Windturbines, Materialen en 
Constructies een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 
227.000. 

 
  
26. 
FINH bijdrage collectieve 
voorzieningen Grootslag 
 

 
Het college besluit: 
1. In principe bijgaande ontwerp-statenvoordracht vast te stellen, waarin Provinciale 

Staten wordt voorgesteld te besluiten om: 
a. een bijdrage van maximaal € 1.471.630,- beschikbaar te stellen aan de 

gemeenten Wervershoof en Andijk voor de realisering van de landschappelijke 
aankleding, inclusief de aanleg van recreatieve voorzieningen, van de minimaal 
in de periode 2002 tot en met 2004 te realiseren 120 ha van het 
glastuinbouwproject Het Grootslag, conform het “Ambitieus Inrichtingsplan 
Glastuinbouwgebied Het Grootslag”, zoals omschreven in het projectplan d.d. 20 
oktober 2000, behorend bij de “Aanvraag voor de ontwikkeling en realisatie van 
het Ambitieus Inrichtingsplan Het Grootslag”, ingediend door de gemeenten 
Wervershoof en Andijk d.d. 24 oktober 2000 en gehonoreerd met de beschikking 
van het ministerie van LNV d.d. 1 juni 2001. 

b. De onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH. 
c. Dat met de uitvoering van het Ambitieus Inrichtingsplan Glastuinbouwgebied 

Het Grootslag binnen 6 maanden na dit besluit dient te zijn begonnen. 
2. Na besluitvorming door Provinciale Staten de besluiten onder 1) sub a tot en met c 

onder nader te bepalen voorwaarden ten uitvoer te brengen. 
3. De ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissies 

ELE en FSB. 
  
27. 
FINH project "Versterking 
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functionaliteit IKTC gebouw 
als centrum voor Industrial 
Brainpark Zaanstreek" 
 
 

Het college besluit: 
1. aan PS voor te stellen om in het kader van het Voorjaarsbericht 2002 in de 

begroting te ramen: 
a. een bijdrage van maximaal € 1.000.000,-  aan de gemeente Zaanstad, 

ter versterking van de functionaliteit van het IKTC-gebouw, als 
centrum van Industrial Brainpark Zaanstreek, door realisatie  van een 
aantal ICT-voorzieningen, zoals omschreven in de brief van gemeente 
Zaanstad d.d.5 maart 2002; 

b. De onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te 
weten: 

het beleidsdoel regionale economische stimuleringsprogramma’s zoals 
genoemd in motie 55-33, aangenomen door Provinciale Staten d.d. 15 
november 1999; 

2. De bijdrage beschikbaar te stellen nadat een uitgewerkt plan, waarin de 
innovatieve voorzieningen en de werkelijke kosten die daarmee 
gemoeid zijn worden beschreven, ter goedkeuring aan de provincie 
zijn voorgelegd; 

3. De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de 
statencommissies ELE en FSB van 24 april 2002. 

 
28. 
Voorstel tot het plaatsen van 
enkele cultuurhistorische 
dijken op de provinciale 
monumentenlijst 
 

 
 
Het college neemt kennis van een inventarisatie van dijken, maar verbindt daar niet een 
actieprogramma aan tot plaatsing van deze dijken  op de provinciale monumentenlijst. 
De heer Neef is wel voor het vaststellen van een dergelijk programma.  
 De lijst wordt ter kennis gebracht van de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur .  

  
29. 
Revolving fund Provinciale 
monumenten Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 
1. Aan PS voor te stellen om in het kader van het Voorjaarsbericht 2002 in de 

begroting te ramen: 
a. een bijdrage van maximaal € 1.666.300 aan de Stichting Prins Bernard 

Cultuurfonds te behoeve van het Revolving Fund Provinciale Monumenten, Noord-
Holland zoals omschreven in de brief van het Prins Bernard Fonds van 13 februari 
2002 en uitgewerkt in projectnota FINH Revolving Fund Provinciale Monumenten. 

b. De onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te weten: het vrij 
besteedbaar budget van het Fonds. 

c. Het betreffende revolving fund de naam “Prof. dr. J.A. van Kemenade Fonds 
Noord-Holland” te geven. 

2. De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de statencommissie 
Zorg, Welzijn en Cultuur van 17 april 2002 en FSB van 24 april 2002. 

 
 
 

 

30. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden M. 
Graatsma en mevrouw 
C.Boelhouwer (SP), 
aangaande de locatie Zeeweg 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

van het Kennermer Gasthuis, 
  
31. 
Streekplanafwijking 1e fase 
Noordelijke Link, gemeente 
Haarlemmermeer 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het advies van de PPC van 13 februari 2002 over de 

streekplanuitwerking N201/A4 en het advies van 19 maart 2002 van de Kerngroep 
van de Subcommissie voor de gemeentelijke plannen en de stadsvernieuwing 
strekkende tot verlening van de verklaring van geen bezwaar voor de aanleg van de 
1e fase van de Noordelijke Link. 

2. Akkoord te gaan met de daaruit voortvloeiende afwijking van de partiële herziening 
van het Streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/ Schiphol voor het aanleggen 
van de Noordelijke Link op gronden met de aanduiding ‘agrarisch gebied”, 
vooruitlopend op uitwerking van de aanduiding ‘bovenregionale verbinding, 
voortzettingsrichting tracé nog te bepalen’. 

3. Met het oog op de afwijking van de partiële herziening van het Streekplan ANZKG 
voor Haarlemmermeer/ Schiphol de statencommissie ROB van 18 april 2002 te 
raadplegen. 

  
32. 
Subsidiëring 
bestemmingsplannen  
 

 
Het college besluit: 
1. Het besluit van 11 september 2001 nr. 32265 m.b.t. het plan van aanpak voor de 

actualisering van verouderde bestemmingsplannen te herzien, in dié zin, dat 
teruggekomen wordt op de subsidiëring van het ontwerpen van 
bestemmingsplannen; 

2. De subsidiëring van bestemmingsplannen op te voeren als prioriteit voor de 
begroting 2003, waarbij voorshands uitgegaan wordt van een gewenste omvang van 
€ 250.000,-; 

3. Alle Noord-Hollandse gemeenten en stadsdelen op de hoogte te stellen van het 
voornemen om aan P.S. voor te stellen op de begroting 2003 budget beschikbaar te 
stellen voor subsidiëring van bestemmingsplannen. 

  
33. 
Aanvulling Delegatiebesluit 
Noord-Holland 2001 
 

 
Het college besluit: 
1. De ontwerpvoordracht c.a. tot wijziging van het Delegatiebesluit Noord-Holland 

2001 voorlopig vast te stellen; 
2. De ontwerpvoordracht c.a. voor te leggen aan de Statencommissie ROB op 2 mei 

2002. 
  
34. 
Manifest van de G4 “De stad 
in de wereld, de wereld in de 
stad” 
 

 
Het college besluit: 
– Kennis te nemen van het manifest van de G4 en de hierin genoemde 10 proposities 
– Kennis te nemen van de werkwijze van de regio Randstad 

35. 
Stedelijke vernieuwing en 
sociale infrastructuur 
Beverwijk 

 
Het college besluit ermee in te stemmen om met de gemeente Beverwijk de sociale 
pijler van het ISV-beleid te ontwikkelen door gezamenlijk uitvoering te geven aan het 
pilotproject “stedelijke vernieuwing en de sociale infrastructuur Beverwijk”. 

 
 

 

36.  
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Onderwerp 
 

Besluit 

Vermogenstoets 
gesubsidieerde instellingen 
 

Het college besluit in afwachting van de verordening vermogenstoets gesubsidieerde 
instellingen: 

a. Het eigen vermogen van gesubsidieerde instellingen die een structurele 
provinciale subsidie van € 50.000 of meer ontvangen te toetsen bij de 
behandeling van subsisdie-aanvragen.  

b. Een  notitie hierover ter advisering voor te leggen aan de Commissie 
Financiën, Strategie en Bedrijven en ter kennisneming toe te zenden aan de 
Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur; en de Commissie Water en Groen. 

 
 

 

37. 
Ontwerp-Voorjaarsbericht 
2002 
 

 
Het college besluit: 

a. in te stemmen met de voorstellen van de algemene middelen zoals die zijn 
opgenomen in het ontwerp-Voorjaarsbericht 2002 (de FINH projectvoorstellen 
worden separaat aan het college voorgelegd), waarbij voor enkele posten 
alsnog dekking wordt geregeld. 

b. 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, 9 april, voor zover relevant voor dit 
Voorjaarsbericht, in het ontwerp-Voorjaarsbericht te verwerken, 

c. het ontwerp-Voorjaarsbericht, 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, 

d. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om de FINH voorstellen alsmede 
de overige adviezen van de PS vakcommissies in de definitieve versie van het 
Voorjaarsbericht te verwerken, 

e. de separaat aangeboden bijlage met potentiële UNA projecten voor 
kennisgeving aan te nemen, en te bepalen op welke wijze en in welke vorm 
deze voorstellen aan PS zullen worden voorgelegd ten behoeve van het 
Beleidsdebat. 

  
38. 
IPO-ontwerpbegroting 2003 
en –meerjarenbegroting 2003-
2006 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2003 en de 

ontwerpmeerjarenbegroting 2003-2006 van het IPO; 
2. de stukken voor  te leggen aan de commissie FSB met het voorstel te volstaan met 

behandeling deze commissie. 
  
39. 
Financiële ruimte en advies 
over de FINH-
projectvoorstellen in het kader 
van het Voorjaarsbericht 2002  
 

 
Het college besluit: 
1. aan PS voor te stellen om in het kader van het Voorjaarsbericht 2002 de volgende 
projecten in de begroting te ramen: 
a Maximaal € 817.000 ten behoeve van het Kenniscentrum WMC+ te Wieringermeer 

(ten laste van het beleidsdoel RES FINH); 
b Maximaal € 1.000.000 ten behoeve van Versterking functionaliteit IKTC-gebouw 

Zaanstad: investering in extra aanvullende innovatieve voorzieningen (ten laste van 
het beleidsdoel RES FINH); 

c Maximaal € 7 miljoen ten behoeve van Boulevard Barnaart / Kop Zeeweg te 
Bloemendaal- Zandvoort (ten laste van de vrije budgetruimte FINH);  

d Maximaal € 1.666.3000 ten behoeve van het Revolving Fund Provinciale 
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Onderwerp 
 

Besluit 

Monumenten Noord-Holland (ten laste van de vrije budgetruimte FINH); 
 
e Ten laste van het beleidsdoel Sociale Infrastructuur van het FINH ten behoeve van 

ITC en Zorg € 680.700 en met ingang van 2002 voor de begrotingsjaren 2002, 2003 
en 2004 jaarlijks € 226.900 over te hevelen naar de begroting. 

f De portefeuillehouder Financiën te machtigen de concepttekst voor de paragraaf 
FINH in het Voorjaarsbericht 2002 vast te stellen overeenkomstig de 
besluitvorming onder 1. en 2.  

Het college neemt in meerderheid nog geen besluit over het verlenen van  een bijdrage 
van maximaal €884.900 aan de Vereniging De Zaanse Molen ten behoeve van de 
herbouw van de molen “het Jonge Schaap”, maar wil hierover eerst nader overleg met 
de gemeente Zaanstad; de zaak kan dan bij de begroting voor 2003 opnieuw aan de orde 
komen. De heer Neef  acht de zaak reeds nu besluitrijp.  
De heer Neef  is het er ook niet mee eens dat een besluit  over een bijdrage aan de 
Stichting Kunstijsbaan Kennemerland (SKK) dan wel aan de gemeente Haarlem ten 
behoeve van de gehele en volledige renovatie en overkapping van de kunstijsbaan te 
Haarlem nu niet wordt genomen, maar wordt uitgesteld tot de begrotingsbespreking 
voor 2003.  

40. 
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 vouw van 15 bejaardenwoningen, 15 zorgwoningen en 3 atelierwoningen 

met bergingen aan de Tjotterlaan te Zaandam, gemeente Zaanstad  
– Voor het vervangen van een stieren-door een paardenstal aan de Groeneweg 8 te 

Halfweg, gemeente Haarlemmerliede  
– Voor de bouw (vervanging) van een bestaande woning aan de Oosteinderweg 130, 

gemeente Aalsmeer  
– Voor het bebouwen van 66 vrije kavels op eiland 5 van de wijk Floriande te 

Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer  
– Bouw woongebouw aan het Rapenpad te Schagen, gemeente Schagen  
– Voor het uitvoeren van infrastructurele werken ter bevordering van de 

verkeersveiligheid op bedrijventerrein De Hoek, gemeente Haarlemmermeer 
– Bouw woning op perceel Beets 95 te Beets , gemeente Zeevang  
– Voor de bouw van een brandweerkazerne te Andijk, gemeente Andijk  
– Voor uitbreiding overdekt terras op de Zeeweg 10 te Castricum, gemeente 

Castricum  
– Voor de bouw van 266 woningen op eiland 7 van de wijk Floriande te Hoofddorp  
– Voor de bouw van een woning met garage en zwembad aan de Ijweg 1646 te 

Nieuw –Vennep, gemeente Haarlemmermeer 
– Voor de bouw van 17 woningen, 1 garage en 1 damwand in het gebied tussen de 

Schellingwouderdijk en de Wijkergouw, Stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeente 
Amsterdam  

– Voor de bouw van een kantoorpand met winkel aan de Aalsmeerderweg 497, 
gemeente Aalsmeer 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
− Bestemmingsplan De Meent, gemeente Hilversum  

  
41. 
Kwaliteitshandvest Wonen 
Noord-Holland in PS 
 

 
Het college besluit: 
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudend: 

– In te stemmen met de inhoud van het Kwaliteitshandvest Wonen Noord-
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Besluit 

Holland 
– In te stemmen met de aanpak waarbij dit kwaliteitshandvest wordt uitgewerkt 

in regionale kwaliteitshandvesten 
in principe vast te stellen; 

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies (schriftelijk) voor te leggen 
aan de statencommissie ROB; 

3. De verwerking van de schriftelijke opmerkingen in de statenvoordracht te 
mandateren aan de heer Meijdam. 

  
42. 
Verordening 
plattelandsontwikkeling 
Noord-Holland  
 

 
Het college besluit: 

a. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudend de 
Verordening plattelandsontwikkeling Noord-Holland 2002 in principe vast te 
stellen; 

b. De onder a. genoemde voordracht en ontwerpbesluit spoedshalve via 
schriftelijke raadpleging om advies voor te leggen aan de statencie. Voor 
Economie, Landbouw en Europa; 

c. De portefeuillehouder Economie, Landbouw en Europa te machtigen eventuele 
wijzigingen voortvloeiende uit de raadpleging als bedoeld onder b door te 
voeren. 

  
43. 
Benoeming twee 
plaatsvervangende leden CBE 

 
Het college besluit de statenvoordracht voor de benoeming van mevrouw E. P. van 
Gaalen- Haanstra en de heer J.H.M. Bond vast te stellen. 

  
44. 
Uitvoeringsprogramma Water 
2002  
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het concept uitvoeringsprogramma Water 2002  
2. In te stemmen met behandeling in de commissie MWEG op 24 april. 

  
45. 
FINH project "Versterking 
functionaliteit IKTC gebouw 
als centrum voor Industrial 
Brainpark Zaanstreek" 
 
 

 
Het college besluit: 

4. aan PS voor te stellen om in het kader van het Voorjaarsbericht 2002 in de 
begroting te ramen: 

a. een bijdrage van maximaal € 1.000.000,-  aan de gemeente Zaanstad, 
ter versterking van de functionaliteit van het IKTC-gebouw, als 
centrum van Industrial Brainpark Zaanstreek, door realisatie  van een 
aantal ICT-voorzieningen, zoals omschreven in de brief van gemeente 
Zaanstad d.d.5 maart 2002; 

b. De onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te 
weten: 

het beleidsdoel regionale economische stimuleringsprogramma’s zoals 
genoemd in motie 55-33, aangenomen door Provinciale Staten d.d. 15 
november 1999; 

5. De bijdrage beschikbaar te stellen nadat een uitgewerkt plan, waarin de 
innovatieve voorzieningen en de werkelijke kosten die daarmee 
gemoeid zijn worden beschreven, ter goedkeuring aan de provincie 
zijn voorgelegd; 

6. De bovengenoemde voorstellen om advies voor te leggen aan de 
statencommissies ELE en FSB van 24 april 2002. 

 



 
 
 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 april 2002  
 

13

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
D.Berger tel. 06.183.000.64 36, 37, 38, 39, 44 
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 3, 20, 21, 22,  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 12, 25, 26, 27, 43, 45 
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 2, 19 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 40,41, 
43 
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 13,  28, 29, 30,  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44 
 
 
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. 09-04-2002 openbaar 
Datum:09-04-2002 


