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1.
Stimulans verplaatsing
agrarische bedrijven; Leidraad
verplaatsingsaanbod

Het college besluit:
•  In te stemmen met de door de PS-commissie ELE (27 mei 2002) voorgestelde

wijziging in de Stimulans Verplaatsing Agrarische Bedrijven (Sti Vab),
inhoudende dat het instrument ook kan dienen bij grondverwervingen die een
bijdrage leveren aan de verstrekking van de provinciale agrarische structuur.

•  In te stemmen met de overige antwoorden op de vragen van de PS-commissie ELE
(27 mei 2002).

•  Haar eerder genomen besluit (d.d. 23 april 2002) over de Sti Vab op een aantal
inhoudelijke punten aan te passen, aan te vullen en (met inachtneming van de
opmerkingen van de commissie ELE) te bundelen als ambtelijke leidraad voor de
voorbereiding van privaatrechtelijke overeenkomsten. De aangepaste leidraad
wordt in het vervolg genoemd: Leidraad Verplaatsingsaanbod van de Provincie
Noord-Holland ten behoeve van groene doelen, kortweg de Leidraad
Verplaatsingsaanbod.

•  Te concluderen dat het besluit van PS van 8 december 2001 om een
bedrijfsverplaatsingsregeling op te stellen, niet uitgevoerd kan worden.

•  Te concluderen dat het doel van de het besluit van PS, namelijk het bevorderen
van de grondmobiliteit voor de realisatie van doelen op het gebied van water,
natuur, recreatie en landschap (en agrarische structuurversterking), door het
stimuleren van bedrijfsverplaatsing, vanuit juridisch oogpunt het beste gediend is
door in voorkomende gevallen gebruik te maken van de privaatrechtelijke
constructie van verkoop met uitgestelde levering, gekoppeld aan pacht.

2.
Gebiedsperspectief
AmstelGroen

Het college besluit:
1. Het Gebiedsperspectief AmstelGroen, eindconcept d.d. september 2002, vast te

stellen.
2. Het gebiedsperspectief wordt vastgesteld , ervan uitgaande dat de kosten van

inrichting worden gedekt door de rijksoverheid. Indien aanvullende mogelijkheden
nodig zijn zal dit door PS bij de begrotingsbehandeling worden afgewogen.

3. als  ontbindende voorwaarde de volgende verdeelsleutel tussen de provincie en de
gemeenten inzake beheer en onderhoud van het strategisch vlakgroen te hanteren:
50 % rijk, 20% gemeente en 30% provincie. Bij de uitwerking van de deelplannen
worden tussen de betrokken partijen hierover definitieve afspraken gemaakt;

4. Dat de uitwerking van het gebiedsperspectief in overleg met alle betrokken
partijen in de regio wordt gedaan en dat tijdens de uitwerking
financieringsbronnen worden gezocht om een passend ambitieniveau van dit
gebiedsperspectief te kunnen realiseren;

5. Als het karakter van de doeluitkering aan de LNV-middelen wordt ontnomen  mag
dat het bestaande beleid niet frustreren.

6. In IPO-verband aan te dringen bij het ministerie van LNV op een andere
financieringssystematiek van de SGP’s;

7. Dit besluit op 19 december 2002 ter advies aan de commissie MWEG voor te
leggen.

8. Bij positief advies van de commissie MWEG de portefeuillehouder-MWEG te
machtigen het gebiedsperspectief zonodig te wijzigen en namens GS aan te bieden
aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV);

9. Na goedkeuring door LNV gebruik te maken van het aanbod van de Stuurgroep
AmstelGroen om de volgende fase te begeleiden.



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN  DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 december 2002

2

Onderwerp Besluit
3.
Veen(weide) gebieden Het college besluit:

a. Een task force in  te stellen voor Noord-Holland Midden, onder leiding van een
onafhankelijk voorzitter en met vertegenwoordigers van de natuurorganisaties,
WLTO, waterschap, LNV en provincie. (Zoals overeengekomen tussen de
gedeputeerden Verburg en Wildekamp en besproken met genoemde partijen).

b. Dat m.b.t. het veen (weide) gebied de opdracht van deze task force luidt: duurzame
oplossingen aan te reiken voor toekomstige functies, ondermeer o.b.v. de
stroomgebiedsvisie. Dit in de vorm van keuzevoorstellen op hoofdlijnen waarin
alle belangen tot hun recht komen, regiospecifiek en pragmatisch.

c. De gedeputeerde milieu, water en groen aan te wijzen als coördinerend
gedeputeerde.

d. De resultaten door te laten werken in alle betrokken beleidsvelden, zoals
uitwerking in het streekplan Noord-Holland Zuid, het waterbeheer en de
plattelandseconomie.

4.
Strategisch Groenproject
IJmond- Zaanstad, “Tussen IJ
en Z”.

Het college van GS besluit:
1. het Gebiedsperspectief  “Tussen IJ en Z” voor het Strategisch Groenproject

IJmond-Zaanstad eindconcept november 2002 vast te stellen, waarbij hoofdstuk-2
(Strategische Groenvisie) de basis vormt waarop de rijksgelden worden
aangevraagd en hoofdstuk-3 (Visie op de ontwikkeling per deelplan) een
mogelijke richting geeft voor de verdere uitwerking van het gebiedsperspectief.
Het gebiedsperspectief wordt vastgesteld , ervan uitgaande dat de kosten van
inrichting worden gedekt door de rijksoverheid. Indien aanvullende mogelijkheden
nodig zijn zal dit door PS bij de begrotingsbehandeling worden afgewogen.

2.  in te stemmen met de intentieverklaring “Strategisch Groenproject IJmond-
Zaanstad”, d.d. 13 november 2002, waarin de Provincie Noord-Holland, de Regio
Ijmond, de Gemeente Zaanstad, het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) en de
ANWB (Koninklijke Nederlandse Toeristenbond) uitspreken zich gezamenlijk in
te spannen om uitvoering te geven aan het Gebiedsperspectief voor het Strategisch
Groenproject IJmond-Zaanstad;

3. als ontbindende voorwaarde de volgende verdeelsleutel tussen de provincie en de
gemeente inzake het beheer en onderhoud van het strategisch vlakgroen te
hanteren: 50 % rijk, 20% gemeente en 30% provincie. Bij de uitwerking van de
deelplannen worden tussen de betrokken partijen hierover definitieve afspraken
gemaakt;

4. dat de uitwerking van het gebiedsperspectief in overleg met alle betrokken partijen
in de regio wordt gedaan en dat tijdens de uitwerking financieringsbronnen
worden gezocht om een passend ambitieniveau van dit gebiedsperspectief te
kunnen realiseren;

5. Als het karakter van de doeluitkering aan de LNV-middelen wordt ontnomen  mag
dat het bestaande beleid niet frustreren.

6. In IPO-verband aan te dringen bij het ministerie van LNV op een andere
financieringssystematiek van de SGP’s;

7. in te stemmen met het opstellen van een LER (Landbouw Effect Rapport) voor het
agrarische gebied tussen de IJmond en Zaanstad, waarmee de effecten op de
agrarische structuur ten gevolge van de aanleg van dit strategisch groenproject in
beeld worden gebracht;

8. dit besluit op 19 december 2002 ter advies aan de commissie MWEG voor te
leggen.

9. De portefeuillehouder-MWEG te machtigen om naar aanleiding van de
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behandeling in de commissie MWEG wijzigingen in het gebiedsperspectief en/of
de intentieverklaring aan te brengen.

10. Na een positief advies van de commissie MWEG, de portefeuillehouder-MWEG te
machtigen het gebiedsperspectief uiterlijk 31 december 2002 namens GS aan te
bieden aan het Ministerie van LNV ter reservering van de rijksbijdragen voor de
inrichting van de aan te leggen groengebieden;

11. Na een positief advies van de commissie MWEG, de portefeuillehouder MWEG te
machtigen de intentieverklaring namens GS te ondertekenen;

5.
Extern ICT-beleidsplan: “De
provincie NH als
elektronische overheid: E-
goverment binnen de
provincie Noord-Holland”

Het college besluit:
1. de inhoud van de nota De provincie Noord-Holland als elektronische

overheid: E-government binnen de provincie Noord-Holland te
onderschrijven.

2. deze nota ter advisering aan de statencommissie ZWC voor te leggen, in
haar vergadering d.d. 29-01-2003.

3. de uitvoering van deze nota op te pakken conform de in hoofdstuk 6 van
deze nota geschetste hoofdlijnen (zie 3. Samenvatting)

4. nieuw op te starten projecten zullen voor de start afzonderlijk aan GS
worden voorgelegd.

5. dat de nota eerst kan worden uitgevoerd na beschikbaar stellen van de
benodigde extra middelen bij het Voorjaarsbericht 2003 en vervolgens
voor de targets van 2004 bij de Begroting 2004.

6. het extern ICT-beleidsplan op 2 momenten te laten herijken: 1. Na de
provinciale statenverkiezingen van maart 2003 (bij gereedkomen
collegeprogramma) en 2. Halverwege de looptijd van deze nota in 2005.

7. de evaluaties van de ICT-projecten uit de afgelopen collegeperiode zullen
als leerervaring dienen voor de uitvoering van deze nota; er zal geen
aparte externe evaluatie van deze lopende projecten plaatsvinden.

6.
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg,
Cultuur en Sociale
vraagstukken op 12 december
2002

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
de IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken van 12 december
2002.

7.
Provinciaal
Uitvoeringsprogramma
Landelijk Gebied (PUP2003)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingen tussen de minister van

LNV en de provincies van 18 november jl. over de door het rijk ter beschikking
gestelde financiële middelen voor de inrichting van het landelijk gebied;

2. Vanwege de tekort schietende rijksmiddelen niet in te stemmen met het sluiten van
een contract met het rijk, maar slechts met een briefwisseling waarin de provincies
aangeven de beschikbare rijksmiddelen te zien als financiële randvoorwaarde voor
hun programmering;

3. In te stemmen met het op basis van vastgestelde verdeelsleutels verdelen van de
beperkte middelen over de provincies en met het verwerken van deze financiële
randvoorwaarden in een definitieve versie van het Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied Noord-Holland 2003; op basis hiervan
het rijk in januari 2003 te laten weten op welke wijze de provincie de
rijksmiddelen in 2003 zal inzetten;

4. Het lid van het AB-IPO te machtigen om besluiten 2 en 3 in te brengen bij de
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vergadering van het IPO-AB van 19 december.

8.
SGB-gebiedsplan en –
programma Kop

Het college besluit:
•  Het SGB-gebiedsplan en –programma Kop vast te stellen.
•  Het plan en –programma aan DLG te sturen omdat DLG de uitvoerder van de

subsidieverlening is
•  Het ter kennisname voor te leggen aan de Statencommissie MWEG.

9.
Implementatie nieuwe
autowrakkenregels

Het college besluit:
a. Het Nederlandse ‘Besluit beheer autowrakken’ te implementeren in de

milieuvergunningen van de autodemontagebedrijven in Noord-Holland, ondanks
dat dat besluit strenger is dan de EG-richtlijn waar het uit voortvloeit;

b. De statencommissie MWG hierover advies te vragen.

10.
Fusie Rijnland Het college besluit:

– Het in haar vergadering van 12 november 2002 in beginsel vastgestelde concept-
reglement voor het nieuwe hoogheemraadschap van Rijnland aan te passen en wel
op de navolgende punten:
wat betreft de bestuurssamenstelling:
ongebouwd ongewijzigd op 6
gebouwd van 8 naar 9
ingezetenen van 18 naar 15
bedrijfsgebouwd van 4 naar 6
wat betreft de bevoegdheid van het afdelingsbestuur:
het afdelingsbestuur krijgt de mogelijkheid om ook aan het algemeen bestuur van
het hoogheemraadschap te adviseren
wat betreft de samenstelling van de kieskringen:
deze wordt per kieskring gelijk; voor kieskring noord (grosso modo het gebied van
het fuseren waterschap Groot-Haarlemmermeer) betekent dit ongebouwd 2
(ongewijzigd), gebouwd 3 (ongewijzigd), ingezetenen 5 (-1) en bedrijfsgebouwd 2
(+1)
en deze wijzigingen te verwerken in de betreffende fusie-stukken;

– Het aangepaste concept-reglement om advies aan de statencommissie voor Milieu,
Water en Groen voor te leggen.

11.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden dr. C.H.
Koetsier en drs. C. Bozelie
(GroenLinks) over de
financiering van project
Hollands Bloementuin

Het college stelt de antwoorden vast.

12.
Beantwoording statenvragen
van mevrouw C. Boelhouwer
en de heer D. Graatsma (SP)
over locatie Zeeweg van het
Kennemer Gasthuis

Het college stelt de antwoorden vast.
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13.
Ondertekening startconvenant
Integraal Ontwikkelingsplan
Almere

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met de medeondertekening van het startconvenant van

het Integraal Ontwikkelingsplan Almere;
2. Commissaris van de Koningin, de heer Borghouts en de portefeuillehouder

ruimtelijke ordening en bestuurlijke zaken, de heer Meijdam te machtigen om
namens de provincie Noord-Holland het startconvenant mede te ondertekenen;

3. Portefeuillehouder ROB tevens te machtigen om betrokken partners van rijk,
provincie Flevoland en de gemeente Almere van dit besluit in kennis te stellen en
te bevorderen dat de medeondertekening in het startconvenant wordt opgenomen.

14
Streekplanafwijking t.b.v.
bestemmingsplan
Bedrijvenpark
Westzanerpolder, gemeente
Zaanstad

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de Subcommissie van de PPC van 27

november 2002 om het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Westzanerpolder”  van
de gemeente Zaanstad (gedeeltelijk) goed te keuren.

2. In beginsel in te stemmen met de daaruit voortvloeiende afwijking van het
Streekplan voor het Amsterdam Noordzeekanaalgebied (1987) in verband met een
ander gebruik dan de streekplankaart aangeeft.

3. Met het oog op de afwijking van het Streekplan voor het Amsterdam
Noordzeekanaalgiebied de statencommissie ROB te raadplegen.

15
Geschil opzegging
huurovereenkomst gemeente
Waterland

Het college besluit burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland te
berichten dat gedeputeerde  staten zich op het standpunt stellen dat voor toepassing van
de in artikel c. van de huurovereenkomst vervatte bevoegdheid voor hen geen taak
meer is weggelegd.

16
Evaluatie voorstel
begrotingsbehandeling 2002

Het college besluit:
1. Conform voorstel een evaluatie te houden onder GS en PS over de

begrotingsbehandeling 2002.
2. De vragenlijsten te zenden aan alle leden van GS en PS met het verzoek uiterlijk

15 januari 2003 in te zenden.

17
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 bedrijfswoning (1e) op een perceel nabij Noorderbrug 1b te

Obdam, gemeente Obdam
– Voor de bouw van twee woningen op perceel Schardam 33 te Schardam, gemeente

Zeevang
– Voor het vestigen van een kinderdagverblijf in een gedeelte van een stal aan de

Liergouw 78, Stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeente Amsterdam
– Ten behoeve van de doortrekking van de Amstelveenlijn naar Westrijk, gemeente

Amstelveen
– Voor de bouw van een gestapelde woning en een paardestal aan de Liedeweg 33 te

Haarlemmerliede, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
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– Bestemmingsplan “Eerste partiële herziening bestemmingsplan Zeehaven” ,

gemeente Velsen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Kom-Oost, gemeente Huizen
– Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 1995- Tweede herziening’, gemeente

Uithoorn
– Bestemmingsplan ‘Kersenboogerd 2000’, gemeente Hoorn en Drechterland

18
Grenscorrectie Heemstede/
Haarlem, Chysanthemumlaan

Het college besluit:
•  De eensluidende raadsbesluiten van Haarlem en Heemstede van 20 november

2002 respectievelijk 28 november 2002 tot wijziging van de grens tussen
Heemstede en Haarlem, zoals aangegeven op de kaart behorende bij de besluiten
(bijlage 3), goed te keuren.

•  De beschrijving van de nieuwe grens bekend te maken in het Provinciaal Blad;
•  De inwerkingtreding van hun besluit te bepalen op de tweede dag na publicatie in

het Provinciaal Blad.

19
Streekplan Noord-Holland
Zuid: verdagingsbesluit

Het college besluit de voordracht vast te stellen en te agenderen in de vergadering van
provinciale staten van januari 2003.

20
Vaststelling gebiedsplan
Noordzeekanaal-Zuid

Het college besluit:
a. Het gebiedsplan Noordzeekanaal-Zuid vast te stellen;
b. Het besluit op basis van de afd. 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend te

maken;
c. De reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen besloten is met betrekking tot

hun bedenkingen en de beroepsmogelijkheden;
d. Het gebiedsplan te sturen aan LASER

21
Besluiten tot aanpassing van
een aantal in het Provinciaal
Beleidsplan Jeugdzorg 2001
tot en met 2004 genoemde
subsidies

Het college besluit:
1. De subsidies 2002 van de jeugdhulpverleningsinstellingen te verhogen met

a. de Overheidsbijdrage Arbeidsontwikkeling (OVA) 2002 van € 1.586.139,--
b. de verbetering van de arbeidsvoorwaarden (Van Rijn-gelden) van € 330.613,--
c. de stijging van de huurlasten en belastingen en verzekeringen van € 22.171,--

2.    De subsidieplafonds overeenkomstig het gestelde onder punt 1 aan te passen.

22
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van FIRON
PROJECT B.V. door
aandeelhouder FIRON B.V.

Het college besluit in hoedanigheid van bestuurder/aandeelhouder van FIRON B.V.:
Te besluiten overeenkomstig de besluitenlijst d.d. 10 december 2002 van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders de FIRON PROJECT B.V. onder meer inhoudende
het besluit tot ontbinding van FIRON PROJECT B.V. op 1 januari 2003.

23
Subsidieplafonds 2003 Het college besluit:

1. Ingevolge artikel 4:25 Awb juncto artikel 5 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998 (ASN) voor het dienstjaar 2003 de subsidieplafonds vast te
stellen conform bijlage;

2. de vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad en hiervan
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mededeling te doen in de regionale bladen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 16. 22, 23
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 11
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 13,  14, 15, 17, 18, 19
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 5, 6, 12, 21
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 20

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. 10-12-2002 openbaar
Datum:10-12-2002


