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1. 
Plaatsing Kronenburg te 
Castricum als Archeologisch 
Monument op de provinciale 
lijst  

 
Het college besluit tot het plaatsen van Kronenburg, bestaande uit 28 ha. weiland, 
ruïneresten en een deel van een kasteelgracht, alsmede een historische boerderij, op de 
Provinciale Monumentenlijst als Provinciaal Archeologisch Monument. 

2. 
Beantwoording motie 9-5, 
aangenomen in de PS 
vergadering van 8 oktober 
2001 over provinciale 
consultatieve deelreferenda 
 

 
Het college besluit: 
•  De inliggende beantwoording van de motie om de mogelijkheid te onderzoeken  

van consultatieve referenda voor delen van de provincie vast te stellen; 
•  Het antwoord ter kennis te brengen van het seniorenconvent en van Provinciale 

Staten; 
•  Ingevolge artikel 165 van de Tijdelijke referendumwet (Trw) de huidige 

Provinciale Referendumverordening te handhaven en geen voorstel te doen aan PS 
tot een nieuwe Referendumverordening; 

•  De directieraad opdracht te geven het Reglement van Orde behorend bij de 
referendumverordening voor de provincie Noord-Holland zodanig aan te doen 
passen, dat deze zoveel mogelijk aansluit bij de procedure en formulieren zoals die 
gehanteerd worden in de Tijdelijke referendumwet. 

  
3. 
Startnotitie actualisatie 
beleidsnota 
Openluchtrecreatie  
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de startnotitie “Actualisatie beleidsnota Openluchtrecreatie”. 
2. De startnotitie aan de statencommissie OPOO aan te bieden voor behandeling op 6 

juni 2002. 
3. Hierna de startnotitie in breed overleg met belanghebbenden te bespreken ten 

behoeve van de op te stellen beleidsnota Openluchtrecreatie. 
  
4. 
Risicobeoordeling PVS 
Chemicals Holland BV 
 

 
Het college besluit: 

a. Het geven van een oordeel over de aanvaardbaarheid van de externe risico’s 
tengevolge van de activiteiten van PVS Chemicals BV in Amsterdam, waarbij 
de overschrijding van de oriënterende waarde voor het groepsrisico ingevolge 
de ontwerp-amvb milieukwaliteitseisen niet aanvaardbaar geacht wordt. 

b. In de nog te verlenen revisievergunning Wet milieubeheer zodanige 
voorzieningen te verlangen dat de overschrijding van deze oriënterende waarde 
op een nader te bepalen termijn wordt beëindigd. 

c. Het sub a en b bedoelde oordeel d.m.v. inliggende (concept) brief mede te 
delen aan het bedrijf. 

  
  
5. 
Definitieve vaststelling GS 
van Concept-voordracht Visie 
Hollandse Kust 2050  

 
Het college besluit de inliggende concept-statenvoordracht definitief vast te stellen. 
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6. 
Voorfinanciering SGB 
 

 
Het college besluit: 
1. Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met de garantstelling en zonodig 

voorfinanciering van de geraamde rijksbijdrage van de negenentwintig genoemde 
SGB-projecten voor het maximale bedrag van € 843.000,-- 

2. De gedeputeerde MWEG te machtigen daartoe een statenvoordracht op te stellen. 
  
  
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. 
– Bouwplan Mayersloot-West, fase 2, gemeente Langedijk, 
– Bouw schoolgebouw met Sporthal aan de Dampten 14 te Hoorn, gemeente Hoorn  
– Plaatsing 6 silo’s op perceel Nieuwesluizerweg 24 te Slootdorp, gemeente 

Wieringermeer,  
– Voor de bouw van een café en 2 woningen, Zuiderstraat 5 te West-Graftdijk, 

gemeente Graft-De Rijp, 
– Voor oprichten bedrijfsgebouw, Elbaweg 38 te Hem, gemeente Venhuizen,  
– Voor de bouw van een artsenpraktijk en 15 appartementen aan de Rijksstraatweg 

357-359, gemeente Haarlem, 
– Voor de bouw van een kantoorgebouw t.b.v. CMG aan de Prof. Keesomlaan, 

gemeente Amstelveen,  
– Voor de bouw van 12 woningen nabij Kleis 101 / weg om de oost (“WODO”), 

gemeente Uitgeest,  
 
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
– Bestemmingsplan Utrechtseweg, gemeente Hilversum,  
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
– Bestemmingsplan “Poldergebied Assendelft” , gemeente Zaanstad,  
 

  
8. 
Uitwerkingsplan 
‘Weidevenne, kwadrant IV, 
Bestaande bebouwing 2001. 
 

 
Het college besluit: 
Het besluit van burgemeester en wethouders van 19 februari 2002 goed te keuren, met 
uitzondering van het met rood omlijnde deel op de plankaart en de zinsnede in artikel 7, 
lid 4 van de voorschriften “en – voor zover het de in lid 2 onder b bedoelde 
gebouwen betreft –“. 

  
9. 
Elektrisch varen 
 

 
Het college besluit: 
– Kennis te nemen van het rapport “Elektrisch Varen in Noord-Holland; onderzoek 

naar de ontwikkelingsmogelijkheden”; 
– Het project “Elektrisch varen in West-Friesland” als proefproject financieel en 

organisatorisch te ondersteunen; 
– In principe de hoofdlijnen van het rapport en de resultaten van het proefproject-

hangende de resultaten van het onderzoek naar het toeristisch beleid van de 
commissie Beleidsevaluatie later dit jaar- op te nemen in de nieuwe beleidsnota 
toerisme 2003-2006; 

– Het rapport ter kennisneming voor te leggen aan de statencommissies Economie, 
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Landbouw en Milieu in haar vergadering van 22 mei, en Milieu, Water en Groen in 
haar vergadering van 23 mei aanstaande. 

  
10. 
Voortgangsrapportage Kop en 
Munt 2001  
 

 
Het college besluit: 
– Kennis te nemen van het door de Stuurgroep Kop en Munt geaccordeerde concept 

Voortgangsrapportage 2001. 
– In te stemmen met de in de Voortgangsrapportage opgenomen financiële 

jaarrekening van het Fonds Kop & Munt 2001 (posten Projectbureau, Facilitair 
Budget en de 6 Maatregelen). 

– De Voortgangsrapportage voor te leggen aan de Statencommissie Economie, 
Landbouw en Europa op 22 mei a.s. en het portefeuillehoudersoverleg 
Economische Zaken van het Gewest Kop van Noord-Holland op 17 mei a.s., 
waarna de rapportage zal worden toegezonden aan alle colleges, gemeentenraden, 
statenleden, betrokken ministeries en bedrijfsleven. 

– Kennis te nemen van het feit dat de middelen voor het regionaal economische 
stimuleringsprogramma (RES) Kop en Munt zijn geregeld tot 2003, terwijl 
commitment met de regio is aangegaan tot 2006. Hierop zal bij de 
begrotingsbehandeling van 2003 worden teruggekomen. 

  
11. 
Besturendag 14 juni 2002  
 

 
Het college besluit het concept-programma voor de Besturendag van 14 juni a.s. voor 
kennisgeving aan te nemen. 

  
12. 
Overeenkomst provincie en 
gemeente inzake CVV Noord-
Holland Noord 
 

 
 
Het college besluit: 
Het besluit van 9 april jl. betreffende het afsluiten van een overeenkomst over de 
uitvoering van het CVV Noord-Holland Noord te wijzigen . 

13. 
Conceptbrief IPO aan 
kabinetsformateur 

 
Het college besluit in te stemmen met een IPO-conceptbrief aan de kabinetsformateur 
bij het manifest “Tijd voor de regio”.  

  
  

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 12 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 11 
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 15 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 9, 10 
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 3 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 7 , 8  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4, 5, 6 
B. Kessens                            tel. (023) 5144022                                            1 
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