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1.
BTW-compensatiefonds- Plan
van aanpak, Fase 1

Het college besluit:
a. Het Plan van aanpak, Fase 1, invoering van het BTW-compensatiefonds

Provincie Noord-Holland vast te stellen;
b. Het plan van aanpak ter kennisneming toe te zenden aan de statencommissie

FSB;
c. Ten behoeve van de ontwerp-begroting “bestaand beleid” voor 2003 alle

posten te (doen) schonen van BTW, volgens de systematiek die het CEBEON
hanteert bij het berekenen van de uitname van de uitkering uit het
Provinciefonds.

2.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden
Tj.P.J.Talsma (PvdA) en
L.J.P.Mesman
(GroenLinks),aangaande de
aanleg van de fietstunnel De
Hoep/ Snevert en de afsluiting
van de N241

Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden Bond en
Van Diest (CDA), inzake het
windmolenpark Afsluitdijk
(IPWA)

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Deelverordening
landschapselementen Noord-
Holland 2002

Het college besluit:
– De voordracht en bijbehorend ontwerpbesluit, inhoudende de vaststelling van de

Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002, in principe vast te
stellen

– De betrokken statencommissie MWG advies te vragen over de voordracht.

6.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mw.M.D.
Koning-Zijp en mw.E.P. van
Gaalen-Haanstra (VVD),
aangaande spreiding en
financiering van
kunstijsbanen, vast te stellen

Het college stelt de antwoorden vast.
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6.
Beantwoording statenvragen
van dr. C.H.Koetsier
(GroenLinks) , aangaande de
toezending van reclame, via
de statenpost, aan statenleden,

Het college stelt de antwoorden vast.

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.
– Bouw t.b.v. 150 woningen aan de P.C. Boutenstraat, Du Perronstraat en Jan

Camperstraat, gem. Haarlem
– Omzetten agrarisch bedrijf naar een paardenhouderij Rikkert 35e te Enkhuizen
– Voor het oprichten van 4 gebouwen op een terrein aan de Cuserstraat en

Doornberg, t.b.v. vestiging kantoren , Stadsdeel Zuideramstel, gemeente
Amsterdam

– T.b.v. bouw dakterras aan de Lange Herenvest 102A rood, gemeente Haarlem,
– Voor de bouw van een bedrijfshal met kantoren e.a. aan de IJweg 1415 te Nieuw-

Vennep, gemeente Haarlemmermeer
– Voor het veranderen en vergroten van het gebouw Mouthaansteeg 3-5, gemeente

Amsterdam,
– Het verplaatsen van een tankstation te Lambertschaag, gemeente Noorder-

Koggenland,
– Voor plaatsing van een tredmolen, Akenbuurt 21b te Den Burg, gemeente Texel,
– Voor de bouw van een bedrijfswoning aan de IJweg 1415 te Nieuw-Vennep,

gemeente Haarlemmermeer
– Voor de bouw van een kantoorgebouw met parkeergarage aan de Spaklerweg/

Korte Ouderkerkerdijk, Amsterdam

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Bestemmingsplan Barsingerhorn, gemeente Niedorp

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Spaar en Hout, gemeente Haarlem

8.
Jaarverslag HAC 2001 Het college besluit:

1. In principe de statenvoordracht vast te stellen betreffende het jaarverslag van de
Hoor -en Adviescommissie Noord-Holland over 2001;

2. Deze statenvoordracht ter kennisname voor te leggen aan de Commissie voor
Ruimtelijke Ordening en Bestuur op 2 mei 2002;

3. Na behandeling in de commissie ROB de statenvoordracht in te brengen in PS.
9.
Eindrapportage Moks’Alesi en
Boerenkool

Het college besluit:
1. De eindrapportage over het project ‘Moks’ Alesi en Boerenkool’ voor kennisgeving

aan te nemen;
2. Dat hiermee uitvoering is gegeven aan het initiatiefvoorstel ‘Moks’Alesi en

Boerenkool’ waarover Provinciale Staten op 20 oktober 1998 positief hebben
besloten;
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3. In te stemmen met de voorstellen in de paragraaf ‘aanbevelingen vertaald naar
beleid’ in deze nota;

4. De gedeputeerde – na advies en met in achtneming van kanttekening van de PS-
commissie ZWC op 15 mei 2002- te machtigen de voorstellen uit te voeren.

10.
Bezwaar Heemstede tegen
GS-besluit 2001-24118,
stoppen grondwaterwinning
Zuid-Kennemerland door
PWN

Het college besluit conform het advies van de HAC:
1. De gemeente Heemstede in haar bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar tegen het motiveringsgebrek met betrekking tot het niet toekennen van

een bijdrage in de kosten voor beheer en onderhoud gegrond te verklaren en de
overige bezwaren ongegrond te verklaren;

3. De bestreden beslissing van  2 juli 2001, nr. 2001-24118 te handhaven;
4. Kennis te nemen van het rapport ‘Analyse wateroverlast Heemstede’, en te

concluderen dat er geen aanleiding is om de bestreden beslissing van 2 juli 2001,
nr. 2001-24118 te herzien.

11.
Bezwaar Bloemendaal tegen
GS -besluit 2001-24118,
stoppen grondwaterwinning
Zuid -Kennemerland door
PWN

Het college besluit conform het advies van de HAC:
1. De gemeente Bloemendaal in haar bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar tegen het motiveringsgebrek met betrekking tot het niet toekennen van

een bijdrage in de kosten voor beheer en onderhoud gegrond te verklaren en de
overige bezwaren ongegrond te verklaren;

3. De bestreden beslissing van 2 juli 2001, nr. 2001-24118 te handhaven.

12.
Duurzame Bedrijventerreinen,
Voortgangsrapportage 2001

Het college besluit:
− Kennis te nemen van de voortgangsrapportage over het jaar 2001 van het

Programma Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen;
− De voortgangsrapportage ter kennisname aan te bieden aan de statencommissie

MWEG.

13.
Wegenwet; Waterstaatswet-
1900; delegatie bevoegdheden
PS aan GS betreffende
overdracht of overname
beheer & onderhoud wegen/
waterstaatswerken.

Het college besluit:
– De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp -besluit inzake delegatie van

bevoegdheden van PS aan GS betreffende overdracht of overnamen beheer &
onderhoud van wegen/ waterstaatswerken zoals bedoeld in de Wegenwet en de
Waterstaatswet – 1900 in principe vast te stellen;

– De ontwerp -stukken om advies voor te leggen aan de Statencommissie voor
Wegen, Verkeer & Vervoer en ter kennisneming aan te bieden aan de
Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en Bestuur;

– Na besluitvorming het delegatiebesluit te publiceren in het Provinciaal blad.

14
Taakstelling windenergie na
IPWA

Het college besluit:
1. De procedure in werking te stellen om de Bestuursovereenkomst Landelijke

Ontwikkeling Windenergie (BLOW) te wijzigen. Aan de orde is een verlaging van
de taakstelling.

2. Inzet is een Noord-Hollandse taakstelling van 165 MW geplaatst vermogen in



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP  16 april 2002

4

Onderwerp Besluit

2010, op basis van de door Borger berekende maximale theoretische
plaatsingscapaciteit.

3. De standpuntbepaling en vervolgaanpak ter behandeling voor te leggen aan de
statencommissie MWG.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 1
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 2, 13
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 6
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7, 8, 9, 10
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 5, 9
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 4, 10, 11, 12, 14

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. 16-04-2002 openbaar
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