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1.
Verslaglegging uitvoering
grondbeleid in 2001

Het college besluit:
1. het jaarverslag “Verslaglegging uitvoering grondbeleid in 2001” vast te stellen;
2. het vastgestelde jaarverslag ter bespreking aan de commissie Economie, Landbouw

en Europa voor te leggen

2.
Procedure rond het
Provinciaal
Uitvoeringsprogramma
Landelijk Gebied 2003-2006
(PUP LG)

Het college besluit in te stemmen met de procedure die eind 2002 moet leiden tot een
definitief Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2003-2006 en een
daarop gebaseerd tussen Rijk en provincies af te sluiten Uitvoeringscontract, eveneens
voor de periode 2003 t/m 2006.

3.
Ambities en prioriteiten in het
Provinciaal
Uitvoeringsprgramma
Landelijk Gebied 2003-2006
(PUP LG)

Het college besluit:
- in te stemmen met (de ambities in) het concept Provinciaal

Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied Noord-Holland 2003-2006 (PUP
2003) als onderdeel van het provinciale bod in de onderhandelingen met
het Rijk over een Uitvoeringscontract Gebiedsgerichte Inrichting Landelijk
Gebied; de prioritering zal nader worden besproken in het college als de
consequenties van de rijksbezuinigingen  in kaart zijn gebracht.

- in te stemmen met het onderhandelingstraject en daarvoor mandaat te
verlenen aan de portefeuillehouder c.q. de IPO delegatie om te
onderhandelen met het rijk binnen de marges van het provinciale bod
(ambities) en zich te committeren aan de consequenties van het resultaat
van de onderhandelingen in het PUP 2003 en het Uitvoeringscontract
2003-2006.

- in te stemmen met de interprovinciale verdeelsleutels volgens welke de
middelen van het rijk na de onderhandelingen zullen worden verdeeld over
de provincies en daarbij in te stemmen met een verhoging van het aandeel
van NH voor middelen SGB van 7,88% naar 8,60% in verband met de
overheveling van het SGB gebied Loosdrecht van Utrecht naar Noord-
Holland.

- de verdeelsleutel voor grondverwerving aan de orde te stellen in de IPO-
adviescommissie MWLN van 12 september (agendapunt 5c) met het oog
op een hogere bijdrage voor de uitvoering van de Randstadgroenstructuur.

- in de IPO-adviescommissie MWLN van 12 september in te brengen het
verzoek om met een voorstel te komen voor de wijze waarop met onder-
en overuitputting door de provincies dient te worden omgegaan.

4.
Beslissing omtrent
goedkeuring VBP, gemeente
Aalsmeer

Het college besluit:

1. Reclamanten genoemd onder 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12  en 13 mede      te delen, dat
hun bedenkingen in de beschouwingen zijn betrokken;

2. Reclamanten genoemd onder 1, 4, 5, en 9 mee te delen, dat hun bedenkingen niet in
de beschouwingen zijn betrokken;

3. Reclamanten genoemd onder 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13 mee te delen, dat hun
bedenkingen mede aanleiding hebben gegeven om aan enkele onderdelen
goedkeuring te onthouden;
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4. Af te wijken van het Streekplan voor het Amsterdam Noordzeekanaalgebied (1987)
voor de in het bestemmingsplan opgenomen bedrijventerreinen;

5. Het bestemmingsplan “N201-zone” goed te keuren, met uitzondering van:
       *de met rode omlijning aangegeven gebieden op de plankaart;
       *artikel 9, vierde lid sub l;
       *artikel 9, vierde lid, sub n, de woorden “9.4.m”;
6. Te bepalen dat het nieuwe plan als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening, moet worden vastgesteld binnen de termijn van een jaar,
tenzij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
voorlopige voorziening treft waarbij deze verplichting wordt gestuit.

5.
Streekplanuitwerkingen
N201/A4 en N201/Uithoorn

Het college besluit:
1. Het college besluit de Streekplanuitwerking N201/A4 vast te stellen
2. Het college besluit het Uitwerkingsplan Omlegging N201 ten noorden van

Uithoorn vast te stellen.

6.
Gebruik Provinciehuis.
Relatiegeschenken.
Statenconcert.
Bezoek Noord-Hollandse
Kamerleden.

Het college besluit:
1. het gebruik van het Provinciehuis door derden te herijken in die zin dat voortaan

verzoeken voor het gebruik voor bijeenkomsten in beginsel gehonoreerd worden,
onder het stellen van voorwaarden; voor het overige als hoofdlijn aan te houden dat
voor het gebruik noodzakelijk is dat de aanvragende instantie een (nauwe) relatie
heeft met het provinciaal bestuur en/of dat de activiteit hiermee in directe relatie is
te brengen

2. in te stemmen met het voorgestelde beleid over relatiegeschenken, dat tot doel heeft
door middel van een herkenbare attentie aan een externe relatie een herinnering te
geven aan zijn/haar contact met het provinciebestuur of zijn/haar
vertegenwoordiger; de relatiegeschenkenlijst zal door de griffier nader worden
bezien. Er zullen uitgaven in het Engels beschikbaar moeten komen.

3. vooruitlopend op een andere opzet van het Statenconcert voorlopig
RegioConcertavonden te organiseren vanaf medio december 2002

4. de in Noord-Holland woonachtige Eerste en Tweede Kamerleden en
Europarlementariers uit te nodigen voor een informeel bezoek aan de provincie op
vrijdag 29  november van 10 uur tot 1 uur waarbij de commissaris van de Koningin
namens het College van GS optreedt als gastheer, alle leden van het college
aanwezig zijn en de fractievoorzitters uit de staten uitgenodigd worden.

7.
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 26 september
2002

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals het college besluit onder het
plaatsen van enige kanttekeningen

8.
DVM-pilot Alkmaar Noord-
Holland Midden Het college besluit:

a) Om na het realiseren van het eerste deel van de pilot (het deelproject DRIP’s), ook
uitvoering van de voor de verantwoordelijkheid van de provincie komende delen
van de resterende vier deelprojecten en het verkeersonderzoek voor de effectmeting
ter hand te nemen.
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b) Er kennis van te nemen dat de financiële dekking van de kosten die hiermee
samenhangen zijn verwerkt in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
2003-2006.

c) Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor het regelen van het beheer van de
diverse deelsystemen, zoals verwoord in bijgevoegde Uitgangspuntennotitie.

d) Het besluit voor advies aan de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer voor te
leggen en de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken.

9.
Vernietiging besluit van
algemeen bestuur AGV

Het college besluit:
1. aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

schriftelijk het voornemen aan te kondigen om over te gaan tot vernietiging van het
besluit van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap AGV d.d. 16 mei
2002  om bij de nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-
West gebruik te maken van een met BTW belaste verhuur met de
Waterlandstichting (sale en lease back constructie), zulks wegens strijd met het
algemeen belang;

2. het besluit van het algemeen bestuur van AGV d.d. 16 mei te schorsen voor een
termijn van 6 maanden, gerekend vanaf de datum van de brief aan AGV;

3. het dagelijks bestuur van AGV in de gelegenheid te stellen tot bestuurlijk overleg
omtrent het voornemen tot vernietiging

10.
Evaluatie toeristisch beleid Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport “Evaluatie toeristisch beleid Noord-Holland”, de
toelichting daarop en de adviezen van de Commissie Beleidsevaluatie;

2. De adviezen van de Commissie Beleidsevaluatie grotendeels over te nemen;
3. De statenvoordracht inzake de evaluatie van het toeristisch beleid in principe vast te

stellen en deze met het evaluatierapport ter vaststelling aan te bieden aan
provinciale staten;

4. Het evaluatierapport en de statenvoordracht om advies voor te leggen aan de
statencommissie Economie, Landbouw en Europa in haar vergadering van 23
oktober 2002.

11.
Deelname in projecten van het
Europese Interreg III-
programma

Het college besluit:
a. het project Cofar II als lead–partner in te dienen bij het internationale

Interreg III-B secretariaat te Lille voor de regio Noordwest Europa;
b. deel te nemen in het project Canal Link van British Waterways;
c.  voor de projecten genoemd onder a. en b. in te stemmen met cofinanciering

van:
Cofar II: maximaal € 277.723 ten laste van het Fonds Economische
Ontwikkeling voor de periode 2003-2005 en
Canal Link: maximaal € 75.000 ten laste van reguliere begrotingsposten op
het gebied van waterhuishouding, recreatie en natuur, economische en
agrarische zaken en Europa in de periode 2003-2005;

d. de portefeuillehouder Europa en de betrokken vakgedeputeerde te
machtigen, en zonodig het betreffende afdelingshoofd -voor zover
noodzakelijk- voor deze projecten indieningsvoorstellen,
deelnameverklaringen of partnercontracten te ondertekenen en bijdragen te
verlenen;
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e. kennis te nemen van de stand van de ontwikkelingen en voortgang met
betrekking tot overige projecten en voorstellen binnen het Interreg III-
programma, waarbij Noord-Holland is betrokken;

f. dit besluit te bespreken in de statencommissie ELE en ter kennisname te
brengen van de statencommissies MWG.

12.
Deelverordening subsidiëring
bestemmingsplannen Noord-
Holland 2003

Het college besluit:
1. De voordracht en de tekst van de concept-deelverordening subsidiëring

bestemmingsplannen Noord-Holland 2003 definitief vast te stellen;
2. De verordening te agenderen voor de vergadering van P.S. van 11 november 2002
3. Het hoofd van het bureau RWB/RINA te machtigen de conceptverordening aan de

gemeentebesturen toe te zenden zodra toezending aan de Statenleden heeft
plaatsgevonden.

13.
UNA-ISV productiehallen
2002-2005

Het college besluit:
1. De UNA-ISV productiehallen te richten op negen deelprogramma’s:

− Beverwijk: sociale infrastructuur en knooppunt Beverwijk
− Den Helder: Stadshart, Nieuw Den Helder, van Galenbuurt
− Hilversum-Oost: woonzorgzones, REGEV-terrein, cultuurhistorie Liebergen
− Zaanstad: Inverdan-Zaandam

2. In te stemmen met de in overleg met de gemeenten afgesproken koersen en
agenda’s tot 2005 voor de vier productiehallen

3. Aan Provinciale Staten voor te stellen voor de periode 2002-2005 voor de
productiehal Beverwijk € 4,1 miljoen in de begroting op te nemen ten behoeve van
het multifunctioneel centrum Meerestein, ontwikkeling Kerkplein, herstructurering
voortgezet onderwijs, regionaal ontmoetingscentrum voor kunst en cultuur, HOED-
encentrum voor jeugd en natuur, voetgangerstunnels station en Parallelweg en het
transferium.

4. Aan Provinciale Staten voor te stellen voor de periode 2002-2005 voor de
productiehal Den Helder € 4,9 miljoen in de begroting op te nemen voor de van
Galenbuurt, Nieuw Den Helder en de eerste fase van het Stadshart.

5. Aan Provinciale Staten voor te stellen voor de periode 2002-2005 voor de
productiehal Hilversum € 6,3 miljoen aan UNA-middelen in de begroting op te
nemen voor de herontwikkeling van het REGEV-terrein en cultuurhistorie en
woonzorgzone Liebergen.

6. Aan Provinciale Staten voor te stellen voor de periode 2002-2005 voor de
productiehal Zaanstad € 6,5 miljoen aan UNA-middelen in de begroting op te
nemen ten behoeve van de Buiging, de daarin opgenomen nieuwe bibliotheek en
cultureel centrum, herinrichting Rozengracht en water terug op Gedempte Gracht
in knooppunt Inverdan-Zaandam.

7. Aan Provinciale Staten voor te stellen uit het Voorbereidingskrediet UNA €
180.000 in de begroting op te nemen voor tot 2005 te maken kosten in verband met
de voorbereiding van de UNA-ISV projecten.

8. Aan Provinciale Staten voor te stellen Gedeputeerde Staten te mandateren nadere
afspraken te maken met de gemeenten en daarna op basis van nog verder
uitgewerkte plannen voor de deelprojecten de genoemde UNA-middelen te
verstrekken onder voorwaarde dat met het project en de stedelijke vernieuwing in
de gemeente in het algemeen tot 2005 voldoende voortgang wordt geboekt. Bij de
uitwerking van de plannen zal ook  aandacht moeten  worden besteed aan de  norm
van 11% water in de stad.
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9. Gedeputeerde Staten jaarlijks verslag aan Provinciale Staten uit te laten brengen ten
aanzien van de voortgang met de inzet van de UNA-ISV middelen.

10. De vier gemeenten in 2005 verantwoording te laten afleggen ten aanzien van de
UNA-ISV-projecten parallel aan de reguliere ISV-verantwoording voor de periode
2000-2005 over hun totaal ISV-programma.

11. Meijdam te mandateren om in overleg met Wildekamp, Neef en Verburg een
voordracht voor Provinciale Staten voor te bereiden.

14.
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 van een dubbele woning aan de Weteringstraat 1b-1c, gemeente Aalsmeer
− Bouw van een woning aan de Herenweg 26, gemeente Aalsmeer
− Bouw van een bedrijfswoning op perceel Schoolweg 74 te Julianadorp gemeente

Den Helder
− Bouw kantoorgebouw aan de Comeniusstraat 8 t.b.v. Deloitte & Touche, gemeente

Alkmaar
− Bouw opslagloofd aan het Elft 103 te Hippolytushoef, gemeente Wieringen
− Veranderen van de gebouwen Bloemstraat 34-36 tot zes woningen, stadsdeel

Amsterdam-Centrum, gemeente Amsterdam
− Uitbreiden van de begraafplaats St.Adelbert aan de Dennenweg, gemeente

Bloemendaal
− Bouw van een woning aan de Spieringweg 865-883 te Zwaanshoek, gemeente

Haarlemmermeer
− Bouw van een woning, Dorpsstraat naast nr. 17, gemeente  Obdam
− Veranderen en gedeeltelijk verenigen van de panden Raadhuisstraat 23 t/m 29 en

Herengracht 194, Stadsdeel Amsterdam-Centrum, gemeente Amsterdam
− Bouw van een woning aan de Bongerdstraat te Markenbinnen, gemeente Graft-De

Rijp
− Bouw van een agrarisch museum, gemeente Den Helder
− Aanleg fietspad plus rotonde aan de Weel, tussen Het Keern en de Middelweg,

gemeente Hoorn
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Bedrijvencentrum Osdorp, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
− Bestemmingsplan Torenduin te Egmond aan Zee, gemeente Bergen
− Bestemmingsplan “Ouderkerkerplas e.a.” , gemeente Ouder-Amstel

15.
Verslag werkbezoek Den
Helder

Het college besluit kennis te nemen van het programma, de agenda en het verslag van
het op 6 september jl. afgelegde werkbezoek van de commissaris van de Koningin aan
de gemeente Den Helder.

16.
Eindrapportage Resider
Ijmond

Het college besluit:
•  Kennis te nemen van de  Eindrapportage Communautair Initiatief RESIDER

IJmond;
•  De eindrapportage ter kennisname te agenderen voor de Statencommissie

Economie, Landbouw en Europa op 23 oktober 2002.
•  De gereserveerde provinciale middelen ad. € 335. 797,-  (fl. 740.000,-) ten
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behoeve van het project: ‘Ontsluiting Kennemerstrand’ als gereserveerd te blijven
houden, ondanks dat uitvoering niet binnen het IJmond IJzersterk programma
heeft kunnen plaatsvinden.  Het project zal dan onder de verantwoordelijkheid
van IJmond 2000+ worden uitgevoerd.

17.
Herinrichting Amstelland Het college besluit:

1. Het Noord-Hollandse deel van het begrenzingenplan van het herinrichtingsgebied
Amstelland vast te stellen (overeenkomstig artikel 131, lid 3 van de
landinrichtingsweg);

2. Alvorens definitief te besluiten over de bij het begrenzingenplan behorende
voorstellen over de toewijziging c.q. regeling van Eigendom, Beheer en Onderhoud
de betrokken instanties te horen over deze voorstellen (volgens artikel 133, lid 3
van de landinrichtingsweg);

3. Van deze besluiten openbare kennisgeving te doen.

18.
Deelverordening De Groene
Long 2003

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

“Deelverordening De Groene Long 2003 ” in principe vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de

statencommissie Financiën, Strategie en Beleidsplanning.

19.
Benoeming commissarissen
bij NV Afvalzorg Holding

Het college besluit gehoord de Commissie FSB Provinciale Staten met inliggende
concept-voordracht voor te stellen mevrouw Berman en de heer Dijksma te benoemen
tot commissaris bij NV Afvalzorg holding.

20
Rapport Milieukwaliteit
Noord-Holland 2002 +
begeleidende brief

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport Milieukwaliteit in Noord-Holland 2002;
2. In te stemmen met de begeleidende brief en deze te gebruiken als algemene

aanbiedingsbrief bij het hoofdrapport.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 19
S.Boedijn tel. (023) 514 4458 8
R.Fillet tel. (023) 514 4409 6, 15
P.Heemskerk tel. (023) 514 4010 7
M.Hoenson tel. (023) 514 4118 1, 10, 11, 16
M.van Kanten tel. (023) 514 4211 4, 5, 12, 13, 14,
K.van Rijn tel. (023) 514 4045 2, 3, 9, 17, 18, 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.
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