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Onderwerp Besluit 
  
1. 
Vergadering AB IPO op 28 
maart 2002 

 
Het college besluit  in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van 
het algemeen bestuur van IPO d.d. 28 maart 2002. 

 –  
2. 
UNA-proj ect voorfinanciering 
grondverwerving PEHS 

 
Het college besluit: 
1. Bijgaande statenvoordracht vast te stellen, waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld te besluiten om: 
a. In te stemmen met de nadere uitwerking van het prioritaire UNA-project    

voorfinaci ering grondaankopen PEHS 
b. Op basis van die uitwerking ten behoeve van de voorfinanci ering een 

krediet van 12,5 miljoen euro beschikbaar te stellen, ten laste van het 
UNA-compartiment in het FINH 

c. In te stemmen met de volgende aanwending van dit bedrag: 
i. een renteloos kredi et van maximaal € 12.160.000,- ten 

gunste van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het 
ministerie van LNV, ten behoeve de financi ering van 
grondverwerving in de PEHS (provinciale ecologische 
hoofdstructuur) 

ii. een subsidie van maximaal € 340.000,-, door de DLG aan te  
wenden voor de bekostiging van extra menskracht ten 
behoeve van de versnelling van de aankoop van gronden in 
de PEHS, gedurende een periode van vijf jaar. 

d. Nadat genoemde subsidie volledig is besteed een besluit te nemen over 
eventuele continuering van de vergoeding van apparaatskosten door de 
provincie, en de financiering daarvan. 

e. Gedeputeerde staten te machtigen om ten aanzien van zowel het krediet, 
dat vanwege het renteloze karakter de vorm heeft van een subsidie in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht en dat de vorm krijgt van een 
rekening courantverhouding met de DLG, als voor de vergoeding voor 
apparaatskosten, een subsidiebeschikking aan de DLG af te geven en een 
bijbehorende uitvoeringsovereenkomst aan te gaan, waarin aan de 
beschikbaarstelling van de gelden voorwaarden worden opgenomen. 

f.  Uiterlijk op 1 januari 2006 de voorfinanci ering van grondverwerving 
PEHS tussentijds te evalueren. 

2. Dat ten aanzien van de uitvoering door de DLG jaarlijks verslaglegging zal 
plaatsvinden in het verslag dat met betrekking tot de uitvoering van het provinciale 
grondbeleid wordt opgesteld. 

  
3. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden mw.C. 
Boelhouwer en D. Graatsma 
(SP), aangaande het 
draaiorgelmuseum in Haarlem  

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid drs. C. 
Kruijmer (fractie Kruijmer), 
inzake de Algemene 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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Begraafplaats te Huizen en het 
provinciale beleid ten aanzi en 
van de rijksnota ‘Belvedére  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid drs. C. 
Kruijmer (fractie Kruijmer), 
aangaande het 
evaluatieonderzoek van de 
steunfuncties voor 
minderheden 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6. 
FINH bijdrage aan prioritair 
UNA-proj ect Hermitage aan 
de Amstel te Amsterdam 
 

 
Het college besluit: 
1. Provinciale Staten voor te stellen in de begroting 2002 een bijdrage te ramen van 

maximaal € 9.075.600 ten behoeve van het project Hermitage aan de Amstel te 
Amsterdam en deze bijdrage ten laste te brengen van  het UNA-compartiment van 
het FINH; 

2. Het onder 1. genoemde voorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissies 
ZWC en FSB op resp. 17 april en 24 april  

     

7. 
Herstructurering 
Kunstuitlenen 

 
Het college besluit: 
– Kennis te nemen van de stand van zaken van de Noord-Hollandse kunstuitlenen; 
– In te stemmen met de voorgestelde varianten van subsidieafbouw; 
– De stand van zaken van de Noord-Hollandse kunstuitlenen ter kennis te brengen 

van de statencommissie ZWC; 
– De gedeputeerde Zorg, Welzijn &Cultuur te machtigen, op basis van het resultaat 

van de bespreking in de statencommissie ZWC een definitieve beslissing te nemen. 
8. 
Jaarverslag 2001 provincie 
Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 

a. De tekst van het ontwerp-jaarverslag 2001 vast te stellen. 
b. De tekst voor advies voorleggen aan de PS-commissies. 
c. De portefeuillehouder mevrouw Klijn te mandateren eventuele wijzigingen als 

gevolg van de bespreking in de commissies namens GS aan te brengen in een 
definitieve voordracht aan PS. 

d. Het jaarverslag 2001-samen met de conclusie bij de slotrapportage- aan PS ter 
besluitvorming voor te leggen op 13 mei 2002; De jaarrekening komt in juni in 
de staten 

9. 
Beantwoording schri ftelijke 
vragen van het statenlid 
P.J.M.Poelmann (D66), 
aangaande boringen naar gas 
in de Waddenzee 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
10. 
Uitvoeringsprogramma 
Openluchtrecreatie 2002-2006 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Het Uitvoeringsprogramma Openluchtrecreatie 2002-2006 in principe vast te 

stellen, waarbij de meerjarencij fers voor de periode na 2002 alleen de status van 
een “ doorkijk” hebben; 
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2. De subsidieplafonds 2002 voor het Fonds Openluchtrecreatie in principe 

dienovereenkomstig aan te passen; 
3. Alvorens het programma en de aanpassing van de subsidieplafonds 2002 definitief 

vast te stellen: 
– Advies in te winnen van de statencommissie OOPO 
– De financiël e consequenties te betrekken bij de integrale afweging die in het 

kader van het Voorjaarsbericht 2002 zal plaatsvinden. Daarbij te betrekken de 
constatering dat dit in feite het terugdraaien impliceert van de  korting  die in 
het kader van de doorlichting fondsen is afgesproken 

  
  
11. 
 
Regionaal Economisch 
Stimuleringsprogramma Gooi 
en Vechtstreek 
 

 
 
Het college besluit: 

a. In te stemmen met de inhoud van de notitie “Dynamiek in Balans”waarin de 
inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden worden beschreven voor de 
start van een Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma in Gooi en 
Vechtstreek (RES); 

b. De portefeuillehouder Economische Zaken, de heer Verburg, te machtigen  
binnen de in de bovengenoemde notitie geschetste kaders (inclusief eventuele 
redactionele- en communicatieve aanpassingen), afspraken te maken over de  
start van een RES met beoogde participanten; 

c. De Statencommissie Economie Landbouw en Europa (ELE) om advies te 
vragen over  de bovenstaande besluiten. 

  
12 
 
Regionaal economische 
stimuleringsprogramma 
Noord-Kennemerland & 
Westfriesl and 
 

 
 
Het college besluit:  
a) In te stemmen met de inhoud van de notitie “Halter in balans” waarin de 

inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden worden beschreven voor de start 
van een Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma in Noord-Kennemerland & 
Westfriesl and (RES); 

b) De portefeuillehouder Economische Zaken, de heer Verburg, te machtigen binnen 
de in het bovengenoemde notitie geschetste kaders (inclusief redactionele- en 
communicatieve aanpassingen), afspraken te maken over de start van een RES met 
beoogde participanten; 

c) De Statencommissie Economie Landbouw  en Europa (ELE) om advies te vragen 
over de bovenstaande besluiten. 

 
13. 
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. 
– Bouwrijp maken van het plangebied Westfrisia Oost fase III, gemeente Hoorn  
– Bouw van 11 appartementen met parkeerkelder, op het perceel hoek Belieslaan/ 

Het Maalwater, gemeente Heiloo  
– Bouw woongebouw met kinderdagverblij f aan de Dinkelweg/ Maasweg, gemeente 

Hoorn  
– Bouw 20 woningen aan de Groene Steen te gemeente Hoorn  
– Voor het verbouwen en uitbreiden van een woning enz. aan de Nieuwe Gracht 120, 

gemeente Haarlem  
– Herbouw woning op perceel Zwaagdijk 105 te Zwaagdijk, gemeente Wervershoof  
– Voor de bouw van een woning en schuur (vervanging) aan de Grote Poellaan 21 te 
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Rijsenhout. 

– Voor verbouw van een stolp tot dienstwoning, Weereweg 79 te Lutjewinkel, 
gemeente Niedorp  

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
– Voor de bouw van appartementen, winkels en een parkeerkelder aan de Markt 

(fasen 1 en 3), gemeente Beverwijk  
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
– Vastgesteld bestemmingsplan “ Smal Weesp”, van de gemeente Weesp  
– Bestemmingsplan Klaas Hoorn- en Kijfpolder, gemeente Akersloot (thans 

gemeente Castricum)  
14. 
Heroverweging ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht 

 
Het college besluit aan de indiener van het bezwaarschri ft mede te delen dat op advies 
van de HAC, het besluit van 6 november 2001, nr. 2001-16354, wordt gehandhaafd. 

  
15. 
Heroverweging ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht 

 
Het college besluit aan de indiener van  het bezwaarschri ft mede te delen dat op advies 
van de HAC, de bestreden beslissing van 13 augustus 2001, nr. 2001-28077, wordt 
gehandhaafd. 

 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
D.Berger tel. 06.183.000.64 1, 8 
M.Hoenson tel. (023) 514 4118 11,12 
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 9,10 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 13 
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3,4,5,6,7 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2,14,15 
 
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 vragenst ellers hebben bereikt. 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 26-03-2002 openbaar 
Datum:26-03-2002 


