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STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 mei 2002
Onderwerp

Besluit

1.
Streekplan Kennemerland:
vastlegging besluit van 8
oktober 2001

Het college besluit de voordracht vast te stellen en te agenderen in de vergadering van
provinciale staten van 10 juni 2002 ( betreft bebouwingscontour voormalig PZ-terrein
Bloemendaal).

2.
Fusie waterschappen tot nieuw Het college besluit:
hh van Rijnland
 Schriftelijk overleg ex artikel 4 Waterschapswet met het dagelijks bestuur van het
waterschap Groot-Haarlemmermeer te voeren en als basis voor dit overleg te
hanteren het (gemeenschappelijk) concept-ontwerpstatenbesluit tot:
- opheffing van het hoogheemraadschap van Rijnland;
- opheffing van het waterschap Groot-Haarlemmermeer;
- intrekking van de reglementen van genoemde waterschappen;
- instelling van het (nieuwe) hoogheemraadschap van Rijnland;
- vaststelling van het reglement voor het nieuwe hoogheemraadschap;
- vaststelling van het overgangsrecht voor het nieuwe hoogheemraadschap;
- verlenging van de zittingsduur van de algemene besturen van genoemde
waterschappen tot 1 januari 2005.
 Als basis voor genoemd overleg
- de samenstelling van het algemeen bestuur (36 leden) van het nieuwe
hoogheemraadschap te bepalen op:
ongebouwd
6
gebouwd
9
ingezetenen
18
bedrijfsgebouwd 3
- 3 kieskringen in te stellen (Noord, Midden en Zuid)
- 3 afdelingen in te stellen waarvan de begrenzing identiek is aan de kieskringen
 voordat het resultaat van het schriftelijk artikel 4-overleg bekend is het
bovengenoemde ontwerp-statenbesluit en bijbehorende reglementering spoedshalve
reeds om advies toe te zenden aan de statencommissie voor Milieu, Water en Groen
en de commissie vóór of tijdens de commissievergadering (19 juni) omtrent de
uitkomst van het artikel 4-overleg met zowel Groot-Haarlemmermeer als Rijnland
te informeren;
 bij positief advies van de statencommissie zullen het ontwerp-statenbesluit +
ontwerp-reglementering door G.S. van Zuid-Holland ter visie worden gelegd en aan
de in het geding zijnde gemeentebesturen worden toegezonden.
3.
Toekenning FINH-bijdrage
renovatie wielerstadion
Alkmaar

4.
Regionale
Woningbouwtaakstellingen
Noord-Holland-Noord

Het college besluit:
1. De gemeente Alkmaar een projectsubsidie te verlenen in de vorm van een
tekortsubsidie van € 1. 729.600,-- ten behoeve van de renovatie van het
wielerstadion volgens bijgaande beschikking.
2. De commissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur hierover te informeren.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de reacties uit de regio op het provinciale voorstel voor de
verdeling van de regionale woningbouwtaakstelling uit de partiele herziening
streekplan Noord-Holland-Noord
2. Vast te houden aan het eerder gedane provinciale voorstel omdat geen argumenten
naar voren zijn gekomen om hiervan af te wijken
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3.
4.
5.

5
Jaarrekening 2001 NV
Afvalzorg, inclusief
winstbestemming

6.
Beantwoording opmerkingen
uit het accountantsrapport
2001

De regio’s en individuele gemeenten van het provinciale standpunt op de hoogte te
stellen middels bijgaande brieven
Deze vaststelling en de mededeling hiervan aan de gemeenten te beschouwen als
een Actualisering van de “Beleidsnotitie Woningbouwtaakstellingen tot 2005 in
Noord-Holland” voor de periode 2005-2007
De Commissie ROB hiervan op de hoogte te stellen.

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder van NV Afvalzorg te besluiten tot een opdracht aan de directie/
RvC om het voorstel zodanig aan te passen dat een bedrag van € 2.12 miljoen in het
PAF wordt gestort
2. Voor het overige de jaarrekening goed te keuren.
3. De commissie FSB over dit besluit te horen.
Het college besluit:
1. De beantwoording van de opmerkingen uit het accountantsrapport met betrekking
tot de jaarrekening 2001 vast te stellen.
2. De portefeuillehouder te machtigen om de brief waar nodig aan te vullen.

7.
Het college besluit naar aanleiding van motie 55-5, het Samenwerkingsorgaan WestMotie 55-5: juridische
bescherming vaarroutes West- Friesland een brief te sturen, met daarin het verzoek de aangesloten gemeenten te
vragen de vaarroutes van het landschapsplan West-Friesland op te nemen in de
Friesland
bestemmingsplannnen, op het moment dat (partiële) herziening aan de orde is.
8.
Formatieve herinrichting
afdeling Onderzoek
9.
Regio Net: stand van zaken,
brochure, lange termijnvisie

Het college besluit in te stemmen met de herinrichting van de afdeling Onderzoek .

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brochure “Regio Net: de keuzereiziger verleid”;
2. Kennis te nemen van het eindrapport “Regio Net lange termijn”;
3. Kennis te nemen van de stand van zaken van de aanpak van het RegioNet voor
korte termijn;
4. Kennis te nemen van de stand van zaken van de “casus” decentralisatie
spoorvervoer;
5. In te stemmen met de visie voor de ontwikkeling van het RegioNet op langere
termijn;
6. In te stemmen met de voorgestelde eerste tranche ter invulling van het budget
RegioNet in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief;
7. In te stemmen met de gemaakte kritische kanttekeningen bij de voortgang rond de
uitvoering van RegioNet korte termijn;
8. Bij de RegioNet-partners aan te dringen op de inrichting van een stevige
projectorganisatie ter ontwikkeling van een hoogwaardig regionaal openbaar
vervoernetwerk op de schaal van de noordelijke Randstad;
9. De aanpak van het RegioNet op de korte termijn én de visie voor de langere termijn
te beschouwen als invulling van motie 7-2 (Coentunnel/Westrandweg);
10. De aanpak van het RegioNet op de korte termijn én de visie voor de langere termijn
voor de “N201-corridor” te beschouwen als het onderdeel “openbaar vervoer” in
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het Masterplan N201;
11. De besluiten ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer
en Vervoer;
12. De portefeuillehouder te machtigen het besluit bij positief advies van de commissie
af te ronden.

10.
Ontsluiting woonwijk
Broekpolder per bus

Het college besluit de woonwijk Broekpolder, gelegen in de gemeenten Beverwijk en
Heemskerk, per 15 december 2002 te bedienen met een pendelbus vanaf het NS-station
Beverwijk, vooralsnog voor de periode van één jaar.

11.
Monitoring Bedrijventerreinen Het college besluit:
NZKG 2001
a. Kennis te nemen van de Monitoring Bedrijventerreinen 2001 die is opgesteld
in het kader van de uitvoering van het Masterplan Noordzeekanaalgebied en
waaruit blijkt dat:
- de taakstelling ten aanzien van de intensivering van de bedrijventerreinen in
2001 ruimschoots is gehaald, 10,5 ha. t.o.v. 6,4 ha.
- de uitgifte van de zeehaventerreinen in het Noordzeekanaalgebied conform de
prognose van de actualisering Masterplan 2001 is verlopen.
- De uitgifte aan droge bedrijventerreinen in Zaanstreek boven de prognose is
geweest, 18 ha. t.o.v. 14,4 ha.
- Ondanks de ontwikkeling van de Westzanerpolder er rond 2010 een tekort aan
regionaal bedrijventerrein in de Zaanstreek ontstaat.
- De uitgifte aan droge bedrijventerreinen in de IJmond ruim 300 % hoger is
geweest dan geprognosticeerd, 26,7 ha. T.o.v. 7,2 ha. waardoor de regio nu al
inteert op de ijzeren voorraad
b. Monitoring bedrijventerreinen 2001 ter kennisname eveneens toe te zenden
aan de Statencommissies voor ROB, WVV/ Havens en ELE.
c. De uitkomsten van de monitoring bedrijventerreinen 2001 te betrekken bij de
besluitvorming over het streekplan Noord-Holland Zuid.
12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
– Bouw appartementencomplex, 28 woningen, aan de Tulpenstraat hoek Violenstraat
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
te Noord-Scharwoude, bouwplan De Oostkant, gemeente Langedijk
– Voor de bouw van een woonhuis aan de J.J. Allanstraat 98 te Westzaan, gemeente
Zaanstad,
– Aanleg fietspad, pompkelder en tunnelbak onder de N241 ter hoogte van de
aansluiting de Hoep/Snevert en het aansluitende fietspad naar de Snevert, gemeente
Schagen,
– Bouwplan restaurant De Stranderey te Castricum aan Zee, gemeente Castricum,
– Voor het verbouwen van het pand Prins Hendrikkade 153 III, gemeente
Amsterdam,
– Voor splitsing stolpboerderij Starnmeer 2 te Graft-De Rijp, gemeente Graft-De
Rijp,
– Voor de bouw van 18 woningen aan de Rijksstraatweg-Tamarindestraat te
Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel
– Realiseren 104 appartementen aan de Gerberastraat, gemeente Aalsmeer
– Realisering busremise c.a. aan de Koggenrandweg te Middenmeer, gemeente
Wieringermeer
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–
–
–

Bouw woningen aan de Bongerdstraat te Markenbinnen, gemeente Graft-De Rijp
Bouw van een woonhuis aan de Banken 1, gemeente Uithoorn
Aanleg van weginfrastructuur (Beech Avenue) van de Rijkerstreek naar de
Fokkerweg, gemeente Haarlemmermeer
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Reigersborg Noord-I, gemeente Drechterland
13.
Nieuw besluit vastgesteld
bestemmingsplan De Nollen
1999, gemeente Alkmaar

14.
Jaarverslag 2001 Regionale
Samenwerking Amsterdam

Het college besluit:
1. Gelet op de vernietiging door de Raad van State van ons in 1999 genomen besluit,
alsnog goedkeuring te hechten aan de bestemmingsregelingen voor de
Herenweg/Bovenweg in het door de raad van Alkmaar vastgestelde
bestemmingsplan De Nollen 1999;
2. Dat de bedenkingen geen aanleiding geven tot onthouding van goedkeuring.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2001 Regionale Samenwerking Amsterdam;
2. Dit jaarverslag ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie ROB.

15.
Heroverweging Algemene wet Het college besluit conform het advies van de Hoor-en adviescommissie:
bestuursrecht
1. De Stichting Cruquius in haar bezwaar te ontvangen
2. De bestreden beslissing van 30 oktober 2001, nr.2001- 38120), te herroepen en
alsnog toestemming te geven voor het maken, hebben en onderhouden van een
steiger conform het alternatief dat tijdens de hoorzitting is besproken en in de
pleitnota is opgenomen.
16.
Voortgangsrapportage
actieprogramma NoordHolland Maritiem
17.
Stuurgroep Mediapark dd 31
mei 2002

18.
Rapport Monitorontwerp
Groene Long (incl.
“nulmeting”)

Het college besluit kennis te nemen van de voortgangsrapportage Noord-Holland
Maritiem.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van het NOB waarin aandacht wordt gevraagd voor
het feit dat het voorbereidingsproces ter vaststelling van een nieuwe
bestemmingsplan voor het Media Park e.o. dreigt te stokken;
2. In te stemmen met een strategie die er op gericht is een onafhankelijk mediator in te
schakelen om ten aanzien van de bereikbaarheidsproblematiek een procesconvenant
op te stellen dat de partijen voldoende zekerheid biedt ten aanzien van het oplossen
van de bereikbaarheidsproblematiek. Dit zodanig dat eind 2002 gestart kan worden
met de procedures inzake het vaststellen van een bestemmingsplan op basis van het
Masterplan Media-park.
3. Dat gedeputeerde Verburg, in zijn rol van voorzitter van de Stuurgroep Mediapark,
de onder 2. geschetste lijn met gemeente Hilversum, NOB en NOS afstemt in de
eerstvolgende vergadering van de Stuurgroep d.d. 31 mei 2002.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport Monitorontwerp Groene Long
2. Het rapport ter kennisneming aan de statencommssie MWG voor de leggen.
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Tussenjaar Provinciale
Natuurinventarisatie

20.
FINH-subsidiebeschikkingen

Besluit

Het college besluit:
1. GS besluit in te stemmen met het inlassen van een tussenjaar voor de derde ronde
van de Provinciale Natuurinformatie in 2003
2. GS besluit de nieuwe PNI in 2004 in te laten gaan.
Het college besluit in te stemmen met het principe om FINH-beschikkingen tot
subsidieverlening twee maanden na besluitvorming door PS te doen uitgaan.

21.
Vaststelling jaarrekening 2000 Het college besluit:
a. In hoedanigheid van bestuur van de FIRON B.V.:
Financieringsmaatschappij
Het bestuursverslag 2000 van de FIRON B.V. vast te stellen en de concept
voor Regionale Ontwikkeling
jaarrekening met het bestuursverslag voor te leggen aan de algemene
van Noord-Holland “FIRON”
vergadering van aandeelhouders;
B.V.
b. In hoedanigheid van aandeelhouders van de FIRON B.V. de jaarrekening 2000
op grond van artikel 23 lid 7 van de statuten vast te stellen.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
5, 6, 20,21
S.Boedijn
tel. (023) 514 44 58
9, 10 11, 15
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
14
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
16, 17
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
7, 8,
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
1, 4, 12, 13
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
2, 18, 19
B. Kessens
tel. (023) 5144022
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