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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 november 2002
Onderwerp
1.
Conceptvoordracht
Actualisatie UNA-projecten
2002

Besluit
Het college besluit:
1. in te stemmen met de conceptvoordracht Actualisatie UNA-projecten 2002 en de
daar in opgenomen geactualiseerde plannen van aanpak voor de projecten Zeepoort
IJmond en ISV Noord-Holland 2002-2010;
2. in de onder 1. genoemde conceptvoordracht de besluiten inzake de projecten (zie
elders op de GS-agenda):
§ N201+;
§ Realisatie Wieringerrandmeer;
§ Noord-Holland Maritiem / Water als economische drager;
§ Ilperveld Integraal;
te verwerken en daartoe de portefeuillehouder Financiën te machtigen;
3. de projectvoorstellen Sociaal-culturele infrastructuur en Investeringsimpuls
Openluchtrecreatie als UNA-waardig te beschouwen:
a Akkoord te gaan met het uitvoeren van een maatschappelijke kosten en
batenanalyse ter versterking van de onderbouwing van de projecten
b De projecten aan de hand van het Plan van Aanpak verder uit te werken;
c Aan de hand van de uitkomsten van bovenstaande acties bij het Voorjaarsbericht
2003 een besluit te nemen over het voorleggen van het project aan PS als UNAproject en in dit kader beide projecten als PM-post aan te merken;
d Voor deze projecten ook voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen indien dit in
lijn is met de procedure voor de onder 2 genoemde projecten
4. De onder 1. genoemde conceptvoordracht inclusief bijlagen om advies voor te
leggen aan de statencommissie FSB van 11 december a.s. en de afzonderlijke
plannen van aanpak:
• N201+ aan de commissie WVV op 6 december a.s.;
• Zeesluis IJmond aan de commissie WVV op 6 december a.s.
• ISV Noord-Holland 2002-2010 aan de commissie ROB op 19 december a.s..
• Sociaal-culturele infrastructuur aan de commissie ZWC op 11 december a.s
• Openluchtrecreatie aan de commissie OOPO op 12 december
• Noord-Holland Maritiem/Water als economische drager aan de commissie
ELE op 27 november / 18 december a.s.
• Realisatie Wieringerrandmeer aan de commissie MWG 19 december a.s.
• Ilperveld Integraal aan de commissie MWG op 19 december a.s
om advies voor te leggen.
5. De portefeuillehouder Financiën te machtigen de conceptvoordracht, exclusief de in
de bijlage opgenomen plannen van aanpak, na verwerking van de adviezen van de
statencommissies aan te passen en definitief vast te stellen, en vervolgens te
agenderen voor de Statenvergadering van 13 januari 2003. Ten aanzien van de
plannen van aanpak afzonderlijk zijn de verantwoordelijke portefeuillehouders
gemachtigd deze na advisering door de statencommissies, indien nodig, aan te
passen.
Mevrouw Klijn is tegen het besluit over de N 201+ aangezien op dit moment de
financiële dekking van de 1e en 2e fase onvoldoende is gewaarborgd.

2

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 november 2002
Onderwerp
2.
Plan van aanpak potentieel
UNA-project sociaal-culturele
infrastructuur

Besluit
Het college besluit:
Het college besluit:
1. Provinciale Staten voor te stellen:
– Het project sociaal-culturele infrastructuur als UNA-waardig te beschouwen en
verder te onderbouwen door een MKB-analyse
– Het plan van aanpak voor dat project vast te stellen, waarbij de besluitvorming zal
plaatsvinden ter gelegenheid van het Voorjaarsbericht ( PM-post).
2. Alvorens e.e.a. aan PS voor te leggen de statencommissies FSB en ZWC om advies
te vragen.
3. De portefeuillehouder ZWC te machtigen het plan van aanpak te wijzigen indien en
voorzover de behandeling in genoemde commissies wijzigingen van nietingrijpende aard met zich mee brengt.
4. Onderhavig voorstel te incorporeren in de aan commissies en PS aan te bieden
(concept-) voordracht inzake de Actualisatie van de UNA-projecten 2002.

3.
Inzet resterende ISV-middelen Het college besluit:
ad € 9 miljoen
• De resterende ISV gelden, ad € 9 miljoen, in principe gericht in te zetten voor extra
prestaties in de ISV-programmagemeenten zonder UNA-ISV productiehal
• De mogelijkheid van inzet voor ISV-notitiegemeenten en UNA-ISV
productiehallen open te houden, in het geval de programmagemeenten onvoldoende
tijdig uitvoerbare en maatschappelijk urgente projecten aandragen.
• Het voorstel te bespreken in de komende PS-commissie ROB
• De betrokken programmagemeenten hierna op de hoogte te stellen en hen uit te
nodigen om met voorstellen te komen;
• Parallel hieraan een voorstel voor te bereiden voor wijziging van de provinciale
verordening Stedelijke Vernieuwing.
4.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden K.W.C.
Breunissen en C. Bozelie
(GroenLinks), inzake
camping/ jachthaven te
Uitdam

5.
UNA-bijdrage Ilperveld
Integraal

Het college besluit de inliggende beantwoording van de schriftelijke vragen van de
statenleden K.W.C. Breunissen en C. Bozelie (GroenLinks), over de
camping/jachthaven te Uitdam conform concept vast te stellen.

Het college besluit:
1. Aan Provinciale Staten, in het kader van de actualisatie UNA-projecten 2002, voor
te stellen:
a. Aan Stichting Noord-Hollands Landschap een maximale bijdrage te
verstrekken van € 7,75 miljoen ten behoeve van de realisatie van het project
Ilperveld Integraal (exclusief het onderdeel Deelsanering Ilperveld).
b. Het projectvoorstel Ilperveld Integraal vast te stellen als uitgangspunt voor de
beschikbaarstelling van de onder a. genoemde provinciale bijdrage, onder de
voorwaarde dat de provinciale bijdrage pas beschikbaar wordt gesteld wanneer:
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2.
3.

§ De provinciale bijdrage maximaal 25% van de investeringskosten van het
project bedraagt;
§ De maatregelen, zoals voorgesteld in het saneringsonderzoek Ilperveld
Integraal (variant B) (TAUW, Oranjewoud en Royal Haskoning, d.d
06/08/2002) worden gerealiseerd;
§ De overige financiering van het project voor 1 januari 2004 schriftelijk is
gegarandeerd.
c. Kennis te nemen van de besluiten door de andere deelnemende partijen
waaronder de toegezegd bijdrage van het Hoogheemraadschap van € 3,1
miljoen voor het project (zie bijlage bij het projectvoorstel Ilperveld Integraal).
d. De provinciale bijdrage op te nemen in de begroting en ten laste te brengen van
het UNA-compartiment binnen het FINH.
Dat het definitieve uitvoerings- en financieringsplan van het project aan het
college ter vaststelling wordt voorgelegd.
Bovengenoemde besluiten op te nemen in de conceptvoordracht Actualisatie
UNA-projecten 2002.

6.
Una-project
Het college besluit aan de Provinciale Staten voor te stellen:
Wieringerrandmeer; go-besluit
a. De “Nota van Uitgangspunten Wieringerrandmeer” te hanteren als basis voor
de op te stellen startnotitie milieu effect rapportage (m.e.r.);
b.

In principe de aanleg van het Wieringerrandmeer, inclusief samenhangende
voorzieningen, zoals eventuele woningbouw de projectmatige ontwikkeling
van bollen en de realisatie van (watergebonden) bedrijventerreinen, ruimtelijk
mogelijk te maken (voorgenomen besluit)

c.

Ten behoeve van het onder b. gestelde het noodzakelijk besluitvormingsproces
daartoe met spoed in gang te zetten. Hetgeen betekent dat de m.e.r. procedure
wordt gekoppeld aan een streekplanherziening van het vigerende streekplan
Noord-Holland Noord dan wel aan het nieuwe streekplanproces;

d.

Op verzoek van de agrarische sector ook een Landbouw Effect Rapportage
(LER) op te stellen;

e.

Ten behoeve van het project Wieringerrandmeer maximaal € 29 miljoen ten
laste van het UNA compartiment binnen het FINH te reserveren;

f.

Ten behoeve van de voorbereiding een krediet beschikbaar te stellen van €
2.500.000 ten laste van het UNA compartiment;

g.

Dat de definitieve beschikbaarstelling van de onder c. genoemde UNA bijdrage
afhankelijk is van het hieronder genoemde:
- Provinciale Staten maken de realisatie van het Wieringerrandmeer
definitief ruimtelijk mogelijk
- Provinciale Staten stemmen in met een definitief inrichtingsplan voor het
Wieringerrandmeer;
- Er is een sluitende kostenbegroting is alsmede harde financiële
toezeggingen waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat derden

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 november 2002
Onderwerp

Besluit

-

7.
Voorschotverlening Het
Kardeel te Alkmaar

8.
3e wijziging van de
provinciale begroting voor
2002 (slotwijziging)
9.
Vragen van de
Rekeningencommissie
10.
Verzelfstandiging
Bestuursacademie Randstad

minimaal 70% van de totale kosten “ ( welke op dit moment worden
geraamd op globaal 116 miljoen euro, prijspeil 2005) voor hun rekening
nemen;
Bij de uitwerking van de bekostiging dienen de mogelijkheden van Publiek
Private Partnership expliciet te worden betrokken;

h.

Dat wanneer uiterlijk per 1 januari 2006 niet is voldaan aan het onder g.
genoemde de onder e. genoemde reservering vervalt;

i.

Dat jaarlijks een voortgangsrapportage ter beoordeling aan PS wordt
voorgelegd.

Het college besluit vooruitlopend en onder voorbehoud van de vaststelling door
Provinciale Staten van de wijzigingen in de Deelverordening verbetering
accommodaties jeugdhulpverleningsinstellingen in Noord-Holland en het krediet aan
Het Kardeel te Alkmaar in verband met de extra kosten van de nieuwbouw een
aanvullende subsidie van € 534.955,-- te verlenen. Op basis hiervan een voorschot van
80% zijnde € 427.964,-- te verstrekken. Het Kardeel middels een beschikking hiervan
op de hoogte te stellen.

Het college besluit de ontwerp-3e begrotingswijziging van de provinciale begroting
voor 2002 met de daarbij behorende voordracht definitief vast te stellen.

Het college besluit de antwoorden op de vragen van de Rekeningencommissie vast te
stellen.
Het college besluit:
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de verzelfstandiging
van de bestuursacademie Randstad voorlopig vast te stellen, inhoudende:
1. In te stemmen met de verzelfstandiging van de Bestuursacademie Randstad tot
stichting Bestuursacademie West-Nederland , die vervolgens zelfstandig over
haar toekomstmogelijkheden kan besluiten;
2. In te stemmen met liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling
Bestuursacademie Randstad per 1 januari 2005;
3. In te stemmen met een wijziging van de taak van de Gemeenschappelijke
Regeling Bestuursacademie Randstad; de nieuwe taak wordt overdracht van de
Bestuursacademie Randstad aan de stichting BAWN;
4. In te stemmen met liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling
Noordhollandse Bestuursacademie per 1 januari 2005;
5. Voor bovenstaande besluiten € 182.600,- beschikbaar te stellen en deze ten
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laste te brengen van de Voorziening fusie Bestuursacademie Randstad;
De Voorziening na beschikbaarstelling van de bijdrage op te heffen en het
restant-saldo van ca. € 400.000,- over te brengen naar de Saldireserve.
2. De griffier te machtigen dit voorlopig standpunt in te brengen in het Algemeen
Bestuur van de GR Bestuursacademie Randstad en van de bestuursacademie NoordHolland;
3. Het voorlopig standpunt voor advies voor te leggen aan de statencommissie
Openluchtrecreatie, Onderwijs en Personeel en Organisatie (OPO);
4. De portefeuillehouder P&O te machtigen de concept voordracht in overleg met de
griffier desgewenst op basis van het advies van de statencommissie en van het overleg
van het Algemeen Bestuur van de Bestuursacademie randstad en van de
Bestuursacademie Noord-Holland definitief vast te stellen, tenzij het advies en /of het
overleg tot substantiële aanpassing zou leiden;
5. Met in achtneming van het besluit onder 4 de statenvoordracht en het ontwerp-besluit
voor te leggen aan Provinciale staten in hun vergadering van 13 januari 2003.
6.

11.
Voordracht regioakkoord
N201 + tweede
bestuursovereenkomst Start
van voorbereidende
werkzaamheden

Het college besluit:
1. In te stemmen met de afspraken zoals gemaakt in het regioakkoord N201+, zoals
vastgesteld in de vergadering stuurgroep N201 van 4 november 2002
2. Kennis te nemen van het feit dat nu nog geen definitieve keuze gemaakt wordt voor
de route via de Fokkerweg naar de A9.
3. Kennis te nemen van het feit dat nadere afspraken nodig zijn met de provincie
Utrecht over het tracé op Utrechts grondgebied.
4. Kennis te nemen van het feit dat nadere afspraken nodig zijn met de gemeente
Haarlemmermeer over de ontsluiting van bedrijventerreinen A-4zone en
Vrachtareaal.
5. Kennis te nemen van de financiële opzet van het regioakkoord.
6. In te stemmen met een bijdrage van de provincie Noord-Holland, van in totaal €
112,9 mln, waarvan 95,2 in fase 1 en 17,7 in fase 2 (als risicoreserve) ter uitvoering
van het regioakkoord
Mevrouw Klijn kan zich niet met dit besluit verenigen aangezien op dit moment de
financiële dekking van de 1e en 2e fase onvoldoende is gewaarborgd.
7. Op basis van de financiële opzet van het plan overleg te voeren met de Minister van
Verkeer en Waterstaat over de bijdrage van het Rijk in fase 2.
8. De gedeputeerde verkeer en vervoer opdracht te geven voor het maken van verdere
afspraken over de uitvoering van het regioakkoord, vast te leggen in de
realisatieovereenkomst.
9. De opdracht te geven te starten met de voorbereiding van de contractering; over de
definitieve contractering/aanbesteding zullen vervolg-besluiten worden genomen.
10. Een second opinion te laten voeren voor de kostenramingen zoals gemaakt door het
projectbureau N201+.
11. De ontwerp-Voordracht “Regioakkoord N201+/2e bestuursovereenkomst + start
voorbereidende werkzaamheden” voorlopig vast te stellen, inclusief het voorstel
om uit de UNA-middelen een krediet te voteren voor de bijdrage van de provincie
Noord-Holland met een kasritme waarin tot het sluiten van de
realisatieovereenkomst de uitgaven voor 2003 worden voorzien;
12. De ontwerp-Voordracht ter advisering voor te leggen aan de commissie wegen,
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verkeer en vervoer op 6 december 2002 en de commissie financiën strategie en
bedrijven op 11 december 2002.
13. De portefeuillehouder te machtigen de Voordracht definitief te maken na
verwerking van het advies van de Statencommissie en deze voor te leggen aan
Provinciale Staten op 13 januari 2003.

13.
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 van 12 woningen op vrm.terrein van de gemeentewerf en perceel
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Eemnesserweg 6, gemeente Blaricum (2002-32825)
− Bouw van een gebouw op een terrein aan de Isolator, Kabelweg en
Transformatorweg t.b.v. kantoorruimte, gemeente Amsterdam (2002-34362)
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Ilpendam, gemeente Waterland (2002-17990)
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Supermarkt Zuidwijk/Huijgenhoek, partiële herziening, gemeente Heerhugowaard
(2002-18346)
14.
Noord-Holland
maritiem/Water als
economische drager

Het college besluit:
1. Provinciale Staten voor te stellen:
a. Voor het UNA project Noord-Holland maritiem/ Water als economische drager
een afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €
825.000 (voorlopige raming) ten laste van het UNA compartiment binnen het
FINH;
b. Van het onder a. genoemd voorbereidingskrediet € 500.000 aan te wenden
voor een studie naar de mogelijkheden voor het vergroten van
vaarmogelijkheden van het kanaal Schagen-Kolhorn door de provinciale
bruggen in dit kanaal aan te passen c.q. te vervangen zoals aangegeven in het
Plan van Aanpak actualisatie 2002 (punt 2a)
c. Uitkomst van deze studie te betrekken bij de afweging van de begroting van
2004;
d. Kennis te nemen van de uitkomst een aanvullende verkenning van twee routes
zoals deze in het Plan van Aanpak actualisatie 2002 als bijlage is opgenomen.
e. Binnen Fase 1 (zijnde het vaargebied tussen Alkmaar / Den Helder en rondje
Kop, route 1 , 4 en 5) de volgende deelprojecten in eerste instantie aan te
wijzen als sleutelprojecten die de basis vormen voor Investeringsprogramma’s
per route:
• Aanleg regionale binnenhaven Kooijpunt;
• Herinrichting Westoever Den Helder;
• Herinrichting haven Schagen;
• Aanleg Groetmeer, Kolhorn;
• Aanleg aquacamping Robbenoordbos;
• Deelproject Zaanstad-Westknollendam aanleg waterwoningenpark).
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3.
4.

f. Voor de onder e. genoemde sleutelprojecten € 325.000 van het
voorbereidingskrediet te gebruiken voor de opzet van de
investeringsprogramma’s, de projectorganisatie en voor programmageld (zie
Plan van Aanpak actualisatie 2002, punt 2a);
Direct na instemming van Provinciale Staten met onder 1. genoemde besluiten een
bestuurlijke start met de regiopartners inzake dit project te maken door een
bestuursconvenant te sluiten met deze regiopartners, gericht op uitwerking en
realisatie van fase 1.
Bij de verdere uitwerking van de bekostiging dienen de mogelijkheden van
publiek-private samenwerking te worden betrokken.
Dat jaarlijks een voortgangsrapportage aan PS wordt voorgelegd.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
S.Boedijn
M.Hoenson
R.v.d.Veen
M.van Kanten
B.Kessens
K.van Rijn

tel. 06.183.000.64
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 40 45

1, 8, 9
11,
13
10
3, 4, 12
2, 7
5, 6

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. 19-11-2002 openbaar
Datum:19-11-2002

