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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 juni 2004
Onderwerp

Besluit

1.
Eind rapport “Subsidies
beoordeeld” van de
Commissie Beleidsevaluatie
provincie Noord-Holland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport “Subsidies beoordeeld”;
2. Over de conclusies in het rapport tandpunten in te nemen.
3. De commissie Beleidsevaluatie per brief te informeren over deze standpunten.

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
M.Agema (fractie Agema),
inzake subsidieverstrekkingen
3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw M.
Agema (fractie Agema),
inzake TV uitzending TV
Noord-Holland 17 mei
subsidie verstrekking
milieufederatie
4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw M.
Agema, inzake eindrapport
“Subsidies beoordeeld”
5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw M.
Agema, inzake artikel in het
Parool van 18 mei jl. over
subsidie verstrekking
milieufederatie

Het college stelt de antwoorden vast. De portefeuillehouder wordt gemachtigd tot
aanpassing van de redactie van het antwoord.

Het college stelt de antwoorden vast. De portefeuillehouder wordt gemachtigd tot
aanpassing van de redactie van het antwoord.

Het college stelt de antwoorden vast. De portefeuillehouder wordt gemachtigd tot
aanpassing van de redactie van het antwoord.

Het college stelt de antwoorden vast. De portefeuillehouder wordt gemachtigd tot
aanpassing van de redactie van het antwoord.

6.
Passieve
Het college besluit:
streekplanafwijkingsprocedure – aan de PS – Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting voor te
Windmolenparken Westerleggen ons voornemen gebruik te maken van de passieve
Koggenland 1999
streekplanafwijkingsbevoegdheid als bedoeld in het streekplan Noord-Holland
Noord 1994 en de Commissie uit te nodigen om de reclamanten te horen omtrent
hun bezwaren tegen de voorgenomen streekplanafwijking;
– het bestemmingsplan Windmolenparken Wester-Koggenland, zoals aan de orde
gesteld in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
nr. 200304639/1/R1, goed te keuren;
– reclamant S.J. Brinkkemper mee te delen dat zijn bedenkingen niet in behandeling
zijn genomen wegens het niet tijdig indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad;
– de andere reclamanten mee te delen dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben
gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;
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7.
Openstaande vragen naar
aanleiding van Nota reserves
en voorzieningen 2004

Het college besluit kennis te nemen van de antwoorden op de openstaande vragen naar
aanleiding van de Nota reserves en voorzieningen 2004;

8.
Het college besluit:
Beantwoording vragen
a. de beantwoording van de vragen van de Rekeningencommissie naar aanleiding van
Rekeningencommissie naar
de jaarrekening 2003 van de provincie en van het Fonds Nazorg gesloten
aanleiding van de
stortplaatsen vast te stellen;
jaarrekeningen 2003 van de
provincie en het Fonds Nazorg b. de portefeuillehouder financiën te machtigen om redactionele aanpassingen in de
tekst te realiseren;
gesloten stortplaat
c. de brief via tussenkomst van de statengriffier verzenden aan de
Rekeningencommissie ter behandeling in haar vergadering van 30 juni a.s.;
d. de brief aan de Rekeningencommissie via tussenkomst van de statengriffier, ter
kennisneming toe te zenden aan PS, mede ter uitvoering van hun actieve
informatieplicht (Provinciewet art. 167)

9.
Verslag accountantsonderzoek Het college besluit:
1. kennis te nemen van het accountantsonderzoek van IPA-ACON naar de besteding
IPA-ACON naar besteding
van de provinciale geldmiddelen in het project Hollands Bloementuin;
provinciale geldmiddelen in
project Hollands Bloementuin 2. kennis te nemen van de conclusie van de accountant dat er door de Coöperatie
Westpolder en de Bloementuin Landbouwgronden CV geen uitgaven zijn gedaan
die niet in overeenstemming zijn met de provinciale subsidiecriteria, zoals
vastgelegd in artikel 6 van de deelverordening Hollands Bloementuin 2000;
3. hieruit te concluderen, dat er geen aanleiding is om het GS-besluit van 10 februari
2004 over de toekomst van het project (op onderdelen) te herzien;
4. dat artikel 16 van de deelverordening Hollands Bloementuin 2000 aanpassing
behoeft om de tussentijdse provinciale controle op het project te kunnen verbeteren.
Aan PS wordt voorgesteld om de deelverordening daartoe te wijzigen.
10.
Plan van aanpak Zuid-Tangent Het college besluit:
1. in te stemmen met het plan van aanpak Zuidtangent 2e fase west tracé , de voor de
activiteiten 2004 benodigde financiën en mankracht en te starten met de activiteiten
in deze MIT4-fase;
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidie van maximaal €325.000
aan gemeente Haarlem en circa €60.000 te benutten als voorfinanciering voor de
inhuur van een externe projectleider gedurende 3 maanden en de terugbetaling door
de gemeente Haarlem eind 2004;
3. het plan van aanpak ter informatie te verzenden aan de commissie Wegen, Verkeer,
Vervoer en Zeehavens.
11.
Verhoging subsidie ERIH 2

Het college besluit om in aanvulling op het GS-besluit van 23 september 2003 met
betrekking tot partnership en cofinanciering van het INTERREG III project ERIH 2:
a. Het bij het voornoemde besluit reeds gereserveerde subsidiebedrag ad € 155.000,-
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a.
12.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), over de
salariëring van de voorzitter
van de Raad van Bestuur van
NUON
13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

14.
Vaststelling jaarrekening
Financieringsmaatschappij
voor Regionale Ontwikkeling
van Noord-Holland FIRON
BV.
15.
Op 7 en 28 mei 2004
afgelegde ambtsbezoeken van
de cvdK aan respectievelijk
gemeenten Graft-De Rijp en
Heerhugowaard

aan de Stichting Industriecultuur Nederland (SIN) te verhogen met € 29.450,- ter
dekking van de BTW-plicht van SIN;
Deze verhoging ad € 29.450,- ten laste te brengen van de begrotingspost
“cofinanciering Europese projecten” .

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bouw 36 appartementen en halfondergronds parkeergarage aan de Wendelaarstraat
te Alkmaar
– Voor winkels en woningen, Burgemeester Mooijlaan 21-25 te Castricum
– Bouw van een tankstation aan de Rijksstraatweg 34 te Heemskerk
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2003, Schermer
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Willemspark/van Eeghenstraat 2002, stadsdeel Oud Zuid te
Amsterdam
Het college besluit:
1. In hoedanigheid van bestuur van FIRON BV, het bestuursverslag 2003 van FIRON
BV vast te stellen en de concept jaarrekening 2003 met het bestuursverslag voor te
leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. In hoedanigheid van aandeelhouder van FIRON BV de jaarrekening 2003 op grond
van artikel 23, lid 7 van de statuten vast te stellen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de door de commissaris van
de Koningin op 7 en 28 mei 2004 afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten
Graft-De Rijp en Heerhugowaard.
2. Kennis te nemen van de door de commissaris van de Koninging gedane
toezeggingen. Met betrekking tot de gemeente Graft-De Rijp heeft de commissaris
toegezegd:
a. dat hij de behoefte aan een langjarige subsidie voor het project “kunst op
kamers” onder de aandacht van gedeputeerde Kruisinga zal brengen;
b. dat hij in GS-plenair zal aandringen op spoedige beantwoording van de brief
van de gemeente Graft-De Rijp aan gedeputeerde Moens over een voorstel om
te komen tot een proeffonds en
c. dat hij het knelpunt bagger onder de aandacht van gedeputeerde Moens zal
brengen.
Met betrekking tot de gemeente Heerhugowaard heeft de commissaris toegezegd onder
de aandacht van gedeputeerde Mooij te zullen brengen de suggestie om als een
openbaar vervoerder geen gebruik maakt van zijn recht om mensen te vervoeren op een
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openbare vervoerlijn, de provincie de concessie voor het vervoer van mensen op die lijn
aan een andere organisatie gunt.

16.
Tijdelijke regeling eenmalige
uitkering bestrijding regionale
wateroverlast
17.
Evaluatie 1e inschrijving
Vernieuwingsimpuls
Openluchtrecreatie ten
behoeve van besluitvorming
over de volgende
inschrijvingen

18.
Concept jaarrekening 2003
van het Fonds Package-Deal

19.
Gemeenschappelijke
regelingen en algemene
verordeningen van de
recreatieschappen

Het college besluit de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat positief te adviseren
over het uitvoeringsplan ‘Renovatie Vondelpark’ dat Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
aan het ministerie heeft ingediend in het kader van de Tijdelijke regeling eenmalige
uitkering bestrijding regionale wateroverlast.
Het college besluit:
– De Deelverordening vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie en bijbehorend
puntensysteem voor de prioritering van aanvragen ongewijzigd toe te passen voor
de 2e inschrijving in oktober 2004.
– Het gewijzigde formulier voor het aanvragen van subsidie vast te stellen.
– Na de evaluatie van de 2e inschrijving een aanpassing voor te bereiden van de
deelverordening, ten behoeve van de inschrijvingen in 2005 en 2006.
– PS hierover te informeren via bijgevoegde brief en Nota PS commissie en bijlagen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept jaarrekening 2003 van het Fonds Package-Deal, die
is voorzien van een accountantsverklaring;
2. De heer P.A.M. Dammers als vertegenwoordiger van de Provincie aan te wijzen, in
de overlegvergadering van het Fonds Package-Deal.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regelingen voor de
recreatieschappen Het Twiske, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied
Amstelland en Landschap Waterland.
2. De gedeputeerde openluchtrecreatie te mandateren in te stemmen met de
gemeenschappelijke regelingen van Spaarnwoude en Geestmerambacht, zodra deze
door de Algemene Besturen van de betreffende schappen zijn vastgesteld.
3. In te stemmen met een verkenning van modellen voor een verbetering van de
bestuurlijke positionering van de recreatieschappen.
4. In te stemmen met de nieuwe algemene verordeningen van de recreatieschappen
Het Twiske, Landschap Waterland, Geestermerambacht, Alkmaarder- en
Uitgeestermeer en Groengebied Amstelland.
5. Via bijgaande brief dit besluit aan Provinciale Staten te sturen.
6. De recreatieschappen via bijgaande brieven op de hoogte stellen van het besluit
over de gemeenschappelijke regelingen en algemene verordeningen.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
E. Klut
M.Ottevanger

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07

1 t/m 5, 15
9, 17, 19
16
6 t/m 8, 11, 13, 14 , 18
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tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
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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. 08-06-2004 openbaar
Datum:08-06-2004

