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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 december 2001
Onderwerp

Besluit

1.
IPO-adviescommissie MWLN Het college besluit in te stemmen met de voorst ellen, zoals vermeld op de agenda van
d.d. 6 december 2001
de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur van 6 december 2001.
2.
Evaluatie glastuinbouwbeleid
1990-2000.

3.
Beleidsnota Ruimte voor
glastuinbouw .

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het provinciaal glastuinbouwbeleid 19902000.
2. De volgende aanbevelingen in principe over te nemen en ter advisering aan de
statencommissie ELE voor te leggen:
a.
Een integraal en samenhangend glastuinbouwbeleid te voeren, waarbij de
externe actoren actief zullen worden bet rokken;
b. Het instrumentarium voor beperking van verspreid liggende bedrijven en het
concentreren van deze bedrij fsactiviteit zal opnieuw worden bezi en.
c.
Onderzoek zal plaatsvinden naar de milieukwaliteit in de
glastuinbouwgebieden met gebruikmaking van monitoringgegevens van
derden, een en ander lettend op de kaders van het nieuw Provinciaal
Milieubeleids Plan;
d. Er zal een kwantitatieve doelstelling geformuleerd worden ten aanzi en van de
ruimte die aan de glastuinbouw in Noord-Holland zal worden geboden. Dit
krijgt vorm in de notitie “Ruimte voor glastuinbouw”die binnenkort aan de
staten ter besluitvorming zal worden aangeboden;
e.
Er zal een onderzoek worden gestart naar de geografische spreiding van het
z.g. ondersteunend glas (inclusief schuurkassen). Op basis van deze
inventarisatie zal worden bezien of het vigerende beleid voor ondersteunend
glas en schuurkassen dient te worden bijgesteld;
f.
Doorgegaan zal worden met herstructurering van Aalsmeer e.o. De
mogelijkheden zullen worden onderzocht om de kwaliteit van het
glastuinbouwgebied Alton-Heerhugowaard ’t Kruis- Obdam te verbeteren.
3. Over deze aanbevelingen advies te vragen aan de statencommissie ELE;
4. De evaluatie en de door ons voorgestelde aanbevelingen over te nemen en ter
kennisname voor te leggen aan de statencommissies ROB en MW&G;
5. In het voorjaar van 2002 een nadere uitwerking van de voorgestelde aanbevelingen
voor te leggen;
6. Deze nadere uitwerking vast te stellen in de statencommissie ELE.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Beleidsnotitie Ruimte voor glastuinbouw, waar in
hoofdstuk 1,naar analogie van Ruimte voor bedrijven, vraag, aanbod en
planningsopgave aan de orde komen in Hoofdstuk 2 de economische betekenis van
de sector.
2. In principe vast te stellen:
a. Dat er , tussen nu en 2010, een provinciale vraagopgave bestaat van 1.075
hectare netto.
Ervan kennis te nemen dat er in deze vraagopgave-behalve ruimte voor
autonoom-economische groei-meerdere taakstellingen zijn geïncorporeerd
betreffende de herstructurering van de glastuinbouwsector binnen en buiten
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3.

4.
5.

4.
Investeringsbijdrage voor
renovatie grasbaan NV
Luchthaventerrein Texel.

Noord-Holland.
Er ook van kennis te nemen dat er in deze vraagopgave, analoog aan Ruimte
voor bedrijven, 10% zuiniger ruimtegebruik is geïncorporeerd. Ook zal moeten
worden voldaan aan de normen voor een duurzam e ontwikkeling.
b. Dat er voor het vervullen van deze vraagopgave 850 ha. netto vigerend aanbod
beschikbaar is.
c. Dat dit aanbod onvoldoende is om geheel de vraagopgave te vervullen.
Ervan kennis te nemen dat het van groot belang is dat de gehele beschikbare
capaciteit van 850 ha. ook daadwerkelijk op de markt wordt gebracht.
Ervan kennis te nemen dat het hierbij vooral gaat om het tot
projectontwikkeling brengen van de planologische res erveringen in
Haarl emmermeer-Oost en West-Friesland.
d. Dat er een extra planningsopgave bestaat van 225 ha. netto (bovenop het
vigerend aanbod en mits het vigerend aanbod geheel wordt benut).
e. Dat de additionele planningsopgave geheel in de provincie Noord-Holland
wordt vervuld.
In principe uit te spreken:
a. Dat verdere nieuwe uitbreidingen in de Haarlemmermeer niet zijn toegestaan
boven de reeds planologisch geres erveerde 300 ha. netto in HaarlemmermeerOost (Rijsenhout), vanwege de te grote druk op de ruimte in deze regio.
b. Dat er in deze regio wel ruimte voor glas kan worden toegestaan, wanneer dat
geen extra beslag op de ruimte legt, dus doordat bestaande en nieuwe ruimte
meervoudig en multifunctioneel wordt gebruikt (bijv. kassen op waterberging).
c. Dat –onverlet punt 3.b.-de gehele planningsopgave wordt vervuld in NoordHolland Noord.
d. Dat de uitbreiding van de glastuinbouw in Noord-Holland Noord niet volledig
wordt geconcentreerd in Het Grootslag, maar gespreid wordt over Het
Grootslag en de Wieringermeer.
e. Dat een locatieonderzoek wordt gestart voor het vinden van geschikte
glastuinbouwgebieden in de Wieringermeer.
f. Dat een glastuinbouwprogramma voor de Wieringermeer wordt geïntegreerd
met bestaande regional e programma’s ter versterking van de economische
structuur en ter vernieuwing van het platteland (Kop&Munt en Leader+).
Tot definitieve vaststelling van de besluiten onder 2. en 3. over te gaan na advies
van de statencommissies ELE en ROB en na consultatie van de sector
glastuinbouw.
De beleidsnotitie na definitieve vaststelling in te brengen als bouwsteen in het
onderhanden streekplan Noord-Holland Zuid en de integrale herzi ening van het
streekplan Noord-Holland Noord.

Het college besluit:
1. Aan de NV Luchthaventerrein Texel een investeringsbijdrage te verstrekken van
f 225.000,-- onder voorbehoud van een rijksbijdrage voor de reconstructie grasbaan
en tegen gelijke voorwaarden als het Rijk stelt.
2. De gedeputeerde ELE te machtigen tot definitieve vaststelling van de
subsidiebeschikking.
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Rapportage 2001 en Jaarplan
2002 Cyberpolder NoordHolland

6.
Voorstel nieuw ruimtelijk
detailhandelsbeleid Provincie
Noord-Holland als bouwsteen
voor het nieuwe provinciale
locatiebeleid

7.
Regionale Omroep,
gewijzigde begroting 2001

8.
Beantwoording statenvragen
van mw. Boelhouwer en dhr.
Graatsma (SP) over de
ouderen huisvesting te Heiloo
in relatie tot het project “Het
Maalwater”en het ISV
9.
Onthouding van goedkeuring
aan bestemmingsplan
Velserend, gemeente Velsen

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrapportage 2001 en het jaarplan 2002 betreffende het
uitvoeringsprogramma Cyberpolder Noord-Holland;
2. De jaarrapportage 2001 van Cyberpolder Noord-Holland ter kennisname voor te
leggen aan de PS-Commissie ELE;
3. In principe in te stemmen met het voorgestelde jaarplan 2002 voor Cyberpolder
Noord-Holland ;
4. Heft voorgestelde jaarplan 2002 voor Cyberpolder Noord-Holland voor advies voor
te leggen aan de PS-Commissie ELE;
5. De afdeling ELM op te dragen het voorgestelde jaarplan 2002 voor Cyberpolder
Noord-Holland uit te voeren na advies van de PS-Commissie ELE.
Het college besluit:
1. “ Voorstel nieuw ruimtelijk detailhandelsbeleid Provincie Noord-Holland” te
gebruiken als bouwsteen voor het nieuwe provinciale locatiebeleid, dat als
toetsingskader gaat dienen voor vestiging van bedrijven, kantoren en andere
grootschalige voorzieningen, waaronder grootschalige detailhandel en ook zal
worden opgenomen in het streekplan Noord-Holland-Zuid en later Noord-HollandNoord.
2. Vooruitlopend op het nieuwe beleid bij de toetsing van plannen al te kijken of zij
verenigbaar zjin met het voorstel nieuw ruimtelijk detailhandelsbeleid Provincie
Noord-Holland. Oude (locatie-/detailhandels)beleid blijft in principe toetsingskader
tot nieuw beleid is vastgesteld.
Het college besluit:
De bijdragen aan de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH), naar
aanleiding van de gewijzigde begroting van de SRONH, uit de door de provincie
ontvangen rijksmiddelen voor regionale omroep te verhogen als gevolg van de
integratieheffing, inclusief de indexering, resp. de indexering van de extra bijdragen
wegens het door de Tweede Kamer aangenomen am endement Bakker c.s., en deze
verhogingen te verantwoorden in de Rekening 2001.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Alle reclamant en mee te delen, dat hun bedenkingen buiten behandeling zijn
gebleven;
2. Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Velserend.
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10.
Beantwoording statenvragen
van Els Berman, Gerard le
Belle en Mimy Sluiter (D’66)
over afvaltoerisme in
recreatiegebied Hemmeland

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

11.
Vergoedingsregeling voor
motorbrandstofverkooppunt en Het college besluit:
op provinciale grond uit 1992 1. De huidige vergoedingsregeling voor motorbrandstofverkooppunten op provinciale
verlengen met 1 jaar i.p.v. 5
grond met toepassing van artikel 13 verlengen met 1 jaar i.p.v.5 jaar.
jaar, met toepassing van
2. In stemmen met het versturen van een brief gericht aan de betrokken
artikel 13.
bezinemaatschappijen. In deze brief wordt aangegeven dat de huidige grond niet
stilzwijgend verlengd wordt met 5 jaar, maar met 1 jaar. Tevens wordt aangegeven
dat deze verl enging met 1 jaar verband houdt met het voornemen tot aanpassing
van het totale provinciale beleid inzake motorbrandstofverkooppunten.
12.
IPWA, standpunt kabinet

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het positieve standpunt van het kabinet t.a.v. IPWA.
2. In te stemmen met de opstelling van een plan van aanpak voor de
implementatiefase.
3. In te stemmen met het organiseren van een openbare voorbereidingsprocedure als
bedoeld in art. 4a WRO t.b.v. de aanpassing van het streekplan.
4. Het IPWA aan de orde te stellen in de statencommissie MW&G dd.d. 13 december
2001, met verzoek in te stemmen met het opstellen van een plan van aanpak en de
openbare voorbereidingsprocedure.

13.
Garantstelling
Het college besluit:
medefinanciering LIFE project 1. De LIFE-aanvraag van de stichting Het Noord-Hollands Landschap van 17 oktober
Noord-Hollands Landschap
2001 voor het project ‘biotoopherstel voor roerdomp, grutto en smient in het
Ilperveld’ te ondersteunen.
2. Garant te staan voor de regionale bijdrage voor dit project zijnde 50% vande door
de Europese Commissie goedgekeurde investeringskosten, tot een maximumbedrag
van €1.330.000,--, onder voorbehoud van goedkeuring door provinciale staten.
3. In te stemmen met bijgaande brief waarin beide bovengenoemde besluiten zijn
opgenomen en deze te sturen aan het Bestuur van de Stichting Het Noord-Hollands
landschap.
4. De onder punt 1en 2 genoemde besluiten aan de hand van een op te stellen
concept-voordracht ter advisering toe te zenden aan de commissies MWG en FSB.
5. Portefeuillehouder MWG te machtigen de conceptvoordracht vast te stellen, na
verwerking van de adviezen van beide commissies aan te passen, en definitief vast
te stellen en dit voorstel te agenderen voor de vergadering van provinciale staten
van 14 januari 2002.
6. De programmacommissie Noord-Holland Midden te verzoeken dit project op te
nemen in het projecten programma Noord-Holland Midden.
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14.
Lijst met (gedeeltelijk) goed
te keuren
bestemmingsplannen en
verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Besluit

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Aanleg definitieve ontsluitingsweg vanaf de P.J.Jongstraat te Lutjebroek ter hoogte
van de percelen P.J.Jongstraat 115 en 119 naar de wijk Zuiderwoid, gemeente Stede
Broec
- Voor de bouw/aanleg van de zogeheten J-pier met verkeersontsluiting te SchipholCentrum
- Voor het plaatsen van drie windturbines aan de Australiëhavenweg t.n.v. C.V.
Windpoort
- Voor de bouw/aanleg van civiele kunstwerken in de Rinse Hofstraweg (“ Jpiergebied” te Schiphol –Centrum
- Verbouw voormalige brandweerkazerne tot woonhuis op het perceel Raadhuisweg
1, gemeente Akersloot
- Bouw 113 woningen Hoep-Noord, gemeente Schagen
- Bouw van een energiebalanswoning, Sportlaan te Anna Paulowna
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Beslissing omtrent goedkeuring vastgesteld bestemmingsplan “ Zwanenburg-West II,
3e herziening”, gemeente Haarlemmerm eer.(2001-16617)
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Beslissing inzake bestemmingsplan Oosterdokseiland te gemeente Amsterdam

15.
Heroverweging ingevolge de
Awb

16.
Werkplan 2002 van Stivas
Noord-Holland

Het college besluit:
1. Reclamanten in hun bezwaren te ontvangen, met uitzondering van de heer en
mevrouw Nugteren;
2. De ingediende bezwaren ongegrond te verklaren;
3. Vanwege de Nieuwe Bennebroekerweg hogere waarden vast te stellen van:
- 59 dB(A) voor de zijgevel van IJweg 1328;
- 54 dB(A) voor de zijgevel van IJweg 1316;
- 53 dB(A) voor de zijgevel van IJweg 1255;
- 52 dB(A) voor de zijgevels van Hoofdweg 1040 en 986 en voor de zijgevel van
IJweg 1336.
4. Een afschri ft van dit besluit te zenden aan, het secretariaat van de Hoor-en
adviescommissie, aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Haarl emmermeer en degenen die een afschri ft hebben ontvangen van het primaire
besluit.
Het college besluit:
1. Het werkplan voor het jaar 2002 van de Stichting ter Verbetering van de Agrarische
Structuur (Stivas) Noord-Holland goed te keuren.
2. Het werkplan 2002 van de Stivas Noord-Holland ter kennisneming voor te leggen
aan de Statencommissie ELE.
3. Het bestuur van de Stivas Noord-Holland met inliggende brief over deze besluiten te
inform eren.
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17.
Onderzoek Recreatietekorten
in Noord-Holland

18.
Wegenwet(art.19 e.v.);
overdracht beheer/onderhoud
weg(gedeelten) van provincie
aan gemeent e(n)
Waterstaatswet-1900 (art.2);
overname beheer/onderhoud
weg(gedeelten) door de
provincie van bij anderen in
beheer/onderhoud zijnde
waterstaatswerken
19.
Verdelingsvoorstel
stimulering zorgvernieuwing
Ouderenzorg

20.
Selectie projectontwikkelaar
PZS-terrein Bloemendaal

21.
Aanvraag verklaring van
geen bezwaar artikel 19 (oud)
WRO voor de bouw van een
woning aan de Ijweg 17401742 te Nieuw-Vennep,
gemeente Haarlemmermeer

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten en conclusies van het onderzoek
2. Het onderzoek te laten presenteren voor de statencommissie OOPO op 6 december
as.
3. Het onderzoek te gebruiken als onderbouwing voor diverse nota’s ed.

Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-verzamelbesluit (stukken+tekeningen)
inzake toepassing artikel 19 e.v. Wegenwet (overdracht wegenonderhoud/ -beheer van
provincie aan gemeente(n) en artikel 2 Waterstaatswet-1900 (overname
wegenonderhoud/-beheer door provincie van bij anderen dan het Rijk in
beheer/onderhoud zijnde wat erstaatswerken), e.e.a. in beginsel vast te stellen en een
dienovereenkomstig voorstel aan PS te doen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het kader van de
Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Ouderenzorg Noord-Holland 2001
(hierna te noemen de deelverordening) en dit vast te stellen;
2. Alle subsidieaanvragers door middel van een brief van deze besluitvorming op de
hoogte te brengen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Provinciale rol bij verkoop terrein voormalig
Provinciaal Ziekenhuis Santpoort (PZS)”;
2. de notitie ter kennis te brengen van de Commissie ROB en FSB en het college van
B&W van Bloemendaal.

Het college besluit met betrekking tot het verzoek van Burgemeester en Wethouders
van Haarl emmermeer, om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 (oud) WRO
voor de bouw van een woning aan de IJweg 1740-1742 te Nieuw-Vennep, ten name van
H.J.Kroneman:
1. de verklaring af te geven;
2. een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en Wethouders van
Haarl emmermeer;
3. een afschri ft vandit besluit te zenden aan de aanvrager van de bouwvergunning.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
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over de nummers:
S.Boedijn
M.Hoenson
L.Nijsten
R.v.d.Veen
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514 44 58
(023) 514 41 18
(023) 514 40 87
(023) 514 43 09
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

11, 18
10, 17
2, 3, 16
4, 5, 6
9, 14, 15, 20, 21
7, 8, 19
1, 12, 13

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. 04-12-2001 openbaar
Datum:04-12-2001

