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Onderwerp besluit 
 

 
 
 
  
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Zorg en cultuur 
op 15 mei 1997 te Utrecht. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen gedaan bij Voortgang herschikking vbo/mavo, met 

uitzondering van het voorstel om een actualisering van de regiobeschrijving op te 
stellen voor het najaar 1997. 

2.Over de voorstellen bij Monumentenzorg, het standpunt in te nemen dat als dit de vaste lijn 
wordt, hieraan niet dient te worden meegewerkt. 

3.In te stemmen met de voorstellen bij Speerpunten in provinciaal bibliotheekbeleid, maar niet 
met de opvattingen in de nota over de wetenschappelijke steunfunctie voor het 
bibliotheekwerk. 

4.Niet in te stemmen met het nagekomen punt: het verzoek van Friesland adhesie te betuigen 
aan een standpuntbepaling over het minimumloon; dit wordt niet als een provinciale 
zaak gezien. 

2 
Vervangende bollengrond 
t.b.v. natuurdoelen in BES-
gebied. 

 
Het college besluit: 
1.In de overeenkomst met de Stichting Hollands Bloementuin, voor het ontwikkelen van nieuw 

bollenareaal in Anna Paulowna-West, een extra reservering op te nemen voor 25 ha 
bollengrond. 

2.De statenvoordracht voor FINH-project 3.1, uitbreiding bollenareaal Anna Paulowna-West, 
overeenkomstig het voorgaande aan te passen. 

3.De Dienst Landelijk Gebied (DLG) opdracht te geven de gereserveerde grond aan te kopen, 
zodra zich verplaatsingskandidaten uit het BES-gebied hebben aangediend. 

4.De Commissie voor L&T van dit besluit op de hoogte te brengen. 
3 
Schadeschap Coordinatie 
Regionale Uitvoering  
Schipholbesluiten  
(CORUS). 

 
Het college besluit: 
1.Mee te werken aan het voorbereiden van het opstellen van een regeling "schadeschap" CORUS. 
2.Een definitief besluit omtrent deelname te nemen zodra inzicht bestaat in de van de provincie te 

verwachten bijdrage in kosten voor het "schadeschap"  
CORUS/PKB, de gevolgen voor de provincie en de bijdragen van de andere partijen. 

4 
Bestemmingsplan De  
Appelaar, gemeente Haarlem. 

 
Het college besluit goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Haarlem van 
30 oktober 1996 tot vaststelling van het bestemmingsplan De Appelaar met enkele 
uitzonderingen. 

 
 
 
 
5 
Bestemmingsplan Czaar 

 
 
 
 
 
Het college besluit het bestemmingsplan Czaar Peterbuurt-west, gemeente Amsterdam goed te 
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Peterbuurt-west, Amsterdam. keuren met uitzondering van één plandeel. 
 
6 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid D. Gök 
inzake bouw/bestemmings-
plan Scheepmakersdijk, 
gemeente Haarlem. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
7 
Stimuleringsregeling Oude-
renhuisvesting, verdeling 
1997. 

 
Het college besluit in principe: 
1.De subsidiemaatrtegelen ouderenhuisvesting 1997 in concept toe te delen aan de daarvoor in 

aanmerking komende projecten overeenkomstig het verdeelvoorstel van de 
Interdienstelijke Projectgroep Ouderenhuisvesting en het Projectbureau Seniorenlabel. 

2.Omtrent het verdeelvoorstel het advies te vragen van de statencommissie ROV (vergadering 
23.05.1997). 

 
8 
Bestuurdersaansprakelijkheid 
q.q. functies. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie bestuurdersaansprakelijkheid bij              vervulling van q.q. 

nevenfuncties en vast te stellen dat deze van toepassing is voor bestuurders en 
ambtenaren van de provincie. 

2.Een aantal beleidsuitgangspunten vast te stellen. 
 
9 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid J.C.M. 
Onstenk over meting ar-
beidsmarkteffecten van 
provinciaal economisch 
beleid. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
10  
RECITE II. Het college besluit: 

1.Kennis te nemen van de aard en strekking van het door de Europese Commissie geïnitieerde 
programma RECITE II. 

2.In meerderheid (op gedeputeerde Wildekamp na) in te stemmen met de indiening van het 
projectvoorstel "Internationalisation of Small and Medium Enterprises through Regio-
nal Networking". 

3.In principe in te stemmen met de daarbij behorende co-financiering van maximaal 450.000,-, 
zijnde de helft van de totale co-financiering, ofwel 25% van de totale projectkosten. Van 
de 450.000,- is de helft voorzien in co-financiering van formatie van de afdeling EZ, en 
zal dus slechts 225.000 nodig zijn aan gelden. 

4.Daarvoor te zijner tijd, bij goedkeuring door de Europese Commissie, conform het GS-besluit 
d.d. 4-7-1995, een beroep te doen op de Saldireserve of de post Onvoorzien. 

5.In te stemmen met het afgeven van een "overheidsgarantstelling" voor de gehele co-financiering 
van het Noord-Hollandse deel van het project (voorwaarde van de Europese Commissie, 
als het gaat om projecten die niet op lidstaatniveau, maar in een gezamenlijk project 
van regio's worden ingediend). 

6.Dit besluit en bijgaande stukken ter kennisneming te sturen aan de Statencommissie 
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Economische Zaken, met een toelichtende notitie. 
11 
Interim Provinciale Meerja-
renprogrammering Landelijk 
Gebied 1998-2002. 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht voor het Interim Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 1998-2002 

(PMP-LG 1998-2002), vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan provin-
ciale staten in de vergadering van juni 1997. 

2.Na positieve besluitvorming in provinciale staten het PMP-LG 1998-2002 als bouwsteen van 
de zijde van de provincie Noord-Holland in IPO-verband in te brengen voor het op te 
stellen Interprovinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 1998-2002.  

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 09 3, 4, 5, 6, 7 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 108  
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 9, 10 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 87 2 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 1, 11 
 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct 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.  
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