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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 16 december 1997  

 
 
Onderwerp-besluit 
 

 
1 
Vergadering IPO-ad-
viescommisse Ruimte en 
Groen op 18 december 1997 

 
Het college besluit een standpunt in te nemen bij de voorstellen van het IPO bij 
Convenantsleningen; Werkprogramma en begroting Groenfonds 1998; Takendiscussie 
Ruimtelijke Ordening. 

 
2 
Vergadering Algemeen 
Bestuur IPO op 18 december 
1997 

 
Het college besluit in te stemmen met de IPO-voorstellen bij: Ontwerp IPO-Jaarplan 1998; 
Ontwerp IPO begrotingswijziging 1998, gewijzigde IPO-begroting 1998 en de IPO 
meerjarenraming 1999-2001; Formatie IPO secretariaat; IPO-project "Groen op de Kaart"; 
Begrotingswijziging 1997 Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), onderdeel 
bedrijfsafval;  Bekostigingssystematiek Openbaar Vervoer in het kader van VERDI. 

  
3 
Ontwerp  Streekplan Gooi en 
Vechtstreek 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de teksten (incl. wijzigingen) van het ontwerp-streekplan Gooi en 

Vechtstreek. 
2.In te stemmen met de beleidsstandpunten zoals deze in het Toetsingsdeel zijn geformuleerd. 
3.In te stemmen met de aanduiding van de beleidsuitspraken inzake Groene Hart/Bufferzones, de 

aanwijzing van het agrarisch kerngebied, de contouren stedelijk gebied en het selectieve 
vestigingsbeleid voor bedrijven tot van wezenlijk belang zijnde beslissingen ex.art.4a 
WRO. 

4.In te stemmen met de aanduiding van de beleidsuitspraken inzake Groene Hart/Bufferzones, 
agrarisch kerngebied, de contouren stedelijk gebied en spoordriehoek van de Gooiboog, 
stortplaats Hollandse Brug en milieubeschermingsgebieden als besluiten in de zijn van 
art 1:3 Awb. 

5.De eerder als concept vastgestelde streekplankaart en kaart contouren stedelijk gebied vast te 
stellen met inachtneming van de wijzigingen t.a.v. kruitfabriek Muiden, Aetsveld, 
Loodijk ('s-Graveland), Bussum-Zuid en Naarden (Boomkwekerij). 

6.Er nota van te nemen dat de PvdA-gedeputeerden van mening zijn dat: 
 
-agrarische kerngebieden in wezen niet in de Vechtstreek passen omdat ze de realisering van de 

Provinciale Ecvologische Hoofdstructuur doorkruisen; in elk geval zijn zij 
tegen de aanwijzing van de Heintjesrak- en Broekerpolder als agrarisch 
kerngebied 

-de doortrekking van de A 6 onwenselijk blijft, ook niet in een ondergrondse variant, die zij als 
irreëel kenschetsen  

7.Het ontwerp-streekplan vast te stellen en van 9 februari tot 6 april 1998 ter visie te leggen ten 
behoeve van de wettelijke inspraak; 

 
4 
Faseopdracht III/IV/V 
Streekplan Gooi en 
Vechtstreek 

 
Het college besluit: 
1.De faseopdracht III/IV/V Streekplan Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 
2.De in de bestuursopdracht opgevoerde menskracht en financiële middelen ter beschikking te 

stellen. 
 
 
 
5 
Wijziging 

 
Het college besluit: 
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gemeenschappelijke regeling 
IPO i.v.m. nieuwe 
verdeelsleutel 

1.In beginsel in te stemmen met wijziging van artikel 33, eerste lid, van de gemeenschappelijke 
regeling Samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg met ingang van 1 januari 
1998 in verband met een wijziging van de IPO-verdeelsleutel. 

2.In beginsel in te stemmen met vaststelling van de ontwerpstatenvoordracht met  
ontwerpbesluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

3.Het beginselbesluit genoemd onder 1 wordt definitief op het moment van afgifte van de 
verklaring van geen bezwaar door PS. 

4.Schriftelijk advies in te winnen bij de leden van statencommissie openbaar bestuur. 
5.De statenvoordracht met ontwerpbesluit te agenderen in de vergadering van provinciale staten 

van 19 januari 1998. 
 
6 
Plan van Aanpak voor het 
opzetten van een juridische 
controlfunctie 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het Plan van Aanpak voor het opzetten van een juridische controlfunctie 

en dit op een enkel punt aan te vullen. 
2.In het kader van het Voorjaarsbericht 1998 aan PS voor te stellen om voor 1998 � 110.000,- 

en voor de volgende jaren � 50.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de juridische 
controlfunctie. 

3.Het plan van Aanpak en het voorstel omtrent het Voorjaarsbericht voor advies voor te leggen 
aan de Commissie voor Openbaar Bestuur. 

4.Bureau Juridische Zaken, vooruitlopend op de vaststelling van het Voorjaarsbericht 1998 en 
onder voorbehoud van een positief advies van de Commissie Openbaar Bestuur, 
opdracht te geven het Plan van Aanpak uit te voeren. 

 
7 
Uitvoeringsprogramma 
projecten Groene AS 

 
Het college besluit: 
1.De Deelverordening Subsidiebudget projecten Groene AS 1998 vast te stellen. 
2.De Deelverordening te publiceren in het Provinciaal Blad en toe te zenden aan de potentiële 

subsidie-ontvangers. 
3.Het subsidiebudget, � 5,9 miljoen, te oormerken binnen het Fonds Investeringen Noord-

Holland. 
  
8 
Beëindigen van de 
bestuursopdracht 
"Subsidiëring na de derde 
tranche Awb" 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de eindrapportage "Uitvoering project subsidiëring na de derde tranche 

Awb" van de projectgroep "Subsidiëring na de derde tranche Awb". 
2.De modellen als bedoeld in Deel B van de eindrapportage vast te stellen als modellen die in 

acht dienen te worden genomen, indien een subsidiebesluit wordt voorbereid. 
 
9 
Voortgangsnotitie 
Kunstuitlenen 

 
Het college besluit: 
1.vast te houden aan het besluit uit de Provinciale Cultuurnota te streven naar de overheveling 

van het beheer van de subsidiegelden van de kunstuitlenen naar de betreffende tien 
gemeenten; 

2.om de uitvoering van dit besluit mogelijk te maken af te zien van gefaseerde vermindering van 
het provinciale budget voor de kunstuitlenen van � 1.1 miljoen naar � 800.000,-- in de 
periode 1997-2000; 

3.de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de kunstuitlenen per 1 januari 1998 over te dragen 
aan de betrokken 10 gemeenten; 
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4.de financiële verantwoordelijkheid voor de kunstuitlenen per 1 januari 1999 over de dragen aan 
de betrokken 10 gemeenten; 

5.bovengenoemde besluiten voorlopig vaststellen en op 18 december 1997 voor te leggen aan de 
statencommissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 

 
10 
Verzelfstandiging 
projectbureau 
Haarlemmerméér Groen 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de discussienota "Naar een herkenbaar projectbureau Haarlemmerméér 

Groen" en de daarin aangegeven conclusie om het projectbureau te verzelfstandigen 
teneinde als opdrachtnemer te kunnen functioneren voor de Stuurgroep Haarlemmerméér 
Groen en de Stichting Mainport en Groen en de hieraan verbonden participanten. 

2.in te stemmen met het rapport "De organisatie van het projectbureau Haarlemmerméér Groen" 
en de hierin aangegeven organisatiestructuur en de personele bezetting vanuit de 
provincie. 

3.in te stemmen met het openen van overleg met de gemeente Haarlemmermeer, de Dienst 
Landelijk Gebied en de Stichting Mainport en Groen over hun financiële bijdrage aan 
het projectbureau. 

 
11 
Stand van zaken geursanering 
Rutte 

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van: 
* plan van aanpak Rutte m.b.t. de geursanering. 
* reaktie van de directieraad op het plan van aanpak Rutte. 
* (concept)reaktie van de Regionale Inspecteur Milieuhygiëne Noord-West op het plan van 

aanpak Rutte en de reactie van de directieraad. 
* brief van directieraad aan Rutte m.b.t. de geurnorm, de ijkmomenten en het 
   monitorings- en rapportageprogramma 
2.De statencommissie voor Milieu, Water en Energie in haar vergadering van 22 januari 1998 

het plan van aanpak geursanering Rutte en de directiebesluiten t.a.v. dit plan van 
aanpak, tezamen met de reaktie van de regionale inspecteur ter bespreking aan te bieden. 

12 
Jaarplan Vervoermanagement 
1998 
 

 
Het college besluit: 
1. Het Jaarplan Vervoermanagement 1998, waarin opgenomen de doelstellingen, de werkwijze en 

de acties die de Provincie in 1998 wil gaan uitvoeren en de bijbehorende 
(vertrouwelijke) begroting vast te stellen. 

2.Het Jaarplan te zenden aan Rijkswaterstaat, en t.k.n. te zenden aan de leden van de Staten-
commissie Wegen, Verkeer en Vervoer  en de Samenwerking "Hou de Noordelijke 
Randstad Bereikbaar". 

 
13 
Taxi-tarieven 1998 

 
Het college besluit: 
1.het besluit van 4 februari 1997 tot vaststelling van de taxi-tarieven voor het taxivervoer, dat 

wordt verricht uitsluitend binnen het gebied waarvoor vergunning is verleend, met 
uitzondering van de tarieven die schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor 
gedurende een bepaalde periode meermalen te verrichten taxivervoer, in te trekken; 

2.het besluit van 23 mei 1995 tot vaststelling van het tarief voor het deeltaxivervoer dat wordt 
verricht uitsluitend binnen het geldigheidsgebied van de Telekomtaxi Texel, zijnde de 
gemeente Texel gelegen binnen het taxi-exploitatiegebied Noord-Holland-Noord, in te 
trekken; 

3.de bandbreedte van tarieven vast te stellen voor het taxivervoer met personenauto's (1 t/m 8 
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personen), dat wordt verricht uitsluitend binnen het gebied waarvoor vergunning is 
verleend, met uitzondering van de tarieven die schriftelijk in een overeenkomst zijn 
vastgelegd voor gedurende een bepaalde periode meermalen te verrichten taxivervoer; 

4.de taxi-ondernemers te verzoeken mee te delen welke taxi-tarieven zij gedurende 1998 wensen 
te hanteren; 

5.de bandbreedte van tarieven vast te stellen voor het rolstoelvervoer, dat wordt verricht uit-
sluitend binnen het gebied waarvoor vergunning is verleend, met uitzondering van de 
tarieven die schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor gedurende een 
bepaalde periode meermalen te verrichten taxivervoer: 

6.het deeltaxi-tarief van de Telekomtaxi Texel vast te stellen op � 7,-- per passagier per rit, dat 
wordt verricht uitsluitend binnen het geldigheidsgebied van de Telekomtaxi Texel, 
zijnde de gemeente Texel gelegen binnen het taxi-exploitatiegebied Noord-Holland-
Noord; 

7.dit besluit op te nemen in een Provinciaal Blad en aan alle belanghebbenden te doen 
toekomen; 

9.de vastgestelde tarieven ter openbare kennis te brengen door publicatie in ten minste één of 
meer plaatselijke of regionale bladen; 

10.op verzoek van de taxi-branche overleg te starten om tot een meerjarenovereenkomst 
betreffende de jaarlijkse aanpassing van de bandbreedte van taxi-tarieven te komen. 

 
14 
Regelgeving openbaar 
collectief vervoer 

 
Het college besluit: 
1.de ‘Beleidsregels voorzieningenniveau openbaar collectief vervoer Noord-Holland 1998’ vast te 

stellen met inwerktreding per 1 januari 1998 
2.de ‘Beleidsregels voorzieningenniveau openbaar collectief vervoer Noord-Holland 1998’ te 

publiceren in het Provinciaal Blad 
3.de ‘Beleidsregels voorzieningenniveau openbaar collectief vervoer Noord-Holland 1998’ ter 

inzage te leggen in de bibliotheek van de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te 
Haarlem 

4.de ‘Tijdelijke subsidieregeling openbaar collectief vervoer Noord-Holland 1998’ vast te stellen 
5.de ‘Tijdelijke subsidieregeling openbaar collectief vervoer Noord-Holland 1998’ te publiceren 

in het Provinciaal Blad en in te doen gaan één dag na de plaatsing in dit blad 
6.de ‘Tijdelijke subsidieregeling openbaar collectief vervoer Noord-Holland 1998’ ter inzage te 

leggen in de bibliotheek van de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem 
7.kennis te nemen van de deelnotitie ‘Aanzet tot in de toekomst te realiseren ambities’ en deze 

te betrekken bij de invulling van haar nieuwe taken inzake de deelsubsidieverordening, 
de aanbesteding en de toegezegde startnotitie voor de invulling van het toekomstige 
opdrachtgeverschap 

8.alle betreffende stukken ter kennisname toe te zenden aan de Statencommissie vor Wegen, 
Verkeer en Vervoer. 

15 
Basisdocument regiovisie 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voordracht inzake het basisdocument regiovisie en het voor advies voor 

te leggen aan de Statencommissie Zorg tijdens dienst vergadering van 17 december 
1997. 

2.Na een positief advies van de Statencommissie Zorg de voordracht inzake het basisdocument 
ter accordering voor te leggen aan provinciale staten. 

 
16 
Beantwoording schriftelijke 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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vragen statenleden 
H.W.Berkhout en A.C.van 
den Berg-Voets inzake het 
Kennemer Gasthuis 
 
17 
Schadeschap Schiphol 

 
Het college besluit: 
1.PS voor te stellen  deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling "Openbaar lichaam 

Schadeschap Schiphol" onder aantekening: 
-dat ervan wordt uitgegaan dat de bevoegdheidsoverdracht waarin de regeling voorziet geen 

wijziging brengt in de vraag ten laste van welke instantie schade komt en het geldend 
recht daarbij voorshands uitgangspunt is. 

-dat ervan wordt uitgegaan dat het schapsbestuur de uitgangspunten ten aanzien van de vraag ten 
laste van welke instantie schade komt, allereerst ontwerpt en aan partijen ter 
goedkeuring voorlegt. 

2.Daartoe bijgaande (aangepaste) concept-statenvoordracht voorlopig vast te stellen. 
3.De concept-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Openbaar 

Bestuur op 28 januari 1998. 
 
18 
Viering Vrede van Münster 

 
Het college besluit: 
Deel te nemen aan de door de Eerste een Tweede Kamer georganiseerde viering van de Vrede van 
Münster in 1998 en in dat kader: 
-het educatief project "Mini-draaiorgelopera "Carmen" van het Noordhollands Philharmonisch 

Orkest" af te vaardigen als culturele bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de 
viering van de Vrede van Münster op het Binnenhof op 5 juni 1998; 

-deel te nemen aan de door de provincies te organiseren Essaywedstrijd voor HAVO/VWO-
scholieren t.b.v. de Vrede van Münster; 

-een tentoonstelling in het provinciehuis te organiseren over de Vrede van Münster; 
-deel te nemen in de door de provincies gezamenlijk te organiseren straattheaterproductie op het 

Binnenhof. 
 
19 
Goedkeuring 
bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Noord-Oost, 
gemeente Uitgeest 

 
Het college besluit het bestemmingsplan goed te keuren. 

 
20 
Co-financiering PESCA 
Forteiland Velsen 

 
Het college besluit: 
1.Onder voorbehoud van een positief advies van de Statencommissie voor Economische Zaken 

c.a. de gemeente Velsen een subsidie van � 250.000,- verlenen voor de tweede fase van 
de herbestemming Forteiland IJmuiden. 

2.De Statencommissie voor EZ in haar vergadering van 28 januari 1998 bovengenoemde 
subsidietoekenning ter advies voor te leggen. 

 
21 
Uitwerkingsplan HES 

 
Het college besluit: 
1.Het Uitwerkingsplan van het Streekplan Noord-Holland Noord voor het HES-gebied definitief 

vast te stellen. 
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2.Het Uitwerkingsplan HES gedurende zes weken ter visie te leggen, e.e.a. conform art. 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht. 

 
22 
Februaristaking. 

 
Het college reageert positief op een uitnodiging van het comité adhesie te betuigen aan een 
oproep van het gemeentebestuur van Amsterdam tot deelname aan de februaristaking. 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 091, 3, 4, 17, 19, 21 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 102, 5, 6, 8, 18, 22 
M. Hoensontel. (023) 514 41 1820 
J. Jansen tel. (023) 514 42 5715, 16 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 5812, 13, 14 
B. Kessenstel. (023) 514 40 22 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 8311 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 87 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 097, 9, 10 
 
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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