
 
 
 

1 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 18 november 1997 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

  
1 
Doorlichting Onderzoeks-
functies 

 
I. Het college besluit kennis te nemen van de eindrapportage doorlichting onderzoeksfuncties. 
 
II.Het college besluit n.a.v. het advies van de Directieraad inzake onderzoeksfuncties: 
a.Een aantal beleidslijnen vast te stellen. 
b.Aan de GS-portefeuille strategie en beleidsplanning in principe het onderdeel onderzoek toe te 

voegen. 
c.In principe een afdeling onderzoek te vormen, die dient te worden genormeerd op basis van de 

hiervoor genoemde beleidsuitgangspunten 
d.De Directieraad op te dragen een nader voorstel aan het college voor te leggen. 

 2 
Doorlichting Communicatie 

 
Het college besluit in principe als volgt: 
1.Het Communicatiebeleidskader wordt als kader gehandhaafd en uitgevoerd. 
2.Voor ontwikkeling van beleid en interne advisering wordt de formatie van het bureau in ieder 

geval tot 1-1-1999 uitgebreid met 2 fte op seniorniveau.  
3.Uit de bestaande formatie zal capaciteit vrijgemaakt dienen te worden voor het vormgeven van 

de public affairsfunctie. 
3 
Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat op 20 november 
1997 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen van het IPO bij Formatie NMP-projectbureau; 

Begrotingswijziging LMA 1997, onderdeel bedrijfsafval; IPO-reactie op concept-
wetsvoorstel tot wijziging Wet milieubeheer; Bijdrageregeling gebiedsgericht 
milieubeleid; Verdroging; Regionale Watersysteem Rapportage; Besluitvorming 
bekostigingsstelsel Openbaar Vervoer. 

2.In te stemmen met het meerjarenprogramma uitvoering milieubeleid 1998 met kanttekening. 
4 
Vergadering IPO-
adviescommissie Ruimte en 
Groen op 20 november 1997 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen van het IPO bij Vernieuwing Ruimtelijke 
Ordening; Recreatie op eigen benen ( met voorbehoud); 
 

 
5 
Ontwikkelingssamenwerking 

 
Het college besluit: 
1.Uit te gaan van de beleidscriteria inzake projecten voor ontwikkelingssamenwerking, zoals 

vastgesteld in de GS-vergadering op 3 oktober 1995. 
2.  Op grond van de vastgestelde beleidscriteria in principe het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking voor de jaren 1997, 1998 en 1999 te besteden aan een 
waterproject in Zuid-Afrika, dat in jaarlijks af te ronden fases zal worden uitgevoerd. 

3.Dit besluit om advies voor te leggen aan de Commissie voor Openbaar Bestuur. 
6 
Invoering gedragsregels in het 
kader van handhaving 
integriteit 

 
Het college besluit de in ontwerp bijgevoegde gedragsregels vast te stellen. 

 
 
7 
Intentieverklaring regionale 

 
Het college besluit in te stemmen met de intentieverklaring en deze ter bespreking voor te leggen 
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samenwerking Amsterdam 
e.o. 

aan de Statencommissie voor Openbaar Bestuur op 26 november 1997. 
 

 
8 
Definitieve vaststelling 
startnotitie regionale 
televisie. 

 
Het college besluit in meerderheid: 
Naar aanleiding van de brief van 17 september 1997 van de wethouder voor de Lokale Media van 
de gemeente Amsterdam en gehoord het advies van de Statencommissie MWC d.d.30 oktober 
1997 de startnotitie regionale televisie aan te passen en definitief vast te stellen, hetgeen 
neerkomt op de volgende hoofdlijnen : 
-  in principe de bereidheid uit te spreken aan de voorgestelde constructie mee te werken; 
-  te pleiten voor een startperiode van in principe 2 jaar (t.w. begin 1998 - begin 2000), teneinde 
de Stichting Regionale Omroep N-H / AT5 de gelegenheid te bieden de belofte van goede 
regionale televisie waar te maken; 
-  in deze startperiode geen lastenverzwaring voor de burgers (in de vorm van verhoging 
provinciale opslag) te realiseren, maar het provinciaal aandeel van maximaal 1 mln. per jaar te 
bekostigen uit autonome middelen; 
-  aan het eind van de startperiode een evaluatie-onderzoek naar waardering en bereik onder de 
Noord-Hollandse bevolking te doen plaatsvinden; 
-  het financieel risico van de onderneming contractueel bij AT5 te brengen; 
-  alle omroepbijdrageplichtige inwoners van Noord-Holland dienen bereikt te kunnen worden. 

9 
Herstructurering 
Australiëhaven e.o. te 
Amsterdam-Westpoort/ FINH 

 
Het college besluit: 
1aDe voorliggende concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit voorlopig vast te stellen 

inhoudende het voorstel aan provinciale staten om een investeringsbijdrage te verlenen 
van maximaal � 5.000.000,- ten behoeve van de herstructurering van het gebied 
Australiëhaven en omgeving te Amsterdam-Westpoort. In de plaats van de term 
'overeenkomst in het ontwerp-besluit onder 7 zal het begrip 'toekenningsbeschikking' 
moeten worden gebruikt.   

1bHet onder 1a genoemde bedrag te dekken uit de middelen van het Fonds  Investeringen 
Noord-Holland. 

2.Hierover de adviezen in te winnen van respectievelijk de statencommissie Wegen, Verkeer en 
Vervoer en de statencommissie Middelen. 

 
10 
Bouw 2e bedrijfswoning 
Moerbekerweg 4 te 
Lutjewinkel: procedure 
Awb/Hoor- en 
Adviescommissie 

 
Het college besluit: 
Overeenkomstig advies van de HAC, derhalve: 
1.De ingebrachte bezwaren te ontvangen. 
2.Die bezwaren ongegrond te verklaren. 
3.Het bestreden besluit van 8 juli 1997, tot weigering van de verklaring van geen bezwaar te 

handhaven. 
11 
Beschikking 
bestemmingsplan Willis 

 
Het college besluit m.b.t. het bestemmingsplan Willis, gemeente Zaanstad: 
- reclamanten onder 2 mee te delen dat zij niet in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen; 
- reclamanten onder 1, 3 en 5 mee te delen dat zij in hun bedenkingen kunnen worden 
ontvangen, doch dat deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan 
enig plandeel; 
- reclamanten onder 4 mee te delen dat zij in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen, doch 
dat deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel, 
maar dat op uitdrukkelijk verzoek van reclamanten goedkeuring is onthouden aan twee 
bouwmogelijkheden op hun erf;  
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- goedkeuring te hechten aan aan het besluit van de gemeenteraad van 17 april1997 nr. 63 tot 
vaststelling van het bestemmingsplan Willis, met uitzondering van: 
. twee bouwmogelijkheden voor woondoeleinden op het perceel Vlusch 37 zoals aangegeven op 

de plankaart met een rode lijn;  
- in verband met artikel 11, lid 8 van de wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat de 
besluiten tot uitwerking niet ter goedkeuring behoeven te worden aangeboden, mits tegen de 
uitwerking niet van bedenkingen is gebleken; 
- tevens te verklaren dat dit eveneens van toepassing is op het vereiste van een verklaring van 
geen bezwaar van ons college bij het gebruik van de "binnenplanse anticipatie" als bedoeld in 
artikel 28, lid 3 van de planvoorschriften; 
- in verband met artikel 30, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening te bepalen dat geen 
nieuw plan behoeft te worden vastgesteld. 

12 
Benoeming Voorbeeldmusea 
1998 t/m 2000 

 
Het college besluit: 
1.Ter uitvoering van de Cultuurnota aan de volgende musea in beginsel subsidie te verlenen 

t.b.v. voorbeeldprojecten: 
- Singermuseum Laren: "Zonder Omweg 2" (moderne kunst): 
� 91.000,- (1998); 
- Nederlands Stoommachinemuseum Medemblik: "Stoomtheater" (techniek): nog nader te 

bepalen (1998-2000); 
- Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers Den Helder: "Wippertoestel" (techniek): � 95.000,- 

(1998); 
- Pieter Vermeulenmuseum IJmuiden: "De Parade" (natuurlijke historie): � 300.000,- (1998-

2000); 
- Historisch Museum Zuid-Kennemerland Haarlem: "Zet de klok terug" (cultuurhistorie) � 

171.000,- (1998-2000).   
2.Hierover op 27 november 1997 het advies in te winnen van de Statencommissie voor 

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
3.Bij positief advies van de Statencommissie MWC de GS-cie MWC te machtigen tot 

uitvoering over te gaan, mits provinciale staten besluiten voor dat doel, overeenkomstig 
de provinciale cultuurnota, jaarlijks een bedrag van � 400.000,- beschikbaar te stellen.  

4.Voor een grondige evaluatie van de vijf projecten een bedrag van � 75.000,- beschikbaar te 
stellen. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 094, 10, 11 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 2, 5, 6, 7 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 589 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 833 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 8, 12 
 
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. 
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 18-11-1997 openbaar 
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