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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 19 AUGUSTUS 1997
Onderwerp

Besluit

1
Oriëntatiereis naar
vliegvelden in zee

Het college stelt de samenstelling van deelnemers aan de orientatiereis vast.

2
PAF Uitvoeringsprogramma
1997-2004

3
Discussienotitie effectmeting
(beleidsevaluatie)

4
Ontwerp-voordracht nr.55
Beleidsplan 1998 en ontwerpbegroting 1998

5
Herstructurering glastuin-

Het college besluit:
1.In het uitvoeringsprogramma PAF 1997 - 2004:
* De VINEX claims 1994/95 en 1996 door te schuiven naar 1997;
* De projekten uit het Uitvoeringsprogramma 1996 - 2003 te handhaven m.u.v.
Voorfinanciering Koopvaardersbinnenhaven en Zoute Bagger, waarvan de gereserveerde bedragen
weer ter beschikking van het PAF komen;
* Als nieuwe projekten in het Uitvoeringsprogramma 1997 - 2004 op te nemen:
- Herstructurering "de Pijp" te Beverwijk
- Herstructurering Achtersluispolder te Zaanstad
- Duurzaamheidsmaatregelen Boekelermeer te Alkmaar ( waarvoor nog geen bedrag wordt
ingevuld)
- Pilot demontage en recycling van boorplatforms
- Restwarmtebenutting Huisvuilcentrale in het HAL-gebied
2.De voordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit aangaande het Uitvoeringsprogramma
Provinciaal Afvalstoffenfonds 1997-2004 in principe vast te stellen;
3.De Voordracht voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Energie
en ter kennisneming aan de Commissie Middelen (i.v.m. relatie FINH)

Het college besluit:
1.kennis te nemen van de discussienotitie effectmeting (beleidsevaluatie) en een principevoorkeur uit te spreken voor de inbedding van beleidsevaluatie in bestaande
verantwoordelijkheden en procedures;
2.de discussienotitie om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen (vergadering 10
september 1997) en de leden van de Rekeningencommissie daarbij uit te nodigen;

Het College besluit:
1.de ontwerp-voordrachtnr. 55 en daarmee het beleidsplan 1998 en de ontwerp-begroting 1998
vast te stellen. De stukken zullen op een persconferentie worden gepresenteerd op 26
augustus a.s.

Het college besluit:
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bouw voorbereiding en
procesmanagement

1.er mee in te stemmen dat uit het budget van f 17 miljoen, beschikbaar gesteld uit het FINH
(met name het onderdeel voorbereidingskosten en procesmanagement ad f 1,75 miljoen)
de volgende kosten worden gefinancierd (onder voorbehoud dat de medefinanciering
door derden, zoals is voorzien, plaats heeft):
Indien de co-financiering rondkomt:
voor de periode vanaf 1 juli 1997 tot 30 juni 1998 de Dienst Landelijk Gebied een bedrag
beschikbar te stellen van maximaal f. 111.700,= (inclusief BTW) zijnde 80% van de
kosten van het aantrekken van een projectleider voor het projectbureau glastuinbouw
Aalsmeer e.o en 80% van de zakelijke reis- en verblijfskosten van de projectleider,
maandelijks te vergoeden tot een maximum van ¦ 1.000,= per maand.
De Dienst Landelijk Gebied ten behoeve van het opstellen van een herstructureringsplan voor het
gebied Heemskerk-Beverwijk eenmalig maximaal ¦ 17.500 beschikbaar te stellen als
bijdrage in de personele kosten en daarnaast maximaal ¦ 30.000,= voor het uitbesteden
van onderzoek, zijnde 50% van de werkelijke kosten.

6
Meubilair Statenzaal

7
Beantwoording vragen
Rekeningencommissie

8
Ontwerp-statenvoordracht
Tweede
Investeringsprogramma FINH

Het college besluit:
1.Accoord te gaan met de aanschaf van nieuw meubilair in de statenzaal van het Provinciehuis.
2.Bij besluit tot aanschaf de dekking van de kosten ad ¦ 315.000,- te regelen bij het
najaarsbericht 1997.
3.over deze beide besluiten advies te vragen aan de Commissie Middelen.

Het College besluit:
1.de vragen en opmerkingen van de Rekeningencommissie naar aanleiding van de provinciale
jaarrekening 1996 te beantwoorden.
2.een afschrift van de brief aan de Rekeningencommissie ter kennis te brengen van de
fractievoorzitters.

Het college besluit in beginsel:
1.de ontwerp-voordracht Tweede Investeringsprogramma Fonds Investeringen Noord-Holland en
het bijbehorende ontwerp-besluit vast te stellen, het welk ertoe strekt om:
a.de gebiedsomvang van de Kernprogramma's Economische Toekomst Kop van Noord-Holland
(N1) en Toerisme Noordkop (N2) uit te breiden tot de gehele Noordelijke
regio van de provincie, exclusief de stedelijke agglomeratie van het HALgebied;
b.de volgende projecten in het ontwerp-Tweede Investeringsprogramma op te nemen inclusief de
in paragraaf 3. ad b per project vermelde randvoorwaarden:
1. Oude Zeug/Jongert (N1.5)
2. Jachthaven Enkhuizen (N2.6)
3. Zeilwedstrijdencentrum Medemblik (N2.7)
4. Stad van de Zon (M1.5).
c.een apart programma t.b.v. de Stelling van Amsterdam in te stellen en daartoe:
1.het provinciaal budget voor het restaureren van de Stelling gecentraliseerd bij het FINH onder
te brengen;
2.te bepalen dat voor de restauratie van de stellingsforten geen beroep op het Kranenburgfonds
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kan worden gedaan;
3.de in het Eerste Investeringsprogramma opgenomen Stellingsforten M3.3, Z1.2 en Z4.7 als
afzonderlijke projecten uit het programma te schrappen (van Z4.7
wordt het onderdeel PEN-eiland als afzonderlijk project gehandhaafd);
4.opdracht te verstrekken aan de afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur om als trekker in het voorjaar
1998 met een geïntegreerd plan van aanpak te komen voor de gehele
Stelling van Amsterdam. Dit in nauwe samenwerking met andere
provinciale beleidssectoren. Het op te stellen plan dient onder meer
criteria te bevatten op basis waarvan kan worden beoordeeld welke
forten mogelijk voor een FINH-bijdrage in aanmerking kunnen
komen. De noodzaak van een publieke functie en toegankelijkheid zal,
gelet op de reeds vastgestelde FINH-criteria, van deze criteria deel uit
maken.
5.in principe circa ¦ 20 miljoen voor de uitvoering van het plan van aanpak beschikbaar te
stellen.
d.de in de samenvatting genoemde projecten (3. ad d) uit het vigerend investeringsprogramma
van het Fonds te schrappen.
e.opdracht te verstrekken aan de afdelingen om voor 1 april 1998 een concreet plan van aanpak te
presenteren voor de in de samenvatting genoemde projecten met een
voorwaardelijke status (3. ad e), die deel uitmaken van het vigerend
investerings-programma, doch waarbij weinig voortgang is te bespeuren.
f.de in de samenvatting genoemde binnengekomen verzoeken (3. ad f) om opname in het Tweede
Investeringsprogramma af te wijzen.
g.de betreffende indieners van aanvragen overeenkomstig het gestelde onder b t/m d en f te
berichten over het wel c.q. niet opnemen van projecten in het ontwerp-Tweede
Investeringsprogramma.
2.de onder 1. bedoelde ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan alle PS-commissies.

9
Heroverweging weigering
afgifte verklaring van geen
bezwaar voor de bouw van
een timmerwerkplaats aan de
Laagwaalderweg te De Waal,
gemeente Texel.

10
Heroverweging weigering
verklaring van geen bezwaar
voor de bouw van 4
woningen aan de
Monnickendammerrijweg te
Ilpendam.

11
Statenvragen van mw.Dekker

Het college besluit m.b.t. de aanvraag om een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van
timmerwerkplaats aan de Laagwaaldeerweg te De Waal, gemeente Texel, conform het advies van
de HAC:
1.de ingebrachte bezwaren te ontvangen;
2.de bezwaren ongegrond te verklaren;
3.de bestreden beslissing van 25 april 1997, tot weigering van de gevraagde verklaring te
handhaven.

Het college besluit m.b.t. het verzoek om afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor de
bouw van 4 woningen aan de Monnickendammerrijweg te Ilpendam, conform het advies van de
HAC:
1.de ingebrachte bezwaren te ontvangen;
2.de bezwaren ongegrond te verklaren;
3.de bestreden beslissing van 28 februari 1997, tot weigering van de gevraagde verklaring van
geen bezwaar voor de bouw van vier woningen aan de Monnickendammerrijweg te
Ilpendam te handhaven.
Het college stelt de antwoorden vast.
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e.a. over de Westfrisiaweg
(N23).
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 091, 9, 10
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 3, 4, 6, 7, 8
Y. Koot
tel. (023) 514 42 832
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 875
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 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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