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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 1 september 1998
Onderwerp

Besluit

1
Ontgrondingenwet:
vergunningaanvraag van
Zeehaven IJmuiden NV
(Derde Haven IJmuiden)

Het college besluit een vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet
voor het afgraven van een stuk duin aan de Seinpostweg te IJmuiden ten behoeve van de aanleg
van een bedrijventerrein.

2
Zienswijze op Trajectnota
Capaciteitsuitbreiding
Coentunnel

3
Wijziging Deelverordening
projectsubsidies
jeugdhulpverlening NoordHolland 1998

4
Ontwerp Provinciaal
Beleidsplan Jeugdzorg 1999
tot en met 2002

Het college besluit:
1.Het college opteert voor capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel, waarbij het tunnelprofiel
aangelegd dient te worden in een 2x6 strooks uitvoering, inclusief een volledig stelsel van
op- en afritten bij de aansluiting S101 (Westpoort 2000-3000) en aanvullende geluidwerende
voorzieningen ter plaatse van het dorp Sloterdijk, conform het MMA. Met een 2x6 strooks
tunnelprofiel kan maximaal ingespeeld worden op het (toekomstig) verkeersbeeld.
Bij meer aanbod van verkeer kan - in combinatie met doelgroepoplossingen zonder fysieke
scheiding - de capaciteit flexibel benut worden. Op die manier ondervindt het
doelgroepverkeer onder normale omstandigheden geen hinder van files, terwijl het overige
verkeer op bepaalde tijdstippen wordt geconfronteerd met een file. Uitbreiding van de
Coentunnel tot 2x6 rijstroken impliceert dat op de A8 een capaciteit van 2x5 rijstroken
nodig is.
2.Het ontwerpbesluit te bespreken in de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer op 4
september a.s.
Het college besluit:
1.De ontwerpstatenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inzake wijziging van de
Deelverordening projectsubsidies jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 in principe vast
te stellen.
2.De ontwerpvoordracht en het ontwerp van de wijziging van de deelverordening om advies voor
te leggen aan de Commissie Zorg in haar vergadering van 16 september 1998.
3.PS voor te stellen de wijzigingen in de Deelverordening projectsubsidies jeugdhulpverlening
Noord-Holland 1998 vast te stellen.
Het college besluit:
1.De Inspraaknota Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002 vast te stellen.
2.Het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002, inclusief de concept
Voordracht en het ontwerp-besluit, waarin is aangegeven op welke wijze de middelen voor
de uitvoering van de taken op het gebied van de jeugdhulpverlening door uitvoerders en
samenwerkingsverbanden zullen worden ingezet, voorlopig vast te stellen.
3.De Inspraaknota, het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002, de
concept statenvoordracht en het ontwerp-besluit, ter advisering voor te leggen aan de
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Statencommissie Zorg in de vergadering van 16 september 1998.

5
Eerste herziening
bestemmingsplan
Hoofddorppleinbuurt,
stadsdeel Zuid, gemeente
Amsterdam.
6
Projecten Cultuur en School
1998

7
Voortgangsrapportage
Opdrachten Projecten
Amateurkunst

8
Vaststelling
landinrichtingsplan voor de
herinrichting Westzaan en
beantwoording bedenkingen.

9
(Negende) wijziging
Uitkerings- en
pensioenverordening
Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland
10

Het college besluit conform de voorstellen.

Het college besluit:
a. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Projecten Cultuur en School 1998;
b. de voortgangsrapportage door de statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur
in de vergadering van 17 september 1998 vast te laten stellen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Opdrachten Projecten Amateurkunst 1998.
2. Het voor 1999 en 2000 te voeren beleid inzake de post Projecten Amateurkunst op grond van
de in 1998 opgedane ervaringen als volgt uit te voeren:
a. ¦ 90.000,-- te bestemmen voor de continuering van de subsidiëring van projecten
amateurkunst conform de Deelverordening Amateurkunst;
b. ¦ 60.000,-- te bestemmen voor de continuering van het verstrekken van opdrachten aan
amateurtheaterinstellingen voor produkties gericht op de categorie "theater voor kinderen
door kinderen" en produkties met een relatie naar jeugd en multi-culturele samenleving
alsmede voor projecten op het gebied van de wereldmuziek en werelddans die een
ontmoeting tot stand brengen tussen de jeugd van verschillende culturen in de samenleving.
De provincie treedt hierbij op als aanjager/stimulator en schept de kaders met als doel dat de
gemeenten binnen afzienbare termijn de verantwoordelijkheid voor de structurele inbedding
van de voorzieningen binnen o.a. de reguliere dans- en muziekscholen overnemen;
c. het onder b. te voeren opdrachtenbeleid voorlopig vast te stellen;
d. hierover op 17 september 1998 advies in te winnen van de Statencommissie Maatschappelijk
Welzijn en Cultuur.
Het college besluit:
1.Met inachtneming van het advies de Commissie van Onderzoek uit Provinciale Staten en na
instemming van het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied en de Centrale
LandinrichtingsCommissie, het landinrichtingsplan voor de herinrichting Westzaan vast te
stellen.
2.Het besluit te nemen tot herinrichting voor het landinrichtingsgebied Westzaan.
Het college besluit:
1.In beginsel vast te stellen de ontwerpstatenvoordracht tot (negende) wijziging van de
Uitkerings- en pensioenverordening Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
2.De ontwerpstatenvoordracht voor advies voor te leggen aan de Commissie Middelen en
Openbaar Bestuur.
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Deregulering uitkerings- en
pensioenverordening leden
gedeputeerde staten

Het college besluit:
1.In beginsel vast te stellen de ontwerpstatenvoordracht met betrekking tot de deregulering van
de Uitkerings- en pensioenverordening gedeputeerde staten.
2.De ontwerpstatenvoordracht voor advies voor te leggen aan de Commissie Middelen en de
Commissie Openbaar Bestuur.

11
Bestuurlijke
voortgangsrapportage
Zuidtangent
12
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht
inzake gedoogbeschikking
aan Norit Nederland B.V.
13
Grondwaterverordening
Noord-Holland

Het college besluit de bestuurlijke voortgangsrapportage Zuidtangent voor kennisgeving aan te
nemen.

Het college besluit bezwaarmakende in zijn bezwaar te ontvangen doch zijn bezwaar ongegrond
te verklaren.

Het college besluit de reactie van GS vast te stellen op het binnengekomen commentaar te
weten:
niet overnemen van de suggestie van N.V. PWN om het duingebied en een zone van circa 100
meter uit de binnenduinrand toe te voegen aan het omschreven kwetsbare gebied.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
K. van Rijn
tel. (023) 514 44 095
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 109, 10
M. Jonker tel. (023) 514 44 582, 11
L. Nijsten tel. (023) 514 40 871, 8, 13
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
3, 4
M. van Kanten
tel. (023) 514 42 1112
S. Rabentel. (023) 514 42 116, 7
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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