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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 3 maart 1998
Onderwerp

1
Bp Driehuis-Zuid,
streekplanprocedure t.b.v.
bouwplan Middeloo

2
Art.19WRO/50,5 WW t.b.v.
start Derde Haven IJmuiden

3
Economisch Actieprogramma

4
Subsidie t.b.v.
herstructurering
Waarderpolder Haarlem

5
IER bedrijventerrein

besluit

Het college besluit de interpretatie van het streekplan ANZKG 1998, die GS hebben toegepast
bij zijn besluit over de afgifte van de verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 WRO t.b.v. het
bouwplan Middeloo te Driehuis-Zuid en bij hun besluit over het bestemmingsplan DriehuisZuid voor te leggen aan de Statencommissie ROV op 20 maart 1998, als een passieve afwijking
van het streekplan (artikel 4a, lid 8 WRO).
Het college besluit onder voorbehoud:
1.In principe de verklaring van geen bezwaar af te geven.
2.De Statencommissie ROV te verzoeken in te stemmen met een passieve streekplanafwijking op
basis van het verzoek om afgifte van de verklaring van geen bezwaar.

Het college besluit kennis te nemen van het concept Economisch Actieprogramma 1998 en in
principe akkoord te gaan met de daarin genoemde activiteiten van het beleidsveld Economische
Zaken bestaande uit:
a.voortzetting van de al langer lopende programma's Noord-Holland-Noord (waaronder Kop &
Munt), IJmond IJzersterk, Plan van Aanpak Noordzeekanaalgebied, Mainport Schiphol,
Voorwaardenscheppend Beleid, Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit,
Europa, Promotie & Acquisitie, Technologieprogramma, Veelzijdig Personeelsbeleid,
Programma Milieu, Economie en Technologie (MET), Energiebeleid;
b.afstemming van het EZ-beleid met andere provinciale beleidsvelden, zoals ruimtelijke
ordening, milieu en verkeer en vervoer;
c.het concept Economisch Actieprogramma 1998 - na aanpassing van de inleiding- ter advisering
voor te leggen aan de Statencommissie voor Economische Zaken op 18 maart 1998;

Het college besluit:
1.De gemeente Haarlem een subsidie toe te kennen van ¦ 1.596.000,- ten behoeve van de
herstructurering van het bedrijventerrein Waarderpolder, een en ander onder voorbehoud van
een positief advies van de Statencommissie voor Economische Zaken. Bij de
subsidieverstrekking zal bij de gemeente aandacht worden gevraagd voor een goede groene
inpassing.
2.De Statencommissie voor Economische Zaken in haar vergadering van 18 maart 1998 een
subsidievoorstel terzake ter advies voor te leggen.
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Besluit

Wijkermeerpolder

Het college besluit:
1.Het IER in principe te aanvaarden.
2.Het IER om advies te zenden naar de PS-commissie MWE.

6
Procedure beleidsplan en
begroting 1999

7
Landbouwagenda 2000,
uitvoeringsjaar 1998
Intentieverklaring

8
Verslag werkzaamheden van
de commissaris van de
Koningin 1997
9
Garantstelling ESF-project
kennispool IJmond 1998
10
Definitieve vaststelling
concept-Statenvoordracht
inzake regionale omroep
11
Contrair gaan inzake advies
HAC omtrent bezwaar van
Nederlands

Het college besluit:
a.kennis te nemen van de notitie over de opstelling van een tijdpad voor de planning- en controlcyclus 1999;
b.het tijdpad voor de planning- en controlcyclus 1999 in principe vast te stellen.
b.bovenstaande procedure en het tijdpad ter bespreking voor te leggen aan de Statencommissie
Middelen op 18 maart 1998.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de landbouwagenda 2000, uitvoeringsjaar 1998, bevattende een evaluatie
van het gevoerde beleid over het jaar 1997, een uitvoeringsprogramma voor 1998, een
middelen-overzicht en een doorkijk naar het jaar 1999.
2.In te stemmen met de speerpunten in de uitvoering van het provinciaal agrarisch beleid voor
het jaar 1998, zijnde de versterking van het economisch draagvlak, kwaliteitsverbetering van
het landelijk gebied en versterking van het economisch draagvlak, kwaliteitsverbetering van
het landelijk gebied en versterking kennis en innovatie.
3.De landbouwagenda 2000, uitvoeringsjaar 1998 om advies voor te leggen aan de
statencommissie voor land- en tuinbouw en na een positief advies de GS-commissie voor
land- en tuinbouw te machtigen de landbouwagenda 2000, uitvoeringsjaar 1998 definitief
vast te stellen en uit te voeren.

Het college besluit:
1.Het verslag voor kennisgeving aan te nemen.
2.Het verslag toe te zenden aan de Statencommissie voor Openbaar Bestuur.

Het college besluit:
1.Garant te staan voor de ESF-bijdrage ad ¦ 172.102,2.De gedeputeerde voor Economische Zaken te machtigen de ESF-formulieren te ondertekenen.
Het college besluit de conceptstatenvoordracht inzake regionale omroep definitief vast te stellen
en voor te leggen aan Provinciale Staten (vergadering van 6 april 1998).

Het college besluit:
1.In afwijking van het advies van de HAC de bezwaren ongegrond te verklaren tegen de afwijzing
van het verzoek van het bestuur van de stichting Nederlands Stoommachinemuseum te
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Stoommachinemuseum tegen
de afwijzing van het verzoek
om subsidie ten behoeve van
het project "Stoomtheater"

Medemblik om subsidie ten behoeve van het te realiseren project "Stoomtheater".
2.Het bestreden besluit te handhaven.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerktel. (023) 514 40 10
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
L. Nijsten tel. (023) 514 40 877
A.Lamurtel. (023) 514 41 981, 2

6, 8, 10, 11
3, 4, 5, 9

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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