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1
Portefeuilleverdeling

Besluit

Het college besluit:
1.de taakverdeling binnen GS in verband met het aantreden van twee nieuwe leden als volgt te
wijzigen:
gedeputeerde Wildekamp:
primus voor de portefeuilles:
-milieu (incl.energiebeleid)
-water en waterschapsorganisatie/kustverdediging
-debatten van de toekomst
secundus voor de portefeuilles:
-RO en volkshuisvesting
-IPO
-Randstadzaken
gedeputeerde Meijdam:
primus voor de portefeuilles:
-cultuur
-monumenten
-maatschappelijk welzijn
-NLO
-juridische zaken
secundus voor de portefeuilles:
-zorg
-bestuurlijke organisatie
-grondbeleid/onteigeningen
-land- en tuinbouw
-landinrichting
-ontgrondingen
gedeputeerde Neef:
primus voor de portefeuilles
-zorg
-emancipatie
-strategie en beleidsplanning (excl. debatten van de toekomst)
-informatisering/automatisering
secundus voor de portefeuilles:
-cultuur
-monumenten
-maatschappelijk welzijn
-gemeentefinanciën
-personeel en organisatie
-voormalig ziekenhuis Santpoort
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Voordracht commissarissen

3
Voordracht vervulling
vacature in Raad van
Commissarissen SADC
4
Benoeming LocoCommissaris van de
Koningin

Besluit

Het college besluit:
1.voor te dragen aan PS als commissaris van:
-NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland: gedeputeerde Meijdam,
-Energie Noord West NV: gedeputeerde Wildekamp,
-NV Energieproductiebedrijf UNA: gedeputeerde Wildekamp,
-NV Afvalzorg: gedeputeerde Wildekamp,
2.voor benoeming voor te dragen als commissaris van:
-Afvalzorg Deponie BV.: gedeputeerde Wildekamp
3.voor te dragen als president-commissaris van:
-Energie Noord West NV: gedeputeerde Lagrand,
-Afvalzorg Deponie BV: gedeputeerde Wildekamp
Het college besluit de bindende voordracht vast te stellen, bestaande uit twee leden van zijn
college, t.w. gedeputeerde Tielrooij en gedeputeerde Lagrand, waaruit de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van SADC de provinciale commissaris kan benoemen.
Het college besluit de vervanging van de Commissaris van de Koningin te regelen volgens
anciënniteit, d.w.z. dat achtereenvolgens de volgende personen als vervanger optreden: dhr.
Tielrooij, dhr. Lagrand, dhr. De Boer, mevrouw Wildekamp, dhr.Verburg, dhr. Meijdam en
dhr. Neef.

5
Benoeming voorzitter
Commissie Overige
geschillen

Het college besluit mr. H.M. Meijdam te benoemen als voorzitter voor de Commissie Overige
Geschillen.

6
Vergadering IPOadviescommissie Bestuur en
Financiën op 9 april 1998.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen van het IPO bij de agendapunten met
opmerkingen.

7
Business Park IJmond,
participatie Provincie NoordHolland

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het voorstel publiek private samenwerking Project Business
Park
IJmond, het businessplan Ontwikkeling Business Park IJmond en het
Masterplan
Business Park IJmond;
2.In principe in te stemmen met een participatie in de oprichten B.V. Business Park IJmond;
3.daarbij als uitgangspunt te nemen een deelname in het startkapitaal van de op te richten
vennootschap van maximaal ¦ 1.000.000, zijnde 15% van het eigen vermogen en dit ten
laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland;
4.daadwerkelijke participatie afhankelijk te laten zijn van de uitkomst van verdere besprekingen
met de andere beoogde participanten (met name overeenkomst tot samenwerking, statuten,
zeggenschap, ondernemingsvorm, openingsbalans);
5.daarbij als voorwaarde te stellen dat de Provincie Noord-Holland het recht heeft om haar
participatie over te dragen aan de op te richten
Ontwikkelingsmaatschappij
Noordzeekanaalgebied;
6.voorts als voorwaarde te stellen dat de participatie afhankelijk is van het mede participeren
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door de betrokken gemeenten;
7.vooralsnog geen uitspraak te doen over de verstrekking van een investeringsbijdrage in de
onrendabele top van het investeringsproject Triport van bv Business Park IJmond;
8.het ontwerp-besluit ter advisering voor de leggen aan de statencommissie voor Wegen,
Verkeer, Vervoer en Havens en ter kennisname te brengen van de statencommissies
middelen en economische zaken;
9.Na behandeling door de statencommissie WVV de GS-commissie Zeehavenaangelegenheden te
machtigen alle noodzakelijke stappen te ondernemen
nodig ter voorbereiding van een
daadwerkelijke participatie in BV BPIJ.

8
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid D.Gök
inzake nevenfuncties CdK
9
Voordracht Toetsingskader
gemeentelijke grenswijziging

10
Vragen van het statenlid de
heer D.Gök (GroenLinks)
inzake het bestemmingsplan
De Appelaar, gemeente
Haarlem
11
Aanpassing van de
regelgeving met betrekking
tot provinciale belastingen en
rechten
12
Herzien inrichtingsvoorstel
onderafdeling Groenbeheer,
afd. B&U (v.m.GBD)

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Het Toetsingskader gemeentelijke grenswijziging en de voordracht vast te stellen t.b.v.
besluitvorming in provinciale staten op 11 mei 1998. De PvdA-gedeputeerden stemen niet
in met de voordracht, evenals destijds bij het vaststellen van het ontwerp.
2.De 2 ingekomen reacties op het ontwerp-Toetsingskader voor kennisgeving aan te nemen.
3.Provinciale staten voor te stellen te besluiten dat:
-zij uitspreken dat zij uitgaan van de beleidslijn dat de provincie als regel slechts zal meewerken
aan grenswijziging, c.q. grenscorrectie en/of herindeling, van gemeenten als de
betrokken gemeenten daartoe zelf het initiatief hebben genomen;
-zij het bijgaande Toetsingskader gemeentelijke grenswijziging zullen hanteren bij de
besluitvorming over gewenste herindelingen en/of grenscorrecties;
-zij GS opdragen dit Toetsingskader eveneens te hanteren bij de besluitvorming over gewenste
herindelingen en/of grenscorrecties.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt regels vast m.b.t. provinciale belastingen.

Het college besluit:
1.Het principe-voorstel van 10 februari jl. te heroverwegen en een tussenstap te nemen in het
ontwikkelingsproces van de organisatie van het beheer van de recreatieschappen, door:
a.binnen de afd. Beheer en Uitvoering een onderafdeling Groenbeheer op te nemen
b.in de onderafdeling op te nemen:
* een drietal beheersbureau’s voor de recreatieschappen, te weten beheersbureau Groengebied
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Amstelland, beheersbureau Spaarnwoude en als derde, één beheersbureau (Noord) voor
de schappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, het Twiske en
Landschap Waterland (inclusief Hemmeland);
* in deze onderafdeling tevens op te nemen de ambtelijke organisatie van de Stichting
Landschapsbeheer Noord-Holland en vooralsnog het Projectbureau Haarlemmermeer
Groen;
c.de zorg voor de financiele administratie voor het Groengebied Amstelland onder
verantwoordelijkheid van het hoofd van het beheersbureau Amstelland, daartoe
gemandateerd door het bestuur van het Groengebied, onder te brengen bij de financiele
administratie van Spaarnwoude (budgettair neutraal voor Spaarnwoude; dit voorkomt
meerkosten voor een afzonderlijke financiele administratie voor Groengebied
Amstelland).
d.de gekozen structuur van de onderafdeling te heroverwegen op het moment waarop
besluitvorming plaats zal hebben over de reorganisatie van de recreatieschappen
3.het herziene inrichtingsvoorstel ter kennisneming aan de besturen van de recreatieschappen toe
te zenden.
4.aan Provinciale Staten een voorstel voor te leggen tot opheffing van de Groenontwikkelings- en
Beheersdienst Noord Holland per 1-1-1999.
5.uitdrukkelijk af te wijzen het voorstel van één van de bestuursleden van het Dagelijks Bestuur
van Spaarnwoude tot het vormen van een nog meer eigenstandige positie (unit) van
Spaarnwoude, inhoudende onder meer de scheiding van het formeel en materieel
werkgeverschap door resp. de provincie en het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude.
De bezwaren tegen een dergelijk voorstel zijn reeds geformuleerd in het rapport: “ Onderzoek
vorming Gemeenschappelijke Beheersdienst Recreatieschappen”.

13
Advies bouwprogramma
1999-2002
gezondheidszorginstellingen
14
Voortgangsrapportage 1997
van het
Technologieprogramma
1994-1998
15
Rapport "Economisch profiel
van de regio Noord-Holland
Noord

16
Voorwaardenscheppend
Beleid; subsidie Noorderkade
Alkmaar

Het college besluit:
1.Het advies bouwprogramma 1999-2002 gezondheidszorginstellingen in principe vast te stellen.
2.Het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg in haar
vergadering van 15 april 1998.
Het college besluit:
1.De voortgangsrapportage over 1997 van het Technologieprogramma 1994-1998 in principe
vast te stellen.
2.De voortgangsrapportage ter advies te agenderen voor de vergadering van de statencommissie
EZ van 22 april a.s.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het rapport "Economisch profiel van de regio Noord-Holland Noord". Het
rapport bevat informatie en analyses van de economische structuur en ontwikkeling van de
regio. Het zal dienen als bouwsteen bij een komende streekplanherziening.
2.Ermee in te stemmen dat het rapport ter kennisname wordt voorgelegd aan de Statencommissie
voor Economische Zaken en Werkgelegenheid in haar vergadering van 22 april 1998.
Het college besluit:
1.De gemeente Alkmaar in het kader van het Voorwaardenscheppend Beleid een subsidie te
verstrekken van ¦ 1 mln. t.b.v. de herinrichting Noorderkade, onderdeel van het project
Huiswaard-Overstad, een en ander onder voorbehoud van een positief advies van de
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Statencommissie voor Economische Zaken.
2.Ter verkrijging van genoemd advies de commissie EZ in haar vergadering van 22 april a.s. een
subsidievoorstel voor te leggen.

17
Voortgangsrapportage
inclusief Plan van Aanpak
1998 Promotie & Acquisitie

18
Interprovinciale Verordening
waterbeheer Rijnland

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage inclusief Plan van Aanpak 1998 Promotie &
Acquisitie.
2.In principe akkoord te gaan met de in de Voortgangsrapportage inclusief Plan van Aanpak
1998 Promotie & Acquisitie genoemde activiteiten.
Het college besluit:
1.Vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht m.b.t. de vervanging van de interprovinciale
Verordening waterkwaliteitsbeheer Rijnland en de interprovinciale Verordening
Waterhuishouding Rijnland door de interprovinciale Verordening waterbeheer Rijnland
onder gelijktijdige actualisatie van de tekst.
2.De voorgestelde verordening ter inzage te leggen
3.De voorgestelde verordening toe te zenden aan belanghebbende instanties
4.De Provinciale Planologische Commissie te raadplegen over dit voorstel.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 093
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 2, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 12
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
7, 14, 15, 16, 17
J. Jansen tel. (023) 514 42 5713,
A. Lamurtel. (023) 514 41 9810
M. van Kantentel. (023) 514 42 1118
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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