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

van 8 september 1998  
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Gebouw Mercurius 

 
Het college besluit: 
1.de structurele exploitatielasten van het pand Mercurius niet uit algemene middelen te dekken 

en als uitgangspunt te kiezen dat de provincie niet bijdraagt in een exploitatietekort van 
het gebouw. 

2. voor 1998 eenmalig het exploitatietekort van Mercurius tot maximaal f 325.000,- te 
aanvaarden als onvermijdelijke lasten. 

3.conform het advies van de Directieraad opdracht te geven voor eind van 1998 een met 
inschakeling van een externe deskundige opgesteld businessplan aan het college voor te 
leggen waarin de mogelijkheden worden aangegeven voor een rendabele exploitatie van 
het pand. 

2 
Convenant Windpark 
Afsluitdijk 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het convenant m.b.t. het Interprovinciaal Project 

Windturbinepark Afsluitdijk. 
2.Het convenant vervolgens voor te leggen aan de commissie MWE. 
3.Na instemming van deze commissie het convenant voor te leggen aan PS. 
4.Jaarlijks te rapporteren aan de Statencommissie MWE over de voortgang van het project. 

3 
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg en 
Cultuur op 10 september 
1998 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
adviescommissie Zorg en Cultuur. 

 
4 
Eerste doorlichtingsoperatie 

 
Het college besluit de notitie "Verslag eerste doorlichtingsoperatie (1993 t/m 1997)" vast te 
stellen ( met aanvulling) en ter bespreking voor te leggen aan de Statencommissie Middelen. 

 
5 
Beantwoording vragen 
Rekeningcommissie over 
jaarrekening 1997 

 
Het college besluit de vragen en opmerkingen van de Rekeningencommissie naar aanleiding van 
de provinciale jaarrekening 1997 te beantwoorden. 
 

 
6 
Streekplan Kennemerland, 
beantwoording zienswijzen 

 
Het college besluit: 
1.de ontwerp-Voordracht met het GS antwoord op de zienswijzen van het streekplan vast te 

stellen. 
2.De tekst van het ontwerp-Programmadeel integraal te herzien op actualiteit. 

 
7 
Notitie bundeling van 
museale ondersteuning 

 
Het college besluit: 
1.De notitie "bundeling van museale ondersteuning" in concept vast te stellen. 
2.De notitie op 17 september 1998 om advies voor te leggen aan de statencommissie 

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
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8 
Lijst (gedeeltelijk) goed te 
keuren bestemmingsplannen 
-  Wijziging 
bestemmingsplan 
"Centrumgebied 1990" ex art. 
11 WRO, gemeente Den 
Helder 

 
Het college besluit de wijziging goed te keuren. 

 
9 
Voortgangsrapportage 
Opdrachten Producties 
Professionele Podiumkunsten 
1998 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Opdrachten Producties Professionele 

Podiumkunsten 1998. 
2.Met ingang van het volgend seizoen de mogelijkheid te openen om een gedeelte van het 

opdrachtenbudget te bestemmen voor een instelling of persoon die als trekker vaneen project 
voor de duur van minimaal twee seizoenen samen met één of meer instellingen voor 
kunsteducatie in Noord-Holland één of meer producties van bij voorkeur nieuwe 
theatermakers ondersteunt. 

3.Hierover op 17 september 1998 het advies in te winnen van de Statencommissie 
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 

 
10 
Heroverweging weigering 
verklaring van geen bezwaar 
voor kleinschalig kamperen 
Korte Ruigeweg te 
Oudesluis, gemeente Zijpe. 

 
Het college besluit: 
1.Reclamant in zijn bezwaren te ontvangen. 
2.De bezwaren van reclamant ongegrond te verklaren. 
3.Het bestreden besluit tot weigering van afgifte van de verklaring van geen bezwaar te 

handhaven. 
  
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 4, 5 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 093  
M. van Kanten tel. (023) 514 42 112 
S. Rabentel. (023) 514 40 071, 7, 9 
K. van Rijntel. (023) 514 40 456, 8, 10 
 
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. 08-09-1998 openbaar 
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