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

van 10 maart 1998 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 
 
 
 
2 
Brandstofcelbussen voor de 
Floriade 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Maximaal � 100.000,- (50% van de kosten) bij te dragen aan de eerste fase (onderzoek) voor de 

inzet van brandstofcelbussen voor personenvervoer op de Floriade 2002, onder de volgende 
voorwaarden: 

a.de overige 50% van de onderzoekskosten wordt gedragen door derden: 
b.de provincie wordt nadrukkelijk betrokken bij het communicatietraject rond het project en als 

participant genoemd in communicatie-uitingen door de initiatiefnemers. 
2.Na oplevering van de eindresultaten van de onderzoeksfase (medio '98) eindigt de provinciale 

betrokkenheid als het gaat om de vervolgstappen (t.w. bouw prototype, bouw serie voor 
Floriade). 

3.De Statencommissie voor Milieu, Water en Energie te informeren over dit besluit. 
  
 
3 
Intentieverklaring Westelijke 
Randweg te Beverwijk 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Akkoord te gaan met het deelnemen in een intentieverklaring gericht op het uitspreken van de 

intentie om te komen tot verbetering van de westelijke ontsluiting van bestaande en nieuwe 
bedrijventerreinen in Beverwijk. 

2.De gedeputeerde voor Economische Zaken te machtigen de intentieverklaring namens het 
college van GS te ondertekenen. 

 
 
5 
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg en 
Cultuur op 12 maart 1998 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met een deel van de voorstellen. 
 

 
7 
Ontwerpbestemmingsplan 
Trini; heroverweging 
standpunt statuswijziging 
Westelijke Randweg 
gemeente Haarlem 

 
Het college besluit na heroverweging te voldoen aan het verzoek van de gemeente Haarlem de 
status van de Westelijke Randweg te Haarlem te wijzigen, en die te vervangen door een 
geslotenverklaring voor langzaam verkeer. 
Bij Haarlem zal er overigens tevens op worden aangedrongen geluidgevoelige ruimten zo min 
mogelijk aan de geluidbelaste zijde van het bouwplan te situeren. 
 
De heer De Boer verklaart het niet eens te zijn met dit besluit, aangezien het karakter van de weg 
zijns inziens geen statuswijziging verdraagt. 
 
 

8 
Voorziening uitgestelde 
intenties (VUI) 

 
Het college besluit: 
1.De voor een dertiental projecten en doeleinden in de jaren t/m 1996 in de Voorziening 

Uitgestelde Intenties (VUI) gestorte maar nog niet uitgegeven bedragen in deze voorziening 
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Onderwerp Besluit 
 

 

te handhaven en voor een vijftal projecten en doeleinden de voor 1997 geraamde maar niet 
(volledig) in dat jaar uitgegeven bedragen aan deze voorziening toe te voegen. De passage 
over de molens dient te worden aangepast. 

2.Het onder 1. genomen besluit ter instemming voor te leggen aan de Commissie Middelen in 
haar vergadering van 18 maart a.s. 

  
9 
Schrappen vervaltermijn 
ondermandaatlijsten 

 
Het college besluit: 
1.Te bepalen dat de in onderdeel II. van hun mandaatbesluit Bestuurs- en Beheersbevoegheden 

van gedeputeerde staten van 26 september 1995,nr. 95-110376 en zoals nadien gewijzigd bij 
hun besluiten van 18 juni 1996, nr. 96-110232, 17 december 1996, nr. 96-110503 en 18 
maart 1997, nr. 97-110111 opgenomen overgangsbepaling wordt gewijzigd en komt te 
luiden als volgt: 

 
"II. voorts te bepalen dat alle op basis van het mandaatbesluit bestuurs- en beheersbevoegdheden 

van gedeputeerde staten van 26 september 1995, nr. 95-110376 zoals nadien gewijzigd bij 
besluiten van 18 juni 1996, nr. 96-110232, 17 december 1996, nr. 96-110503 en 18 maart 
1997, nr. 97-110111 genomen besluiten tot het verlenen van sub-mandaat hun gelding 
behouden, doch dat deze vervallen per datum van inschrijving van de betreffende sub-
mandaatlijst(en) als bedoeld in artikel 7, lid 2 van het onder I. vermelde besluit in het 
Mandaatregister, zulks met uitzondering van de verleende (sub)mandaten inzake vertegen-
woordiging van gedeputeerde staten in rechte. 

Deze laatste vervallen op een nader door gedeputeerde staten te bepalen datum." 
2.Te bepalen dat de in onderdeel II. van hun mandaatbesluit I.Z.R. van 12 december 1995, 

nr. 95-160372 zoals nadien gewijzigd bij hun besluiten van 17 december 1996, nr. 96-
110503 en 18 maart 1997, nr. 97-110111 opgenomen overgangsbepaling wordt gewijzigd en 
komt te luiden als volgt: 

"II. voorts te bepalen dat alle op basis van het mandaatbesluit I.Z.R. van 12 december 1995, 
nr. 95-160372, zoals nadien gewijzigd bij hun besluiten van 17 december 1996, nr. 96-
110503 en 18 maart 1997, nr. 97-110111 genomen besluiten tot het verlenen van sub-
mandaat hun gelding behouden, doch dat deze vervallen per datum van inschrijving van de 
betreffende sub-mandaatlijst(en) als bedoeld in artikel 5, lid 2 van het onder I. vermelde 
besluit in het Mandaatregister." 

3.Te bepalen dat de onder 1. en 2. genoemde besluiten in werking treden met ingang van 1 april 
1998. 

4.De Directieraad, (onder)afdelingshoofden en bureauhoofden via inliggende concept-brief van de 
onder 1. t/m 3. genoemde besluiten in kennis te stellen. 

 
10 
Conceptstatenvoordracht 
Bezoekerscentrum Stelling 
van Amsterdam in Fort bij 
Vijfhuizen 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het voornemen een nationaal bezoekerscentrum voor de Stelling 

van Amsterdam te realiseren in het provinciale eigendom Fort Vijfhuizen, onder de 
nadrukkelijke voorwaarde dat provinciale bijdrage slechts dient te worden gegeven indien 
derden zich bereid hebben verklaard financieel bij te dragen in het project en er een exploitant 
is. Dit vanuit de overweging dat de provincie geen directe rol wil spelen bij de 
daadwerkelijke restauratie en exploitatie van het fort, het bezoekerscentrum, of de 
kantoorruimte, en wil bevorderen dat een andere organisatie deze taken op zich neemt. 

2.Kennis te nemen van het uitgewerkte restauratie- en inrichtingsplan annex 
investeringsberekening van Region Architecten/Jan Boot te Zwammerdam en Ontwerpbureau 
Mirjam Boelaars te Amsterdam. 
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3.Ter dekking van de realisatie van de eerste fase van het restauratie- en inrichtingsplan na 
vervulling van de bij punt 1 genoemde voorwaarde een provinciale bijdrage van maximaal � 
10 miljoen te verstrekken aan een nog op te richten exploitatiestichting/B.V.  Deze bijdrage 
ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland. 

4. Indien mede-financiering door derden en overdracht van de exploitatie niet kan worden 
 gerealiseerd het principe-besluit te heroverwegen.   
5.Dit besluit, met als toelichting het planontwerp voor advies voor te leggen aan de 

statencommissies Maatschappelijk Welzijn en Cultuur en Middelen en de statencommissies 
Economische Zaken en Natuurbescherming, Landschap en Openluchtrecreatie te informeren. 

 
10a 
Historische accommodatie 
Wieringen 

 
Het college besluit: 
1.Na kennisneming van het onderliggend voorstel te besluiten de voormalige jeugdherberg op 

Wieringen niet voor te dragen als pilotproject inzake historische accommodatie. 
2.Over dit standpunt advies in te winnen van de statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn 

en Cultuur; daarbij de leden van de commissie EZ uit te nodigen en de gemeente 
dienaangaande te berichten. 

 
10b 
Omgevingsonderzoek 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord-Holland. 
2.In voorkomende gevallen rekening te houden met en gebruik te maken van de resultaten van 

dit onderzoek  
3.Van geval tot geval te bezien welke nadere acties nodig zijn. 
4.Het rapport met een voordracht van het college voor te leggen in de PS-vergadering van 6 april 

1998. 
 
16 
Aanpassing Reglement 
provinciale commissarissen 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de conceptvoordracht inzake aanpassing reglement provinciale 

commissarissen. 
2.Deze om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen en ter kennisneming toe te zenden 

aan het Seniorenconvent. 
   
 
 

   
17 
Heroverweging Awb betr. 
bezwaar tegen 
dwangsombeschikking aan 
Bukom Service B.V. te 
Heerhugowaard 

 
Het college besluit het bezwaar ongegrond te verklaren, het primaire besluit te handhaven en 
daarmee het advies van de HAC te volgen (het primaire besluit is door de GS-commissie 
afgedaan). 

 
18 
Plaatsing objecten in de 
gemeente Zijpe op de 
provinciale monumentenlijst 

 
Het college besluit: 
1.In principe te besluiten de in het conceptregister genoemde objecten in de gemeente Zijpe op 

de provinciale monumentenlijst te plaatsen. 
2.Dit principebesluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk 

Welzijn en Cultuur d.d. 26 maart 1998. 
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Onderwerp Besluit 
 

 

3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren. 
 
19 
Verlenen machtiging om GS 
te vertegenwoordigen aan de 
heer drs. C.J.N.Versteden, 
Griffier der Staten van Noord-
Holland 

 
Het college besluit aan de heer drs. C.J.N. Versteden, Griffier der Staten van Noord-Holland, een 
algemene machtiging te verlenen om hun college te vertegenwoordigen bij de behandeling van 
beroepschriften gericht tegen besluiten van hun college door administratieve rechtscolleges en bij 
de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening ten aanzien van hun besluiten door de 
respectievelijke voorzitters van deze rechtscolleges. 

 
 
20 
60.000 bomen 
Groenfondsloterij 

 
Het college besluit: 
1.De van het Nationaal Groenfonds verkregen vergoeding voor de overname van de know-how 

c.a. van de vm. Stichting Groenfonds Noord-Holland, onder aftrek van kosten toe te voegen 
aan de storting in het Fonds Openluchtrecreatie. 

2.De GS-commissie NLO te machtigen het bedrag primair aan te wenden voor de aankoop en 
aanplant van ca 60.000 bomen, ter nakoming van de in het kader van de in 1995 gehouden 
Nationale Groenfondsloterij aan de lotenkopers gedane toezegging, en voorzover het bedrag 
daarvoor niet volledig nodig mocht blijken het restant een andere "groene" bestemming te 
geven. 

3.De afdeling Water en Groen opdracht te geven actief te zoeken naar een geschikt project om 
minimaal 60.000 bomen te planten. 

 
 
21 
Besluit Informatiebeheer 

 
Het college besluit: 
1.Tot vaststelling van het Besluit Informatiebeheer Noord-Holland, inhoudend dat de 

Directieraad verantwoordelijk is voor vorming, ordening en voor het beheer van informatie. 
2.Het besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Maatschappelijk Welzijn en 

Cultuur en de Statencommissie Middelen. 
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