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

van 13 oktober 1998 
 
Rap./Afdeling/Onderwerp Besluit 
 

  
 
1 
Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat op 15 oktober 
1998 

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

 
2 
Vergadering IPO-
adviescommissie Ruimte en 
Groen op 15 oktober 1998  

 
Het college besluit in te stemmen met het voorstel, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
adviescommissie Ruimte en Groen. 

 
3 
Herziene Begroting 1998 en 
de Begroting 1999 van de 
Regio Randstad 

 
Het college besluit: 
1.De herziene begroting 1998 en de begroting 1999 voor advies voor te leggen aan de 

statencommissie openbaar bestuur van 28 oktober 1998. 
2.De herziene begroting 1998 en de begroting 1999 aan provinciale staten voor te leggen in hun 

vergadering van 9 november 1998. 
3.De herziene begroting 1998 en de begroting 1999 in principe vast te stellen gehoord de 

commissie openbaar bestuur. 
 
4 
Ontwerp IPO-Jaarplan 1999 
en 
Ontwerpbegrotingswijziging 
1999 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit omvattende de 

ontwerpbegrotingswijziging IPO 1999 en het IPO-jaarplan 1999 in principe vast te stellen. 
2.De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie 

openbaar bestuur. 
 
5 
FINH-bijdrage N22 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerpvoordracht FINH-bijdrage aanleg N22 vast te stellen. 
2.De statencommissies Wegen, Verkeer en Vervoer en Middelen om advies te vragen. 
 

 
6 
Investeringsbesluit 
deelproject A van de HAL-
OV-CORRIDOR in Alkmaar 
(onderdeel 
overgangsprogramma 1998 
van het FINH) 

 
Het college besluit: 
1.Provinciale Staten voorstellen om een FINH-bijdrage ad � 10,75 miljoen aan Alkmaar te 

verstrekken voor realisering van deelproject A van de HAL-OV-CORRIDOR van welk 
deelproject de kosten zijn geraamd op � 123 miljoen. 

 
2.Een en ander onder het strikte voorbehoud dat de rijksfinanciering is verzekerd 
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 13 oktober 1998 

 
 
Rap./Afdeling/Onderwerp Besluit 
 

 

Provinciale nazorgorganisatie Het college besluit: 
1.De op te richten Afdeling nazorg van Afvalzorg Deponie BV met ingang 1 januari 1999 voor 

een periode van 4 jaar aan te wijzen als de nazorgorganisatie belast met de zorg voor de 
uitvoering van de nazorgmaatregelen 

2. Afvalzorg Deponie BV afdeling nazorg in principe met ingang van 1 januari 1999 voor een 
periode van 4 jaar te belasten met de jaarlijkse meting van de grondwaterkwaliteit van de 
voormalige stortplaatsen (stortplaatsen die voor 1 september 1996 reeds waren gesloten). 

3.Dat bovenstaande activiteiten zullen worden uitgevoerd zonder winstoogmerk, behoudens een 
normale vergoeding over het geïnvesteerd vermogen. 

4.Binnen bureau Bodemsanering de formatie aan te passen. 
5. Over 4 jaar de uitvoering van bovenstaande besluiten te evalueren. 
6.De beslispunten a. tot en met e. om advies voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, 

Water en Energie in haar vergadering van 5 november 1998. 
 
8 
Beantwoording schriftelijke 
statenvragen statenleden 
Koetsier en Poulie inzake 
stagnatie grondaankopen voor 
natuurontwikkeling 
(GroenLinks) 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
9 
Businessplan Gebouw 
Mercurius 

 
Het college besluit een businessplan voor Mercurius op te laten stellen, waarin twee alternatieven 
worden uitgewerkt. 

 
10 
Regionale Televisie 

 
Het college besluit in meerderheid: 
1.Geen initiatief te nemen in de richting van regionale televisie. De PvdA-gedeputeerden delen 

dit standpunt niet.  
2.Hiervoor op 29 oktober 1998 het advies in te winnen van de statencommissie voor 

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
3.De ontwikkelingen inzake regionale televisie in Nederland nauwlettend te blijven volgen en de 

statencommissie MWC in de loop van 1999 hierover opnieuw te informeren. 
 
11 
Conceptstatenvoordracht 
FINH-bijdrage Toneelschuur 
te Haarlem 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerpstatenvoordracht en het daarbij behorende ontwerpbesluit in beginsel vast te stellen, 

met  als belangrijkste beslispunt het beschikbaarstellen van een bijdrage van maximaal f. 1.5 
miljoen ten laste van het FINH voor de nieuwbouw van de Toneelschuur te Haarlem. 

2.De ontwerpvoordracht en het ontwerpbesluit op 29 oktober 1998 om advies voor te leggen aan 
de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur en op 18 november aan de 
statencommissie Middelen. 

3.Bij positief advies van deze commissies de ontwerpvoordracht en het ontwerpbesluit in 
december 1998 aan Provinciale Staten voor te leggen. 

 
 
12 
Evaluatie PBC NH/ProBiblio 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het rapport van PVK Advies bv "Effectiviteit en Efficiency PBC 
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 13 oktober 1998 

 
 
Rap./Afdeling/Onderwerp Besluit 
 

 

NH/ProBiblio". 
2.De statenvoordracht en het ontwerp-PS-besluit in principe vast te stellen: 
a. ProBiblio opnieuw voor een periode van 4 jaar (1999-2002) budgetsubsidie te verstrekken 

voor de uitvoering van de steunfunctie voor bibliotheekwerk met als voornaamste taken: 
ondersteuning van het lokale bibliotheekwerk in Noord-Holland, directievoering en 
verzorgen van de financiële administratie voor bibliotheken in gemeenten met minder 
dan 30.000 inwoners, het realiseren en ondersteunen van een provinciaal netwerk van 
bibliotheken en het uitvoeren van de wetenschappelijke steunfunctie-bibliotheekwerk in 
Noord-Holland (WSF); 

b. Jaarlijks 10 % van het provinciale budget (minus het WSF-budget) in te zetten voor het 
uitvoeren van projecten, waarvoor ProBiblio jaarlijks een plan zal indienen dat de 
goedkeuring van GS behoeft, 

c. Voor 1999 ProBiblio een budget te verstrekken dat gelijk is aan het jaarlijks budget in de 
jaren 1995 tot en met 1998. Met ingang van 2000 wordt het budget jaarlijks aangepast 
overeenkomstig de voor gesubsidieerde instellingen door het College te bepalen 
indexering; 

d. ProBiblio toe te staan om aan het einde van de komende budgetperiode (eind 2002) over een 
egalisatiereserve voor Noord-Holland te beschikken ter hoogte van maximaal het bedrag 
dat ontstaat door de som van 5 % van het door de provincie Noord-Holland jaarlijks 
verstrekte budget en 15 % van de overige in Noord-Holland verkregen inkomsten. 

e. Naar de effectiviteit en efficiency van de WSF in Noord-Holland medio 2000 een onderzoek te 
laten uitvoeren. Op basis daarvan in de tweede helft van 2000 een besluit te nemen over 
de verdere inzet van de WSF-middelen in het kader van de ondersteuning en 
kwaliteitsverbetering van het bibliotheekwerk. 

3.De statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor te leggen aan de statencommissie MWC en 
bij positief advies ter vaststelling door te geleiden naar PS. 

 
13 
Ontwerp Provinciaal 
Beleidsplan Jeugdzorg 1999 
t/m 2002 inclusief 
inspraaknota, Voordracht en 
ontwerpbesluit. 
 

 
Het college besluit de voordracht en het ontwerpbesluit inzake het Provinciaal Beleidsplan 
Jeugdzorg 1999 t/m 2002 vast te stellen en hiermee het ontwerp Provinciaal Beleidsplan 
Jeugdzorg ongewijzigd ten opzichte van de voorlopige vaststelling op 1 september 1998 aan te 
bieden voor behandeling in PS van 9 november 1998. 

14 
Beleidsplan en begroting 
1999, Voorbereiding MvA; 
standpunt t.a.v. 
aangekondigde moties en 
amendementen  

 
 
Het college bepaalt reacties op de moties die feitelijk zijn ingediend dan wel schriftelijk zijn 
voorgelegd tijdens de algemene beschouwingen in de statenvergadering van 14 september 1998 
en tijdens de behandeling van het beleidsplan en de begroting 1999 in de statencommissies. 
Deze reacties zullen worden verwerkt in de Memorie van Antwoord. 

 
15 
Juridisch kader FINH 

 
Het college besluit in meerderheid: 
1.De voordracht Juridisch kader FINH definitief vast te stellen. De heer Neef verklaart zich tegen 

het besluit. 
2.De voordracht te agenderen voor de PS-vergadering van 9 november 1998. 

16 
Vaarrouteplan Noord-
Hollands Midden met daarbij 
een aanvraag om FINH-

 
Het college besluit: 
1.Provinciale Staten voor te stellen: 
a.Om het in het Overgangsprogramma 1998 van het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) 
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 13 oktober 1998 

 
 
Rap./Afdeling/Onderwerp Besluit 
 

 

bijdrage voor het project 
aanpak Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer 
 

opgenomen project Vaarrouteplan Noord-Hollands Midden, aan het recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal 37% 
van de kosten van het deelproject Aanpak ondiepten Alkmaarder- en Uitgeestermeer tot 
een maximum van �3.255.000,=; 

b. Het onder a genoemde bedrag ten laste van het fonds Investeringen te brengen; 
  d.GS te machtigen om onder nader te bepalen voorwaarden het onder a. genoemde 

bedrag aan het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikbaar te stellen. 
2.Inliggende concept statenvoordracht vast te stellen en ter advisering voor te leggen aan de 

statencommissies Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie en Middelen. 
 
17 
Heroverweging ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht 
inzake verzoek tot 
handhaving Lute Recycling 
BV, gevestigd te Beverwijk 
(de inrichting is gesitueerd te 
Zaandam) 

 
Het college besluit het bezwaar van S.Hoffmann (namens bewoners Ringweg/Westzanerdijk e.o. 
en Belangenvereniging Westzanerdijk te Zaandam) ongegrond te verklaren. 
 
 
 
 
 

 
18 
Reactie GS op bezwaarschrift 
Milieucentrum Amsterdam 
m.b.t. de Afrikahaven 

 
 
Het college besluit: 
1.Overeenkomstig het advies van de Hoor- en adviescommissie het bezwaar niet ontvankelijk te 

verklaren. 
2.De bestreden beschikking van 31 maart 1998, nr.98-510888 te handhaven. 
3.De inliggende brief te versturen. 

 
19 
Provinciaal Restauratie 
Uitvoerings Programma over 
de jaren 1998/2002. 

 
Het college besluit: 
1.Een ontwerp-Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma (PRUP) over de jaren 1998 t/m 

2002 vast te stellen, waarop de openbare voorbereidingsperiode ingevolge afdeling 3.4. van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is (openbare kennisgeving en ter inzage 
legging op het Provinciehuis). 

2.Dit ontwerp als advies te zenden aan de Minister van OCW. 
 

 
20 
Kennisneming brief 13 
september 1998 van de 
Coördinatiecommissie 
Regionale Samenwerking 
Amsterdam e.o. inzake 
rapportage Intentieverklaring 
Regionale Samenwerking 
Amsterdam e.o. 

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van de brief van 15 september 1998 van de Commissie Regionale 

Samenwerking Amsterdam e.o. inzake de rapportage Intentieverklaring Regionale 
Samenwerking Amsterdam e.o. 

2.deze brief ter kennisname toe te zenden aan de leden van de Commissie Openbaar Bestuur. 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 3, 4, 14, 15, 20 
L. Nijsten tel. (023) 514 40 871, 7, 8 
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 13 oktober 1998 

 
 
Rap./Afdeling/Onderwerp Besluit 
 

 

R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 5, 6, 13 
S. Rabentel. (023) 514 40072, 9, 10, 11, 12, 16, 19 
K. van Rijntel. (023) 514 404517, 18 
 
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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