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

van 17 maart 1998  
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Afronding definitiefase N22 
 

 
Het college besluit: 
A:Financiering N22; 
1.Kennis te nemen van het onderhandelaarsakkoord met betrekking tot de financiering van de 

aanleg van de N22; 
2.In principe en voorlopig in te stemmen met de aangegeven verdeling over de betrokken 

partijen; 
3.Nader overleg te voeren met de directie van de luchthaven Schiphol over de bijdrage van de 

luchthaven; 
4.In principe en voorlopig in te stemmen met het voorstel voor dekking van het provinciale 

aandeel door middel van een bijdrage uit het FINH. 
5.De statencommissies WVV en Middelen te informeren over het bereikte resultaat inzake de 

financiering; 
 
B:Besluitvorming afronding definitiefase N22 
1.Kennis te nemen van de rapportage over de uitwerking van de N22 tot op het niveau van 

bestemmingsplannen; 
2.De daarin verwoorde keuzes te accorderen. 
3.De statencommissie voor Wegen, Verkeer en Vervoer te informeren. 
 

 
2 
Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat op 19 maart 1998 

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

 
3 
Raming budget voor de 
vormgeving van de Europa-
coördinatie in het 
voorjaarsbericht 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het creëren van een budget ad � 120.000,- ten behoeve van de Europa-

coördinatie. 
2.Dekking van het budget bij het Voorjaarsbericht 1998 te regelen. 
 
 
 
 

 
4 
Actieplan binnenvaart Noord-
Holland 1998-2000 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het actieplan binnenvaart Noord-Holland 1998-2000. 
2.In te stemmen met een aantal actiepunten. 
3.In te stemmen met het voortschrijdend karakter van het plan dat tweejaarlijks zal worden 

herzien. 
4.De statencie WVV in haar vergadering van april 1998 om advies te vragen. 
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Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
5 
Normkosten provinciale 
vaarwegen 

 
 
Het college besluit: 
1.Ten aanzien van de normkosten van de vaarwegen (inclusief kunstwerken) als volgt te 

besluiten: 
1.1.kennis nemen van de constatering dat voor het provinciale vaarwegennet op 01-07-97 

(exclusief het Noordhollandsch Kanaal), de beschikbare middelen voor beheer en 
onderhoud ca. fl. 5.800.000,-- lager zijn dan de benodigde middelen berekend in het 
onderzoek van Heidemij Advies B.V.; 

1.2.in afwachting van nadere besluitvorming omtrent eventuele formele classificatie van de 
vaarwegen, voor de berekening van de benodigde middelen voor de vaarwegen uit te 
gaan van de voorgestelde prioriteitstelling van de provinciale vaarwegen. De benodigde 
middelen voor de directe uitgaven voor de vaarwegen bedragen daarbij afgerond fl. 
4.357.000,-- per jaar; 

1.3.er mee in te stemmen dat het budget voor beheer en onderhoud ten opzichte van de begroting 
in dat geval moet worden verhoogd met een bedrag van fl. 2.946.000,-- per jaar; 

1.4.de uit het voorgaande volgende budgetaanpassing van f 2.946.000,- structureel door te 
voeren bij de begroting voor 1999. Indien daardoor ernstige knelpunten ontstaan in 
1998 zal het college hiervoor bij het Najaarsbericht dekking zoeken.  

 
2.Ten aanzien van het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen met bijbehorende kunstwerken 

als volgt te besluiten: 
2.1.kennis nemen van de constatering dat op basis van het onderzoek van Heidemij het 

achterstallig onderhoud voor de vaar-wegen en de kunstwerken ca. fl. 25.200.000,-- 
bedraagt; 

2.2.in te stemmen met het voorstel dat voor baggerwerkzaamheden in voorkomende gevallen 
extra middelen zullen worden gevraagd; 

2.3.in te stemmen met het gefaseerd wegwerken van het geïnventariseerde achterstallig 
onderhoud over een periode van 5 jaar, waarbij voor de oevervoorzieningen rekening 
wordt gehouden met, voor zover mogelijk, alternatieve constructies. Het achter-stallig 
onderhoud aan de kunstwerken ter hoogte van fl. 11.900.000,-- wordt de komende vijf 
jaar volledig weggewerkt; 

2.4.in te stemmen met het programma van achterstallig onderhoud, zoals dat in de notitie is 
beschreven; 

2.5.in te stemmen met het aanwenden van de gereserveerde gelden uit het Provinciaal 
Infrastructuur Fonds die zijn gereserveerd voor baggerwerkzaamheden op de vaarwegen 
en renovatie van de Westfriesche Sluis ter grootte van respectievelijk fl. 2.700.000,-- en 
fl. 1.550.000,-- voor het vermelde programma voor achterstallig onderhoud; 

2.6.in te stemmen met het verstrekken van een kapitaalkrediet van fl. 10.740.000,--voor het 
programma voor het achterstallig onderhoud, waarvan f 4.250.000 wordt gedekt uit het 
PIF; 

2.7.het restant-krediet ad f 6.490.000,- af te schrijven in 30 jaar en de daaruit voortvloeiende 
kapitaallasten ten laste te brengen van de sectorale middelen wegen/vaarwegen; 

3.De Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer en de Commissie Middelen over dit voorstel te 
horen; 
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Onderwerp Besluit 
 

 

 
6 
Millennium problematiek 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de problematiek op automatiseringsgebied rond het Millennium. 
2.In te stemmen met te ondernemen acties door de organisatie ter voorkoming van feitelijke 

problemen rond de eeuwwisseling. 
 
 

 
7 
Deelname Europese 
aanbesteding 
Overheidstelefonie 2000 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het besluit van de Directieraad van 11 februari om als aanbesteder mee te 

doen aan OT2000 (de overheidsbrede Europese aanbesteding van telefoniediensten). 
2.De provincie Noord-Holland formeel aan te melden bij het programmabureau ON21. 
 

 
B ureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
P. Heemskerktel. (023) 514 40 106, 7  
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 3 
M. Jonker tel. (023) 514 44 581, 4, 5 
M.van Kantentel. (023) 514 42 112 
 
 
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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