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van 21 april 1998  

 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1 
IPO-vergadering Algemeen 
Bestuur op 23 april 1998 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen. 

 
2 
Openbaar Vervoer over water, 
verbinding IJmuiden 
Pontplein-Amsterdam CS 

 
Het college besluit: 
1.De door Rederij NACO voorgestelde verbinding per schip tussen Velsen-Zuid Pontplein en 

Amsterdam CS te beschouwen als een gewenste en waardevolle toevoeging aan het OV-
netwerk in de Noordelijke Randstad 

2.Van de door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat ter beschikking te stellen bijdrage ad 
� 3.227.223 een bedrag van maximaal � 2.660.000 aan te wenden om de start van deze OV-
verbinding mogelijk te maken en voor de resterende bijdrage een nadere bestemming te 
vinden, in principe ten behoeve van de onderhavige verbinding per schip.  

3.De Rederij NACO subsidie te verlenen in de aanloopkosten van de verbinding per schip tussen 
Velsen-Zuid Pontplein en Amsterdam CS voor een periode van drie jaar volgens 
bijgevoegde beschikking en aanbiedingsbrief 

4.In principe wordt voor de onder 2 en 3 genoemde zaken niet meer subsidie verleend dan de 
provincie van het rijk ontvangt. 

5.Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag, Rijkswaterstaat Regionale directie 
Noord-Holland, Regionaal Orgaan Amsterdam, de gemeenten Haarlem, Amsterdam en 
Velsen, NZH Vervoermaatschappij NV, Midnet Groep, NS Reizigers, Lovers Rail, 
Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam, Gemeentelijke Havenbedrijven van Amsterdam en 
IJmuiden omtrent dit besluit te informeren. 

 
3 
Debatten van de Toekomst: 
Planning en opzet debatten in 
1998 

 
Het college besluit: 
1.Als algemene doelstelling voor de "Debatten van de Toekomst" vast te stellen: 
"het bieden van een platform voor statenleden waarin belangengroepen, organisaties, deskundigen 

ed. in gesprek of debat zijn over een thema, maatschappelijk vraagstuk of regio met het 
oogmerk te komen tot bouwstenen voor een strategische agenda voor het nieuwe college" 

2.Het programma van de Debatten van de Toekomst als volgt vast te stellen: 
 
datumDebatPortefeuillehouder(s) 
mei/juni:De toekomst van de 
luchtvaartRO en volkshuisvesting 
11 juni:De toekomst van de provincie:  
  de virtuele provincie? strategie en beleidsplanning 
23 juni:Toekomst verkeer en vervoer,  
nieuwe kansen door  
samenwerking wegen,verkeer en vervoer 
september:De toekomst van het landelijke  
gebied NLO 
september/Ontwikkelingsvisie 2030,  
oktober:regiodebattenRO en volkshuisvesting 
november:Toekomst boven water water en waterschapsorga-nisatie/kustverdediging 
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16 november: Kwaliteit van de economische  
groei economische zaken 
11 december: Maatschappelijke dynamiek:  
sociale  
  en culturele infrastructuur Zorg en Emancipatie èn Maatschappelijk Welzijn 
januari 1999:Slotbijeenkomst  Debatten van de Toekomst 
3.Een klankbordgroep bestaande uit de portefeuillehouder voor de Debatten van de Toekomst en 

drie andere leden van ps, te weten Mw. A.A.E. Goijert, dhr. P.J.M. Poelmann, H.M. 
Meijdam en externe adviseurs , te weten dhr. H.P. Gallacher (directeur Milieufederatie), H. 
Elzerman (directeur radio Noord-Holland) en P.Hermanides ( Arena), aangevuld met de 
ambtelijke opdrachtgever en opdrachtnemer in te stellen. 

4.Het project Debatten van de Toekomst in januari 1999 af te ronden met een slotdocument en 
slotmanifestatie/-debat. 

 
4 
Voorlopige vaststelling van 
voordracht voor derde tranche 
Provinciale 
Milieuverordening 

 
Het college besluit: 
1.de reactie op de inspraak op de derde tranche van de Provinciale Milieuverordening vast te 

stellen onder voorbehoud van instemming door de statencommissie; 
2.het naar aanleiding van de inspraak aangepaste ontwerp van de derde tranche van de Provinciale 

Milieuverordening in beginsel over te nemen; 
3.de ontwerp-voordracht in beginsel vast te stellen; 
4.de reactie op de inspraak te zenden naar degenen die van de inspraakmogelijkheden gebruik 

hebben gemaakt met begeleiding van inliggende brief; 
5.de ontwerp-voordracht voor advies voor te leggen aan de Provinciale Planologische 

Commissie en aan de commissie Milieu, Water en Energie. 
5 
Beantwoording statenvragen 
Bozelie, Declerq en Onstenk 
inzake restanten Boeing 747 
van El-Al 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
6 
Tussenrapportage regiovisie 
Zorg voor verstandelijk 
gehandicapten in Noord-
Holland 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de tussenrapportage Regiovisie voor verstandelijk gehandicapten in 

Noord-Holland; 
2.Voor de besluitvorming rond de regiovisies te bepalen dat behandeling per regio(-visie) zal 

geschieden in ons college en de statencommissie Zorg en de regiovisies gezamenlijk 
vastgesteld zullen worden in PS. Hierdoor kunnen wij regio's die ons daartoe verzoeken tot 
uiterlijk 1 november 1998 uitstel verlenen; 

3.In principe uit te spreken vóór voortzetting te zijn van de regio-commissies zoals zij nu 
functioneren en zijn samengesteld voor de periode dat deze regiovisies uitgevoerd worden; 

4.In principe en onder nader te formuleren voorwaarden besluit nr. 3 ook financieel (mede-
)mogelijk te maken; 

5.In te stemmen met de in de tweede bijlage voorgestelde procedure voor beoordeling en 
toewijzing van zorgvernieuwingsgelden in 1998 en 1999. Het betreft het voor de regiovisie 
verstandelijk gehandicapten gereserveerde deel van de post stimulering zorgvernieuwing. De 
procedure houdt in: vaststelling van een subsidieregeling en de regionale budgetten door ons 
college, een advies hierover door de commissie Zorg, regionale prioritering van projecten 
door de regiocommissies, globale inhoudelijke toetsing en vaststelling van de prioriteits 
volgorde door GS, advies over deze vaststelling door de statencommissie Zorg;  
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6.De statencommissie Zorg de onder 1 genoemde rapportage toe te zenden en om advies te 
vragen over het voorgaande. 

7 
RWB 
Ontwerp-streekplan 
Kennemerland 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de inhoud van het ontwerpstreekplan. 
2.Het ontwerp vast te stellen en vervolgens vrij te geven voor ter visielegging van het 

ontwerpstreekplan gedurende de periode 25 mei tot en met 20 juli 1998. 
 
 
8 
Vaststelling van de ontwerp-
jaarrekening Algemene Dienst 
over 1997 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerpjaarrekening van baten en lasten van de provincie over 1997 met de daarbij 

behorende toelichting en bijlagen vast te stellen. 
2.De voordracht aan Provinciale Staten (c.q. de geleidebrief) met het ontwerpbesluit bij de 

rekening voorlopig vast te stellen. 
3.Bedoelde stukken gecompleteerd met alle daarbij behorende bijlagen, in handen te stellen van 

de Rekeningencommissie. 
4.De onder 2. genoemde stukken ter kennisneming te zenden aan de Commissie Middelen. 

 
9 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid 
mw.J.C.M.Onstenk inzake 
werkgelegenheid in Noord-
Holland 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
10 
Conceptstatenvoordracht tot 
wijziging van reglementen 
van Groot-Geestmerambacht 
en van Uitwaterende Sluizen 
in Hollands Noorderkwartier 
(resp.buiten ws-verband 
brengen van enkele gebiedjes 
en vastleggen taakgebied 
water-keringszorg) 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerpwijzigingen van de reglementen van het waterschap Groot-Geestmerambacht (buiten 

waterschapsverband brengen van enkele gebiedjes) en van het Hoogheemraadschap van 
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier (in verband met vastleggen taakgebied 
waterkeringszorg) in beginsel vast te stellen. 

2.De onder sub 1 genoemde stukken om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, 
Water en Energie. 

 

 
11 
Voortgangsrapportage 
Veelzijdig Personeelsbeleid 
1997 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Veelzijdig Personeelsbeleid 1997. 
2.De volgende prioriteiten voor 1998 in principe vast te stellen: 
-projecten kwaliteitsverbetering personeelsfunctie MKB; 
-projecten ter stimulering van etnomarketing; 
-projecten stimuleren t.b.v. allochtone starters; 
-opzetten poolconstructies, o.a. in de metaalbranche en het project Wisselwerk. 
3.De prioriteiten ter advies te agenderen voor de Statencommissie Economische Zaken van 17 

mei 1998 en de rapportage ter kennisgeving te brengen. 
 

12  
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Werkwijze en samenstelling 
Provinciaal Overlegorgaan 
Landelijk gebied 

Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de evaluatie van de werkwijze en samenstelling van het Provinciaal 

Overlegorgaan Landelijk gebied alsmede van het jaarverslag 1997; 
2.In principe in te stemmen met het voorstel van het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied 

om de samenstelling en het aantal deelnemers in het POL niet te wijzigen; 
3.Over het besluit onder 2. het advies te vragen van de commissie voor Land- en Tuinbouw. 

13 
Nieuw besluit GS naar 
aanleiding van de 
gedeeltelijke vernietiging 
door de Raad van State  van 
hun beschikking inzake 
goedkeuring van het 
vastgestelde 
bestemmingsplan 
Weidegebied van de 
gemeente Bergen 

 
Het college besluit rekening houdend met de uitspraak van de Raad van State inzake het 
bestemmingsplan Weidegebied alsnog enige onderdelen van het plan van goedkeuring uit te 
zonderen. 

 
14 
Artikel 19 WRO 14 
woningen Kalverpolder 
Zaanstad  

 
Het college besluit: 
1.De gevraagde verklaring van geen bezwaar te weigeren. 
2.Partijen van haar beslissing in kennis te stellen. 
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