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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 24 februari 1998

Onderwerp

1
Vergadering IPO Algemeen
Bestuur op 26 februari 1998

2
Uitbreiding formatie
Provinciale Archiefinspectie

3
Pilotprojecten dynamische
verkeersbeheersing

4
Ontwerpbesluit aanwijzing
provinciaal net van wegen
voor vervoer gevaarlijke
stoffen bestaande uit wegen in
beheer bij provincie,

besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het IPO Algemeen Bestuur
betreffende de agendapunten:
IPO-schets waterbeheer; Wachtgeldregeling waterschapsvoorzitters.
2.In te stemmen met het afsluiten door het IPO mede namens Noord-Holland van de
meerjarenafspraken verbetering energie-efficiency voor de cementindustrie en de
zuivelindustrie.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het feit, dat bij voortduring van de onderbezetting van de Provinciale
Archiefinspectie bestaande zowel als nieuwe toezichthoudende taken, die de nieuwe
Archiefweg 1995 en Politiewet 1993 aan de provinciebesturen opleggen, structureel
achterwege moeten blijven.
2.Met het oog op het bovenstaande de formatie van de Provinciale Archiefinspectie uit te breiden
met één fte. De directieraad zal dit besluit nader uitwerken.
3.Over dit principebesluit het advies in te winnen van de Statencommissie voor Maatschappelijk
Welzijn en Cultuur op 26 maart a.s.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de rapporten Telematica en Verkeersbeheersing Noord-Holland-Midden.
2.Alvorens een definitief besluit te nemen over de ontwikkeling van dynamische
verkeersmanagement op het provinciale wegennet, eerst ervaring op te doen met 3
pilotprojecten.
3.Daartoe de pilotprojecten en monotiring van het wegennet uit te werken tot op
uitvoeringsniveau. Dit betreft de projecten: Ring Alkmaar (een gezamenlijk project (RWSNH, gemeente en provincie), het verkeersbeheersingsplan Noord-Holland-Midden (onderdeel
van het kernthema bereikbaarheid) en het project Reis- en Route-informatie (een gezamenlijk
van RWS-NH en provincie om een informatiesysteem voor weggebruikers te ontwikkelen).
Het college besluit:
1.In principe alle wegen in beheer bij provincie, waterschappen en hoogheemraadschap aan te
wijzen als behorend tot het provinciaal net van wegen voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
2.Het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer op 6 maart 1998.
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waterschappen en
hoogheemraadschap

3.Het ontwerpbesluit ter kennisname voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en
Energie en de Statencommissie Openbaar Bestuur en Veiligheid.
4.Het ontwerpbesluit ter visie te leggen per 5 maart 1998.
5.De gemeenten erop te wijzen dat na publikatie van het besluit in de Staatscourant in juli 1998
het aan de gemeenten is om een route gevaarlijke stoffen vast te stellen of de bestaande route
aan te passen/ te wijzigen.

5
Conceptstatenvoordracht
Instelling Commissie
Beleidsevaluatie

6
Conceptstatenvoordracht
Ontgrondingenverordening
Noord-Holland 1998

7
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid
mw.drs.J.C.M.Onstenk
inzake het plaatsingsproces

8
Financieel-technische
uitgangspunten voor de
samenstelling van de
ontwerp-begroting voor 1999
en de meerjarenraming 20002003

Het college besluit:
1.De conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit, inhoudend
- het instellen van een Commissie Beleidsevaluatie
- het Reglement Commissie Beleidsevaluatie
voorlopig vast te stellen, met toevoeging van een horizonbepaling en aanpassing van art. 6 in
die zin dat beleidsevaluaties ook in de staten worden behandeld..
2.De conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit ter advisering voor te leggen aan de
Statencommissie Middelen en ter discussie voor te leggen aan het Seniorenconvent.
3.De conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit ter kennisneming tot te zenden aan de
Rekeningencommissie.
4.De conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit na advisering ter besluitvorming voor te
leggen aan provinciale staten.
Het college besluit:
1.De ontwerp-voordracht inzake de vaststelling van de Ontgrondingenverordening NoordHolland 1998 in principe vast te stellen.
2.De voordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie Land- en Tuinbouw en de
cie's ROV en NLO te verzoeken hun eventuele op- en aanmerkingen aan de leden van de cie
LT door te geven.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.De volgende financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de
ontwerpbegroting voor 1999 en de meerjarenraming 2000-2003 vast te stellen:
-voor wat de directe uitgaven betreft wordt voor 1999 uitsluitend voor de exploitatie- en
budgetsubsidies en voor de posten beheer en onderhoud van wegen een
prijscompensattie van 1,75% verleend;
-vanaf 2000 wordt voor alle directe uitgaven en voor de materiële apparaatskosten een jaarlijkse
stijging van 2% gehanteerd;
-voor de salariskosten wordt voor 1999 een extra bedrag van ¦ 0,5 miljoen aan de post voor
onvoorziene uitgaven toegevoegd (boven de in de salarisraming voor 1999 te verwerken
gevolgen van de gesloten CAO); vanaf 2000 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse
loonkostenstijging van 2%;
-voor de raming van de opbrengst opcentenheffing MRB wordt uitgegaan van een jaarlijkse
autonome stijging van 2% in 1999 en van 1% per jaar in de volgende jaren;

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 24 februari 1998
Onderwerp

besluit
-voor de legestarieven wordt rekening gehouden met een verhoging van 1,75% per 1 januari
1999 en van 2% in de volgende jaren.
2.De onder 1. genoemde uitgangspunten ter instemming voor te leggen aan de Commissie
Middelen in haar vergadering van 18 maart a.s.

9
Conceptontwerp Streekplan
Kennemerland

10
Herbezinning FINH
11
Wijzigingsvoorstellen
streekvervoer NZH en Midnet

12
RESIDER IJmond, verlening
uitvoeringsprogramma
IJmond IJzersterk

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inhoud van het concept-ontwerp streekplan
2.Het concept-ontwerp streekplan voorlopig vast te stellen en vervolgens vrij te geven voor
behandeling in de commissie ROV en in de PPC, voor overleg met de gemeenten en de 2
gewesten in Kennemerland en voor toezending aan de aangrenzende gemeenten, de provincie
Zuid-Holland en de waterschappen.
Het college besluit de definitieve voordracht Herbezinning FINH en Overgangsprogramma 1998
vast te stellen.
Het college besluit de wijzigingsvoorstellen van NZH en Midnet ingaande 24 mei 1998
voorlopig goed te keuren.
De belangrijkste wijzigingsvoorstellen zijn:
-het opheffen van het gedeelte van lijn 93 tussen Nieuw-Vennep en Leimuiden in de avonduren
en op zondagen;
-het verleggen van het begin/eindpunt van lijn 143 (Hoorn - Andijk - Enkhuizen) van Enkhuizen
naar Bovenkarspel (met aldaar goede overstapmogelijkheden op lijn 145 van/naar
Enkhuizen);
-het bedienen van Camperduin Strand op zaterdagen en zondagen alsmede ook op werkdagen
gedurende de zomerperiode;
-het bedienen van het vierde kwadrant in Huizen door lijn 134 en het als gevolg hiervan
schrappen van een aantal ritten van deze lijn tussen 9.00 en 12.00 uur (de kwartierdienst
wordt dan omgezet in een halfuurdienst).

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot
wijziging van de beschikking betreffende de verhoging van de bijstand vanuit het EFRO en
het ESF voor een operationeel programma in het kader van het Communautair Initiatief
RESIDER II in de regio IJmond in Nederland.
2.Kennis te nemen van de door de EU goedgekeurde financiële tabellen die voortkomen uit de
verlenging van het programma RESIDER IJmond Nederland, operationeel programma 1994
- 1999.
3.Te handelen in het verlengde van het GS-besluit van 4 april 1995 inzake het door de EU
goedgekeurde uitvoeringsprogramma RESIDER IJmond. Deze handelingen zijn:
-in te stemmen met de voortzetting van het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de
programma-uitvoering en het daarmee verbonden voorzitterschap van het in het
operationeel programma aangegeven Comité van Toezicht. Dit Comité draagt zorg voor
het goede verloop van het programma;
het voorzitterschap van dit Comité van Toezicht op te dragen aan de primus Economische
Zaken;
-in te stemmen met de voortzetting van de stuurgroep "IJmond IJzersterk" conform de door de
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EU aangegeven richtlijnen en onder voorzitterschap van de primus EZ. Deze stuurgroep
is belast met de goedkeuring van de individuele bijstandsaanvragen;
-in te stemmen met de voortzetting van de delegatie van de beslissingsbevoegdheid over
Resider-gelden t.b.v. projecten in de IJmond naar de stuurgroep "IJmond IJzersterk",
waarbij melding aan GS en betrokken statencommissies achteraf plaatsvindt.
4.De statencommissie Economische Zaken bovengenoemde besluiten ter kennisname voor te
leggen en om advies te vragen.

13
Garantstelling ESF project
clustering scholing
installatietechniek, onderdeel
infrastructuur
14
Garantstelling ESF
bouwnijverheid clustering
15
Garantstelling ESF project
Stimulering procesinnovatie
verladers, trainingen

16
Hernieuwd besluit m.b.t. bp
Tweede partiële herziening bp
Oude Kom Volendam

Het college besluit garant te staan voor de ESF-bijdrage ad ¦ 41.150,- en de gedeputeerde voor
Economische Zaken te machtigen de ESF aanvraagformulieren in drievoud te ondertekenen.

Het college besluit garant te staan voor de ESF-bijdrage ad ¦ 260.306,- en de gedeputeerde voor
Economische Zaken te machtigen de ESF aanvraagformulieren in drievoud te ondertekenen.
Het college besluit garant te staan voor de ESF-bijdrage ad ¦ 232.320,- en de gedeputeerde voor
Economische Zaken te machtigen de ESF aanvraagformulieren in drievoud te ondertekenen.

Het college besluit:
1.Reclamanten genoemd onder a en b mee te delen, dat zij in hun bedenkingen kunnen worden
ontvangen, doch dat deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring
aan enig plandeel.
2.Reclamanten genoemd onder c en d mee te delen, dat zij niet in hun bedenkingen kunnen
worden ontvangen.
3.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Edam-Volendam tot
vaststelling van het bestemmingsplan "Tweede partiële herziening bestemmingsplan Oude
Kom Volendam".
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R.A.R. Fillet
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
M.A.S. Hoenson
M. Jonker tel. (023) 514 44 58
L. Nijsten tel. (023) 514 40 876
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
A.Lamurtel. (023) 514 41 9816

tel. (023) 514 44 09
1, 5, 7, 8, 10,
tel. (023) 514 41 18
3, 4, 11,

9
12, 13, 14, 15
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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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