
 
 
 
 

1  
OP ENB A RE B ESL UI T ENL I JST  VA N D E VERG A D ERI NG  VA N G ED EP UT EERD E ST A T EN VA N NOORD - H OL L A ND  

v a n 2 4  ma a r t  1 998 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 
 
 
1  
Ontheffing Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten 
t.b.v. GERAHO BV, Aalsmeer 

 
Het college besluit de gevraagde ontheffing niet te verlenen. 
 

 
2  
Inzet externe adviseurs in 
1997 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "inzet externe adviseurs in 1997". 
2.De notitie ter kennisneming te zenden aan de commissie Middelen. 

  
3 
Subsidieverstrekking 
Provinciaal fonds stads- en 
dorpsvernieuwing, Besluit 
locatiegebonden subsidies 
en bijdragen bodemsanering, 
aanvragen 1998 

 
Het college besluit: 
1.De stads- en dorpsvernieuwingsmiddelen en BLS-gelden voor het subsidiejaar 1998 aan de 

daarvoor in aanmerking komende gemeenten ter beschikking te stellen overeenkomstig 
het verdeelvoorstel van de provinciale projectgroep Bouwen en Wonen. 

2.De bodemsaneringsmiddelen in principe toe te kennen conform het verdeelvoorstel van de 
provinciale projectgroep Bouwen en Wonen en ten aanzien van de inzet van deze middelen 
een besluit te nemen nadat de saneringsplannen door de gemeenten zijn ingediend en 
beoordeeld. 

 
 
4  
Ontwikkelingsvisie Noord-
Holland 2030 

 
Het college besluit in te stemmen met het vervolg van de Ontwikkelingsvisie Noord-Holland 
2030 en bij het Voorjaarsbericht 1998 aan PS voor te stellen daartoe  
� 120.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. 

  
5 
Gebiedsuitwerking Leiden-
Haarlem-Amsterdam 

 
Het college besluit ten behoeve van de 2e fase (fase B) van het interbestuurlijk project 
Gebiedsuitwerking Leiden-Haarlem-Amsterdam bij het Voorjaarsbericht 1998 aan PS voor te 
stellen daarvoor een bedrag van � 130.000,- uit de algemene middelen ter beschikking te 
stellen. 

6 
Conceptstatenvoordracht 
inzake de Integrale 
Beleidsvisie 

 
Het college besluit: 
1.de voordracht aan Provinciale Staten inzake de strategische luchtvaartontwikkeling vast te 

stellen. 
2.Onverkort vast te houden aan hun reactie, d.d. 10 februari 1998, op de Integrale Beleidsvisie. 
3.Een procedurevoorstel met betrekking tot de brede afweging (september/oktober 1998) 

inzake de toekomst van de luchtvaart op te stellen en hierover de Statencommissie ROV, 
uiterlijk in hun vergadering van 19 juni 1998 te horen. 

 
 
 
7  
Ontwerp-Voorjaarsbericht 

 
Het college besluit: 
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1998 1. Het voorgelegde ontwerp-Voorjaarsbericht 1998 vast te stellen. 
2.Het ontwerp Voorjaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de Commissie Middelen in 

haar vergadering van 8 april a.s. 
 

  
8 
Evaluatie Maatschappelijk 
Activeringswerk 1995-1997 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de evaluatienota over het maatschappelijk activeringswerk      ("MA-

werk") van PVK Advies bv en het hierbij geformuleerde advies dat: 
-de 4 Noord-Hollandse MA-instellingen op grond van de Welzijnsnota 1990 efficiënt en wellicht 

ook effectief hebben gewerkt;    
-het MA-werk zich niet politiek laat aansturen, hetgeen niet past binnen de Welzijnsnota 1997-

2000. 
2.Kennis te nemen van de brief van 22 maart van de Provinciale Synode van Noord-Holland over 

dit onderwerp. 
3.In principe te besluiten de subsidierelatie met GKS, NHS, SMAK en het MA-werk van de 

vereniging Humanitas met ingang van 1 januari 1999 te beëindigen, gezien de 
uitgangspunten in de Welzijnsnota 1997-2000 (-het onder 1a genoemde, -alleen een 
subsidierelatie aan te gaan met grote, algemene steunfunctie-instellingen). 

De heer Verburg verklaart zich tegen dit besluit en deelt mede dat ook de heer Lagrand er 
tegen is. 

4.Een en ander ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Maatschappelijk Welzijn 
en Cultuur op 26 maart 1998. 

 
 
 

 
 
9 
IPO-notitie Groen op de Kaart 

 
Het college besluit in te stemmen met de door het IPO opgestelde notitie Groen op de Kaart ten 
behoeve van het bewerkstelligen van meer politieke aandacht voor het landelijk gebied en het 
groene beleid bij de komende kabinetsformatie. 
 
 
 
 

 
1 0 
Regeling Flankerend beleid 
kleinere 
steunfunctieinstellingen 

 
Het college besluitkennis te nemen van de Regeling Flankerend beleid kleinere steunfunctie-
instellingen en in te stemmen met inhoud en ondertekening ervan. 

 
1 1  
Slotbericht 1997 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de tekst van bijgaand ontwerp-Slotbericht 1997. 
2.Het ontwerp-Slotbericht 1997 ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie 

Middelen in haar vergadering van 8 april 1998. 
3.Het Slotbericht 1997 aan Provinciale Staten voor te leggen met het advies het Slotbericht in 

afwachting van de Provinciale rekening over 1997 te aanvaarden als het in de 
Provinciewet bedoelde jaarverslag. 
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1 2  
Kaderbrief 1999 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ontwerp-kaderbrief 1999. 
2.De brief ter kennis te brengen van de Statencommissie middelen in haar vergadering van 8 

april 1998. 
 
1 3 
Geschiedbeschrijving 
Noord-en Zuid-Holland 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de pilot-study om te komen tot een geschiedenis van Holland. 
2.Op basis hiervan de Stichting Relgionale Geschiedbeoefening Noord-Holland eenmalig een 

bijdrage van maximaal � 200.000,- in de vorm van een tekortsubsidie toe te kennen. 
 

1 4  
Voorlopig standpunt inzake 
de bedenkingen tegen het 
ontwerp-landinrichtingsplan 
voor de herinrichting 
Westzaan 
 

 
Het college besluit het voorlopig standpunt inzake de bedenkingen tegen het ontwerp-
landinrichtingsplan voor de herinrichting Westzaan vast te stellen en verzoekt de Commissie 
van Onderzoek uit Provinciale Staten voor de herinrichting Westzaan de bezwaarmakers te 
horen en haar te adviseren over het te nemen besluit tot vaststelling van dit 
landinrichtingsplan. 

B ur e a u C o mmuni c a t i e  k a n na de r e  i nl i c ht i nge n ge v e n o v e r  de  be s l ui t e n 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 096 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 102, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18  
J. Jansen tel. (023) 514 42 57 
M. Jonker tel. (023) 514 44 58 
B. Kessenstel. (023) 514 40 22   
Y. Koot  tel. (023) 514 42 83 
L. Nijsten tel. (023) 514 40 8714 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09  
A. Lamurtel. (023) 514 41 981, 3 
M. van Kantentel. (023) 514 42 11 
 
 
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.  
 
 
 
 
T i t e l : G S- be s l ui t e nl i j s t  d. d.  2 4 - 03- 1 998 o pe nba a r  
 
D a t um: 2 5- 03- 1 998 
 
Numme r :  
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D o c ume nt t ype : G S- v e r s l a g o pe nba a r  


