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

van 25 augustus 1998  
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
1 
Uitspraak Raad van State 
inzake Schiphol 

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State  
2.de afdeling RWB opdracht te geven de gevolgen van de uitspraak van de RvS in het ruimtelijk 

beleid mee te nemen in de overwegingen bij besluiten. 
3.de projectleider vergunningen 5P opdracht te geven te (doen) onderzoeken welke de gevolgen 

zijn van de uitspraak van de RvS voor de vergunningverlening in het kader van de versnelde 
aanleg van de vijfde baan voor de provincie als bevoegd gezag,  

4.het Rijk in ambtelijk overleg aan te bieden gezamenlijk te zoeken naar een adequate oplossing 
voor de milieuparameters luchtverontreiniging, geur en externe veiligheid, gericht op een 
snelle(re) afhandeling van de in de uitspraak vernietigde besluiten, 

5.de GS-Commissie ROV te mandateren een brief aan de ministers van V&W en VROM te 
zenden waarin de regering wordt gevraagd: 

-helderheid te verschaffen over de ontstane situatie in relatie tot de handhaving en het ruimtelijk 
beleid 

-met de provincie te komen tot afspraken over de interimperiode tussen nu en het onherroepelijk 
worden van de 'gerepareerde' zone voor het vierbanenstelsel voor het ruimtelijk beleid 
c.a., 

-de regering te verzoeken zo spoedig mogelijk (bijvoorbeeld op basis van het te verwachten 
TNLI-onderzoek 'Schiphol') een kwaliteitssprong te maken door nu reeds de te 
voorziene procedures in gang te zetten om de groei van Schiphol tot aan het beschikbaar 
zijn van nieuwe luchtvaartinfrastructuur te kunnen accomoderen. 

  
2 
Juridisch kader FINH 
 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerpvoordracht Juridisch kader FINH met bijbehorende Verordening FINH 1998 en 

toelichting in principe vast te stellen. 
2.De stukken om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen (vergadering 21 september 

a.s.) 
 

 
3 
Regiodebatten 
Ontwikkelingsvisie Noord-
Holland 2030 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de opzet en de begroting van de Regiodebatten. 
2.In te stemmen met de dekking van de kosten ter hoogte van f.200.000,- uit het najaarsbericht, 

dit onder voorbehoud van goedkeuring van het najaarsbericht door Provinciale Staten. 
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Onderwerp Besluit 
 

 

Clipper "Stad Amsterdam": 
verzoek om financiële 
bijdrage 
 

Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het verzoek van de gemeente Amsterdam voor een financiële bijdrage van 

f.2 miljoen aan de bouw van een clipper t.b.v. Sail 2000. 
2.In principe in te stemmen met een financiële bijdrage op basis van een afnamegarantie van 6 

vaardagen per jaar gedurende 5 jaren, ingaande in het jaar 2000. De hiermee gemoeide 
jaarlijkse kosten ad f.135.000,- gelijkelijk te dekken uit de begrotingsposten "internationale 
betrekkingen" en "promotie & acquisitie". 

3.De PS-commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid om advies te vragen in haar 
vergadering van 9 september a.s. 

 
5 
Voorwaardenscheppend 
Beleid; subsidievoorstel 
flaneerkade 
Koopvaardersbinnenhaven 
Den Helder 

 
Het college besluit: 
1.De gemeente Den Helder een subsidie te verstrekken van f. 1,25 miljoen t.b.v. de aanleg van 

de tweede fase van een flaneerkade in de Koopvaardersbinnenhaven. E.e.a. onder voorbehoud 
van een positief advies terzake van de Statencommissie voor Economische Zaken. 

2.De commissie EZ in haar vergadering van 9 september a.s. een voorstel voor de verstrekking 
van genoemd subsidie ter advies voor te leggen. 

 
6 
Notitie autodelen 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de informatieve notitie autodelen. 
2.De statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer te informeren. 

 
7 
Beschikking herstructurering 
glastuinbouw onderdeel 
bevordering grondmobiliteit 

 
Het college besluit vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de deelverordening 
grondmobiliteit glastuinbouwgebieden Noord-Holland 1998, waarover Provinciale Staten op 6 
april hebben besloten, de Fa.G.Numan en Zn te Heemskerk onder voorwaarden een bijdrage van 
f.250.000,- te verstrekken in de kosten van het bouwen van een nieuw glastuinbouwbedrijf. 

 
8 
Ontwerp statenvoordracht 
Deelverordening tot 
verbetering van de 
ontsluitingssituatie in 
verouderde 
glastuinbouwgebieden in 
Noord-Holland 1998 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-voordracht inzake de vaststelling van de deelverordening ter verbetering van de 

ontsluitingssituatie in verouderde glastuinbouwgebieden in Noord-Holland 1998 in principe 
vast te stellen, waarbij de werkingsduur wordt beperkt tot 2003; 

2.Vanuit de � 17 miljoen, welke op 12 mei 1997 (voordracht 26) in beginsel beschikbaar is 
gesteld voor de herstructurering van de glastuinbouw, een bedrag van maximaal � 5 miljoen 
uit het Fonds Investeringen N-H ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de onder 
A genoemde deelverordening; 

3.Vanuit de � 17 miljoen, welke op 12 mei 1997 (voordracht 26) in beginsel beschikbaar is 
gesteld voor de herstructurering van de glastuinbouw, een bedrag van maximaal � 1,75 
miljoen uit het Fonds Investeringen N-H ter beschikking te stellen ten behoeve van 
voorbereidingskosten en procesmanagement inzake de herstructurering van de glastuinbouw 
in Noord-Holland; 

4.De GS-Commissie Land- en Tuinbouw te machtigen inzake de besteding van het onder C 
genoemde bedrag van maximaal � 1,75 miljoen ten behoeve van voorbereidingskosten en 
procesmanagement; 

5.Over de principebesluiten 1 tot en met 3 het advies te vragen van de Commissie voor Land- en 
Tuinbouw, de commissie Middelen en het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied. 
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9 
Provinciaal 
Meerjarenprogramma 
Landelijk Gebied 1999-2003 
 

 
Het college besluit: 
1.Het Provinciaal MeerjarenProgramma Landelijk Gebied 1999-2003 (PMP-LG) vast te stellen. 
2.Op basis van dit PMP-LG in IPO-verband (totaal) f.70 miljoen te claimen uit de Brede 

Doeluitkering waarvan f.21,4 miljoen voor landinrichting, f.2,6 miljoen voor 
waterschapswerken, f.0,2 miljoen voor kavelruil, f. 0,3 miljoen voor inrichting van 
natuurontwikkelingsgebieden en reservaten, f.36 miljoen voor grondverwerving, f.0,75 
miljoen voor natuurbeschermingswet, f. 0,16 miljoen voor soortenbeleid en f.6,6 miljoen 
voor beheersovereenkomsten binnen de RBON. 

3.In te stemmen met de in het PMP-LG voorgestelde verdere onderverdeling van middelen 
binnen de verschillende beleidscategorieën. 

 
10 
Agrarisch natuurbeheer: 
tussen-evaluatie en vastleggen 
middelen 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de resultaten van de "Tussen-evaluatie: De resultaten van het provinciale 

instrument agrarisch natuurbeheer nader bekeken". 
2. In 1999 voorlopig een eenmalige verhoging van het budget toe te passen van f 1 miljoen, 

waardoor het budget voor 1999 op f 1,75 miljoen komt; op basis van de uitwerking van het 
provinciaal instrument kan in 1999 een besluit worden genomen over eventuele structurele 
financiering;  

3.Genoemde tussen-evaluatie op 24 september a.s. voor te leggen aan de statencommissie NLO. 
 

 
11 
Structurele aansluiting bij 
Nationale Ombudsman 

 
Het college besluit: 
1.de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende het voorstel dat de 

gezamenlijke provincies zich met ingang van 1 januari 1999 structureel aansluiten bij de 
Nationale Ombudsman in beginsel vast te stellen. 

2.PS voor te stellen een bedrag van f.8.700,-, hetzelfde bedrag als in 1998, op de provinciale 
begroting voor 1999, te reserveren, en in de daarop volgende jaren als een structureel budget 
in de provinciale begroting op te nemen. 

3.De Klachtenregeling provincie Noord-Holland dienovereenkomstig aan te passen, in die zin dat 
de werkingsduur ervan met vier jaren wordt verlengd, zodat zij komt te vervallen op 31 
december 2002. 

4.PS voor te stellen de Klachtenregeling provincie Noord-Holland in 2002 te evalueren, of 
zoveel eerder als dat noodzakelijk blijkt n.a.v. de eisen aan een klachtenregeling die gesteld 
zullen worden in toekomstig hoofdstuk 9 van de Abw. 

5.De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vóór definitieve vaststelling om advies voor te 
leggen aan de statencommissie Openbaar Bestuur ter bespreking op 23 september 1998. 

 
12 
Startnotitie inzake oprichting 
Steunpunt Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 
1.Bij wijze van startnotitie kennis te nemen van de concept-intentieverklaring inzake de 

oprichting van een Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, met als belangrijkste 
beslispunten: 

a.De bereidheid uit te spreken mee te werken aan het voorgestelde samenwerkingsverband en de 
nadere uitwerking van de in de concept-intentieverklaring voorgestelde contouren en 
randvoorwaarden voor oprichting van een Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland; 

b.In te stemmen met de aanstelling van een externe kwartiermaker om in de aanloopfase naar het 
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Onderwerp Besluit 
 

 

Steunpunt (1 oktober-31 december 1998) de contouren en randvoorwaarden in 
samenspraak met de partners te vertalen in een concreet organisatiemodel met, 
desgevraagd, de provincie in de rol van formeel opdrachtgever en de stuurgroep als 
inhoudelijk opdrachtgever. 

c.In te stemmen met de hieruit voortvloeiende financiële consequenties, zoals deze zijn 
voorgesteld voor het najaarsbericht 1998 (max. f.35.000); 

2.Het ontwerpbesluit op 17 september 1998 om advies voor te leggen aan de PS Commissie 
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 

 
13 
Statenvoordracht 
bekrachtiging bezwaar (nadere 
gronden) tegen aanwijzing 
partiële herziening streekplan 
ANZKG voor 
Haarlemmermeer\Schiphol 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht ongewijzigd vast te stellen. 
2.De voordracht te agenderen voor de vergadering van PS van 14 september 1998. 

 
14 
Internet voortzetting: 
evaluatierapport Internetsite 
Provincie Noord-Holland 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De proef met Internet om te zetten in een definitieve aanwezigheid van de site van de provincie 

Noord-Holland op Internet hetgeen impliceert dat: 
a.informatie op Internet wordt aangeboden (provinciale WEB-site); 
b.informatie op Internet kan worden geraadpleegd (surfen); 
c.extern e-mailen via Internet mogelijk is en organisatorisch wordt gekoppeld aan de interne e-

mail faciliteiten. 
2.Ter uitwerking van het onder 1 gestelde een projectleider aan te stellen. 
3.De projectleider op te dragen een projectplan op te stellen. 
4.Bij het projectplan wordt het gebruik door statenleden mede in de beschouwingen betrokken. 
5.Voor het aantrekken van een projectleider, het opstellen van een projectplan en het op het 

huidige niveau continueren van Internet tot in ieder geval 1 januari 2000 eenmalig een 
bedrag van f.200.000,- beschikbaar te stellen een en ander vooruitlopend op de integrale 
afweging in het kader van het Najaarsbericht 1998. 

6.In het kader van de voorbereiding van de begroting voor 2000 zal worden bezien of en in welke 
mate structurele middelen voor Internet worden ingezet. 

 
15 
Heroverweging Awb, 
weigering afgifte verklaring 
van geen bezwaar art.19 
WRO inzake bedrijfswoning 
A.Pijper, gemeente Obdam. 

 
Het college besluit het bezwaar ongegrond te verklaren. 

16 
Rapportage Conclusies 
Bosbeleid Noord-Holland 

 
Het college besluit de commissie NLO te informeren over conclusies van de inventarisatie van 
het bosbeleid. 

 
17 
Voortgangsrapportage 
vervoermanagement periode 
januari tot en met juni 1998 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de door het projectbureau vervoermanagement Noord-Holland opgestelde 

voortgangsrapportage, waarin de stand van zaken per 1 juli 1998 is weergegeven. 
2.In te stemmen met aanbieding van de rapportage aan Rijkswaterstaat directie Noord-Holland. 
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3.De rapportage ter kennisname en oriënterende bespreking aan te bieden aan de Statencommissie 
Wegen, Verkeer en Vervoer voor de vergadering d.d. 4 september 1998. 

18 
Buiten het verband van het 
waterschap Groot-
Geestmerambacht brengen 
van enkele gebiedjes en het 
vastleggen taakgebied 
waterkeringszorg USHN (via 
regl.wijz.) 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel vast te stellen de ontwerpvoordracht, vergezeld van het ontwerpstatenbesluit tot het 
-wijzigen van het reglement voor het waterschap Groot-Geestmerambacht in verband met het 

buiten waterschapsverband brengen van enkele gebiedjes die bij de taak van het 
waterschap geen belang hebben en het 

-wijzigen van het reglement voor het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands 
Noorderkwartier in verband met het vastleggen van het taakgebied waterkeringszorg. 

2.De voordracht en toebehoren om advies aan de statencommissie Milieu, Water en Energie voor 
te leggen. 

19 
Voorzitterschap 
landinrichtingscommissie 

 
Het college besluit: 
1.dat het voorzitterschap van een landinrichtingscommissie niet aangemerkt dient te worden als 

q.q.-nevenfunctie van bestuurders van een publiekrechtelijke rechtspersoon. 
2.Het instellingsbesluit van een landinrichtingscommissie en het benoemingsbesluit van een 

landinrichtingscommissie in het vervolg anders te redigeren. 
 
20 
Subsidieverzoek "Metaal & 
Techniek" personeelsservice 
in Noord-Holland Noord 

 
Het college besluit: 
1.Een eenmalige subsidie toe te kennen van f.117.500,- ten behoeve van "Metaal & Techniek" 

personeelsservice. 
2.Deze subsidie over twee begrotingsjaren te verdelen en wel als volgt: 
1998:f. 35.550,- 
1999:f. 82.000,-. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 091, 3, 13, 16 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2, 9, 10, 11, 12, 16 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 4, 5, 20 
M. Jonker tel. (023) 514 44 586, 17 
B. Kessenstel. (023) 514 40 22  14 
L. Nijsten tel. (023) 514 40 877, 8, 19 
M. van Kanten tel. (023) 514 42 1118 
 
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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