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

van 27 januari 1998  
 
Onderwerp Besluit 
 

 
 
 
1 
Managementinformatie 
Provincie Plus 

 
Het college besluit:  
1.Kennis te nemen van de managementinformatie over de voortgang van het 

organisatieontwikkelingsproces Provincie Plus. 
2.Via deze managementinformatie Provinciale Staten op de hoogte te brengen van de voortgang 

van Provincie Plus. 
 
2 
Concept-statenvoordracht tot 
vaststelling van de 
Subsidieverordening  
wijksteunpunten voor 
ouderen in Noord-Holland 

 
Het college besluit: 
1.de concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit inhoudende de vaststelling van de 

Subsidieverordening wijksteunpunten voor ouderen in Noord-Holland voorlopig vast te 
stellen en het subsidieplafond te bepalen op � 24 miljoen. 

2.Deze concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de 
Statencommissie Zorg en de Statencommissie Middelen. 

3.In het kader van het voorjaarsbericht 1998 aan Provinciale Staten voor te stellen een bedrag 
van � 24 miljoen over te hevelen van het FINH naar de Reserve Ouderenvoorzieningen. 

 
3 
Vergadering AB IPO op 29 
januari 1998 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het IPO Algemeen Bestuur 

betreffende het Conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) van de heren Van Kemenade en Versteden; Regiovisie Zorg ( met 
kanttekeningen); Meerjarenprogramma uitvoering milieubeleid 1998 (AB 32006/98); 
Begroting 1998 Stichting landelijk meldpunt afvalstoffen (AB 32007/98); Contributie aan 
de Stichting Raad voor de Vastgoed Informatie (AB 32008/98); Conceptovereenkomst met 
de Stichting reprorecht (AB 32009/98); Projectvoorstel implementatie Duurzaam Veilig 
(AB 32010/98); 

2.De standpunten van het college over de IPO voorstellen schriftelijk in te brengen in de 
vergadering en de heer Van Kemenade te machtigen deze in zijn hoedanigheid als 
vertegenwoordiger van uw college zo nodig verder toe te lichten. 

  
4 
Aanvulling van het 
Gebruiksplan Schiphol 1998 

 
Het college besluit: 
1.De minister van Verkeer en Waterstaat per brief te adviseren: 
-zo spoedig mogelijk over te gaan tot aanpassing van de geluidszone en op de hiervoor 

noodzakelijke wijziging van de aanwijzing te anticiperen; 
-zo spoedig mogelijk te komen met een toekomstperspectief op de ontwikkeling van de 

luchthaven in de periode tot aan het operationeel zijn van de vijfde baan; 
-de aanvulling Gebruiksplan 1998 van AAS goed te keuren. 
2.De beide PvdA-gedeputeerden zijn het niet eens met de inhoud van de brief. Zij willen nu geen 

uitspraak doen over het vooruitlopen op een eventuele wijziging van de zône. Het kabinet 
moet in hun visie eerst het kader voor de ontwikkeling van Schiphol tot (tenminste) 2003 
geven. Daarbij dienen de aanbevelingen van de commissie In 't Veld betrokken te worden.  
Dan kunnen wellicht oplossingen in beeld komen die zowel de economische ontwikkeling 
als het milieubelang ten goede komen.  

3.Afschrift van hun besluit te zenden aan het Kabinet, de bewindslieden van VROM en EZ, de 
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fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de leden van de Vaste Tweede  Kamercommissie 
voor VW. 

 
 5 
Ontwikkelingsperspectief naar 
een duurzame landbouw. 
Pilot-project. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het achtergronddocument Ontwikkelingsperspectief naar een duurzame 

landbouw en in te stemmen met een pilot-project biologische landbouw voor twee jaar. 
2.Dat de totale provinciale bijdrage voor het pilot-project bepaald wordt op � 2 miljoen. 
3.Dat deze gelden ingezet worden voor projecten gericht op het opbouwen van een 

kennisnetwerk, onderzoek en kleinschalige, op afzet gerichte projecten (als boerenmarkten) 
4.Dekking van het bedrag van � 2 miljoen vindt als volgt plaats: 
-tot een bedrag van � 200.000,- per jaar (1998 en 1999) wordt beschikt over de middelen van het 

PAF ( specifiek voor projecten met een investeringskarakter); 
-tot een bedrag van f 100.000,- per jaar ( voor 1998 en 1999) uit de landbouwbegroting 
 -het restbedrag wordt voor 1998 tot een bedrag van 7 ton dekking gezocht in het 

voorjaarsbericht van 1998 en voor 1999 tot een bedrag van 7 ton  verwerkt in in de 
begroting voor 1999. 

5.Dat als voorwaarde voor provinciale bijdragen co-financiering door derden tot 50 percent zal 
gelden  

6.Dat voor de uiteindelijke dekking uit het PAF en de algemene middelen een 
subsidieverordening wordt opgesteld. 

7.De Statencommissie Land- en Tuinbouw om advies te vragen. 
8.De GS-commissie Land- en Tuinbouw te machtigen om na positieve besluitvorming het 

besluit uit te voeren. 
9.Afzonderlijke uitvoeringsprojecten zullen de commissie Land- en Tuinbouw worden 

voorgelegd. 
   
6 
Convenant archeologisch 
monument Broekpolder 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het convenant archeologisch monument Broekpolder. 
2.Het convenant ter advies voor te leggen aan de Statencommissie Maatschappelijk Welzijn en 

Cultuur. 
3.Het convenant namens de provincie Noord-Holland te laten ondertekenen door de 

gedeputeerden Tielrooij en Van Diepen-Oost. 
4.De ondertekening van het convenant verder voor te bereiden. 

 
7 
Ontwerp Verordening 
waterkering Noord-Nederland 

 
Het college besluit:  
1.De ontwerp verordening op de waterkering Noord-Nederland, de memorie van toelichting, 

alsmede de concept beantwoording van de reacties op deze verordening in beginsel vast te 
stellen; 

2.De onder punt 1 genoemde stukken ter advisering aan de Commissie Milieu, Water en Energie 
voor te leggen op 12 februari 1998; 

3.De onder punt 1 genoemde stukken verder in procedure te brengen, gericht op een 
statenbehandeling op 9 maart a.s. 

  
 
8 
Nieuw Kiesreglement 
waterschappen 

 
 
Het college besluit: 



 
 3 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 27 januari 1998 

 
 
Onderwerp Besluit 
 

1.g.s.-commentaar op ingekomen reacties van waterschapsbesturen op rapport evaluatie 
waterschapsverkiezingen 1994/1995 vast te stellen; 

2.als basis voor (schriftelijk) artikel-4 Waterschapswet-overleg met de betreffende 
waterschapsbesturen vast te stellen: 

-concept-Kiesreglement waterschappen Noord-Holland, dat uitgaat van directe schriftelijke 
verkiezingen; 

-concept-intrekkingsbesluit van Algemeen Kiesreglement waterschappen Noord-Holland en het 
Kiesreglement voor het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands 
Noorderkwartier; 

-concept-besluiten tot wijziging van de reglementen van de waterschappen Hollands Kroon, 
Groot-Geestmerambacht, Het Lange Rond, Groot-Haarlemmermeer, Westfriesland., De 
Waterlanden alsmede het reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van 
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, gericht op schrappen systeem van 
plaatsvervangend hoofdingeland, schrappen bepalingen in verband met indirect kiesrecht, 
aanpassen kiesdrempel, invoeren/schrappen van kiesdistricten, verkleining aantal leden 
dagelijks bestuur (Groot-Geestmerambacht) en verlenging zittingstermijn huidige 
algemene besturen i.v.m. synchronisatie met Zuid-Hollandse waterschapsverkiezingen. 

3.de g.s.-commissie te machtigen het resultaat van het artikel 4-overleg zonodig te verwerken in 
de concept-(kies)reglementering en deze, vergezeld van het g.s.-commentaar, bedoeld onder 
a, om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en Energie; 

4.de g.s.-commissie te machtigen, indien de commissie Milieu, Water en Energie positief 
adviseert, de ontwerp-besluiten vast te stellen, ter visie te leggen en aan de betrokken 
waterschaps- en gemeentebesturen toe te zenden. 

  
9 
Ontwerp Tracébesluit HSL-
Zuid 

 
Het college besluit: 
1.Een positief oordeel uit te spreken over het ontwerp-Tracébesluit HSL-Zuid. 
2.Planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van het tracé krachtens de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. 
3.De verzoeken om het verlenen van hogere geluidswaarden, ingevolge de Wet geluidhinder, te 

honoreren. 
4.Bovengenoemd oordeel, waarin betrokken zijn de planologische medewerking en de verlening 

van hogere geluidswaarden, kenbaar te maken aan de minister van Verkeer en Waterstaat 
vóór 30 januari 1998. 

5.Bovengenoemd oordeel voor te leggen aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer op 
6 februari 1998. 

6.Het advies van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer na te zenden aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat. 

 
10 
Uitvoeringsorganisatie 
Masterplan 
Noordzeekanaalgebied. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de hoofdlijnen voor de uitvoeringsorganisatie, zoals neergelegd in het 

"voorstel uitvoeringsorganisatie"; 
2.In te stemmen met de formalisering van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied door 

middel van een convenant; 
2a. in dit convenant de verantwoordelijkheid vast te leggen voor de uitvoering van het 

masterplan Noordzeekanaalgebied en de relaties te beschrijven van het Bestuursplatform met 
openbaar bestuur en andere betrokken instanties; 

2b. in te stemmen met de volgende verdeelsleutel van de kosten van het Bestuursplatform: 
Provincie Noord-Holland 31%, gemeente Amsterdam 31%, gemeente Beverwijk 8%, 
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gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1%, gemeente Velsen 8%, gemeente Zaanstad 
8%, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland 13%; 

2c. ter versterking van de relatie tussen enerzijds het Bestuursplatform en anderzijds de 
gemeenteraden en provinciale staten minstens eenmaal per jaar een bijeenkomst te houden 
van de gezamenlijke vakcommissies uit de gemeenteraden en provinciale staten met het 
Bestuursplatform; 

3.In te stemmen het voorstel om een Ontwikkelingsmaatschappij op te richten volgens het 
"voorstel uitvoeringsorganisatie", met inachtneming van de volgende kanttekeningen: 

a. het betreft een private onderneming in de vorm van een vennootschap; 
b. bij de oprichting zijn er zeven aandeelhouders, te weten Provincie Noord-Holland, gemeenten 

Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad, Hoogovens Staal BV en Zeehaven IJmuiden 
NV, welke aandeelhouders ieder de mogelijkheid hebben te besluiten om deel te nemen door 
middel van een tussengeschakelde vennootschap; 

c. de Ontwikkelingsmaatschappij is het instrument dat uiteindelijk zal leiden tot één centrale 
havenontwikkelaar voor het Noordzeekanaalgebied; 

d. het onder 3c bedoelde eindbeeld zal via een groeimodel worden bereikt, waarbij van meet af 
aan zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van kapitaal, kennis, expertise die door en via 
organisaties van de aandeelhouders ter beschikking kan worden gesteld; 

e. het groeimodel zal bestaan uit meerdere fasen, waarbij aandeelhouders zich verplichten om 
telkens voor het verstrijken van nog te noemen data een - democratisch gelegitimeerd - 
besluit te nemen; 

f. bij de start van de onderneming geldt een takenpakket, zoals omschreven op pagina 5 van het 
"voorstel uitvoeringsorganisatie"; 

g. uiterlijk twee jaar na de oprichting nemen de aandeelhouders een besluit inzake uitbreiding 
van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van werving van nieuwe bedrijvigheid, 
waarbij gedacht wordt aan een sterkere rol in de coördinatie en aansturing van dit taakveld, 
inclusief de beheersing van de daarvoor in te zetten middelen; 

h. uiterlijk vier jaar na de oprichting nemen de aandeelhouders een besluit inzake verdere 
uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de ontwikkeling van 
nieuwe en te herstructureren Masterplanlocaties, waarbij wordt gedacht aan een sterkere rol 
in de coördinatie en aansturing; 

i. de Ontwikkelingsmaatschappij zal voor 1 juli 1998 feitelijk moeten zijn opgericht. 
 

 
11 
Subsidieplafonds 1998 

 
Het college besluit: 
1.De subsidieplafonds voor 1998 vast te stellen. 
2.Het overzicht van de subsidieplafonds 1998 te publiceren in het Provinciaal Blad en daarvan 

mededeling te doen in de regionale bladen. 
 
12 
Goedkeuring 
bestemmingssplan 
Oosterparkbuurt, Stadsdeel 
Amsterdam Oost 

 
Het college besluit goedkeuring te hechten aan het besluit van de stadsdeelraad Amsterdam Oost 
tot vaststelling van het bestemmingsplan Oosterparkbuurt 1996, en de tegen het raadsbesluit 
ingebrachte bedenkingen ongegrond c.q. niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
 
13 
Goedkeuring 
bestemmingsplan 

 
Het college besluit: 
1.De ingebrachte bedenkingen te ontvangen. 
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"Zuiderhout", gemeente 
Zaanstad 

2.De bedenkingen ongegrond te verklaren. 
3.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Zaanstad d.d. 26 juni 1997 

tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan. 
 
14 
Beslissing op bezwaar tegen 
afgifte verklaring van geen 
bezwaar aan Aalsmeer 
ex.art.2a Wet voorkeursrecht 
gemeenten 

 
Het college besluit in afwijking van het advies van de HAC: 
1.Appellanten wél te ontvangen in hun bezwaren. 
2.De bezwaren ongegrond te verklaren. 
3.De bestreden beslissing, nl. de afgifte van de verklaring van geen bezwaar te handhaven. 

 
15 
Bestemmingsplan Hoek 
Compagniesingel/Westersing
en, gemeente Medemblik 

 
Het college besluit: 
1.De ingebrachte bedenkingen te ontvangen. 
2.De bedenkingen ongegrond te verklaren. 
3.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan 

Hoek Compagniesingel/Westersingel. 
 
16 
Bestemmingsplan 
Visserseiland, gemeente 
Hoorn 

 
Het college besluit tot reparatie van een eerder namens hen genomen besluit tot goedkeuring van 
het bestemmingsplan Visserseiland van de gemeente Hoorn. 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
over de nummers 
 
R. Fillettel. (023) 514 44 094 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 3, 11 
J. Jansentel. (023) 514 42 572 
M. Jonker tel. (023) 514 44 589, 10 
Y. Koottel. (023) 514 42 837, 8 
L. Nijsten tel. (023) 514 40 875 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 096 
A. Lamuurtel. (023) 514 41 9812, 13, 14, 15, 16 
 
 
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.  
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 27-01-1998 openbaar 
 
Datum:28-01-1998 
 
Nummer: 
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