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

Onderwerp

Besluit

1
Vergadering IPO Algemeen
Bestuur op 29 oktober 1998

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen.

2
Legesverordening NoordHolland 1999

3
Verkoop aandelen N.V. PEN
aan ENW

4
Vastgesteld bestemmingsplan
Oud Volendam, gemeente
Edam/Volendam

5
Investeringsbesluit FINH
Oude Rijkswerf Willemsoord
te Den Helder

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit tot wijziging van de
Legesverordening Noord-Holland 1998, intrekking van de bijbehorende tarieventabel 1998
en vaststelling van de tarieventabel 1999.
2.De ontwerpvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de Commissie
Middelen.
Het college besluit:
1.De aandelen N.V. PEN te verkopen aan ENW.
2.Een daartoe strekkende ontwerpstatenvoordracht in principe vast te stellen.
3.De ontwerpstatenvoordracht om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen.
Het college besluit:
1.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 1998 tot vaststelling
van het bestemmingsplan Oud Volendam, met uitzondering een bepaald gedeelte.
2.Reclamanten mee te delen dat zij in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen en voorzover
deze betrekking hebben op de aan te leggen "weg onderlangs" deze mede aanleiding hebben
gegeven aan dit deel van het plan de goedkeuring te onthouden
Het college besluit:
A. De concept voordracht vast te stellen met daarin opgenomen de volgende besluiten:
1.het belang van het Masterplan Oude Rijkswerf Willemsoord te onderkennen als economische
impuls voor de Noordkop en voor Den Helder in het bijzonder;
2.de onderhandelingen van de gemeente Den Helder met het Rijk over de rijksbijdrage ten
behoeve van de volledige financiering van het Masterplan Oude Rijkswerf Willemsoord
te ondersteunen;
3.aan de gemeente Den Helder een bedrag van maximaal ¦ 6 miljoen te verstrekken als cofinanciering van de KONVER subsidie ten behoeve van de casco-restauratie van de
Zuidwest-hoek zoals omschreven in de KONVER aanvraag van de gemeente Den Helder
dd 18-3-1998;
4. van het in punt 3 genoemde bedrag ad ¦ 6 miljoen een bedrag van ¦ 4,1 miljoen ten laste te
brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland en ¦ 1,9 miljoen beschikbaar te
stellen uit de Voorziening Uitgestelde Intenties (VUI);
5.in principe een bedrag van maximaal ¦ 10 miljoen beschikbaar te stellen als
investeringssignaal richting het Rijk ten behoeve van de realisatie van het Masterplan
Oude Rijkswerf Willemsoord onder de voorwaarde dat er per 1 oktober 1999 uitzicht
dient te bestaan op volledige financiering van het Masterplan;
6.dit bedrag van ¦ 10 miljoen ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland;
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7.zich niet te committeren aan een hogere financiële bijdrage ten behoeve van het Masterplan
Oude Rijkswerf dan het genoemde totaal-bedrag van ¦ 16 miljoen in de punten 3 en 5
hiervoor;
8.Gedeputeerde Staten te machtigen de besluiten sub 1 tot en met 7 ten uitvoer te brengen en
daarbij nadere voorwaarden te stellen.
B. omtrent voornoemde voorstellen het advies in te winnen van de Statencommissie
Economische Zaken en Werkgelegenheid (vergadering van 11 november 1998), de
Statencommissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur (uit te nodigen bij de vergadering van
de Statencommissie EZ) en de Statencommissie Middelen (vergadering van 18 november
1998).

6
Protocol voor samenwerking
Noordzeekanaalgebied

7
Herstructurering Hemhavens
te Amsterdam-Westpoort

8
Businesss Park IJmond c.v.:
participatie provincie NoordHolland

Het college besluit:
1.De conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit voorlopig vast te stellen, inhoudende een
Protocol voor Samenwerking Noordzeekanaalgebied.
2.Gedeputeerde drs H.S.de Boer, of, bij verhindering, een ander lid van het college, te machtigen
om, voor wat betreft de GS-bevoegdheid, genoemd Protocol ter uitvoering van het PSbesluit te tekenen.
3.Hierover het advies in te winnen van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer (6-11)
Het college besluit in meerderheid:
1.in principe een investeringsbijdrage te verlenen van maximaal ¦ 2.400.000 ten
behoeve van de herstructurering van het gebied Hemhavens te Amsterdam-Westpoort;
PvdA-gedeputeerde Neef verklaart zich tegen dit besluit.
2.het onder 1 genoemde bedrag ten laste te brengen van het Fonds
Investeringen NoordHolland;
3.aan PS middels de Memorie van Antwoord voor te stellen het project herstructurering
Hemhavens toe te voegen aan het Investeringsprogramma FINH 1999;
4.hierover het advies in te winnen van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer (6
november 1998).
Het college besluit:
1 het GS-besluit van 15 september jl. inzake BPY (98-913442) in te trekken;
2kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst BPY (concept 13-10-1998), de ontwerpoprichtingsakte CV BPY (concept 13-10-1998), concept-side-letter (concept 14-10-1998)
kosten-/batenoverzicht en kaart BPY;
3 de ontwerp-voordracht "Business Park Ymond c.v.: participatie Provincie NoordHolland" en het ontwerp-besluit voorlopig vast te stellen;
4in te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen Oostflank BV,
Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen;
5in te stemmen met de oprichting van de CV Business Park Ymond BPY, met als deelnemers
(Hoogovens-dochter) Oostflank BV als beherend vennoot en de Provincie Noord-Holland, de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, als commanditaire of stille vennoten;
6de deelname van ¦ 1.000.000, zijnde 31,25% van het eigen vermogen van de op te richten
commanditaire vennootschap, ten laste te brengen van Fonds Investeringen Noord-Holland;
7in te stemmen met de ontwerp-oprichtingsakte;
8als ontbindende voorwaarde op te nemen dat indien vóór 15 februari 1999 de in respectievelijk
punt 4. en 7. genoemde samenwerkingswerkingsovereenkomst en oprichtingsakte niet door
alle partijen zijn ondertekend de provinciale deelneming vervalt;
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9het advies van de statencommissies Wegen, Verkeer en Vervoer en Haven (6 november) en
Middelen (18 november) in te winnen;

9
Kiesreglementering:
wijziging van het Reglement
van bestuur voor het
hoogheemraadschap van
Rijnland

10
Interprovinciale verordening
waterbeheer Rijnland

11
Debatten van de Toekomst:
Slotmanifestatie

12
Project de BovenlandenAalsmeer "Ontwikkelingsplan
en werkprogramma van de
Stichting De Bovenlanden"

Het college besluit:
1.De voordracht en bijbehorende ontwerpbesluiten tot o.a.:
-wijziging van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland;
-intrekking van het Algemeen Kiesreglement waterschappen Noord-Holland, voorzover van
toepassing op het waterschap Groot-Haarlemmermeer;
-intrekking van het Kiesreglement voor het hoogheemraadschap van Rijnland;
-vaststelling van het Kiesreglement voor het hoogheemraadschap van Rijnland en o.a. het
waterschap Groot-Haarlemmermeer
in principe vast te stellen, e.e.a. in overeenstemming met het desbetreffende besluit van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
2.Genoemde voordracht en de bijbehorende ontwerpbesluiten voor te leggen aan de
statencommissie voor Milieu, Water en Energie.
Het college besluit:
1.Vast te stellen bijgaande concept-statenvoordracht houdende vaststelling van de
interprovinciale Verordening waterbeheer Rijnland onder gelijktijdige intrekking van de
interprovinciale Verordening waterkwaliteitsbeheer Rijnland en de interprovinciale
Verordening waterhuishouding Rijnland.
2.Vast te stellen de beantwoording op de ingekomen bedenkingen.
3.Bijgaande statenvoordracht c.a. ter advisering voor te leggen aan de statencommissie milieu,
water en energie in haar vergadering van 5 november 1998.
Het college besluit:
1.de Debatten van de Toekomst in de eerste plaats af te ronden door:
a)tien Noord-Hollanders te verzoeken om op basis van de gevoerde debatten een gezamenlijke
visie te schrijven;
b)acht van deze Noord-Hollanders te selecteren uit de deelnemers van de acht gevoerde debatten
en daar de beide externe leden van de klankbordgroep aan toe te voegen;
c)enkele organisaties ( zoals Kamer van Koophandel, Milieufederatie e.d.) te vragen een
statement te geven over de toekomst van de provincie als bijdrage voor de discussie.
2.de Debatten van de Toekomst in de tweede plaats af te ronden door:
a)alle deelnemers aan de eerdere debatten, huidige en mogelijk toekomstige statenleden uit te
nodigen voor de slotmanifestatie
b)de manifestatie af te ronden met:
1.een slotdebat over visie en (selectie van) door de deelnemers voorgestelde concrete acties;
2.een aantal feestelijke activiteiten voor alle deelnemers.
c)deze manifestatie te organiseren op 29 januari 1999 in de provinciale gebouwen aan de Dreef en
op het Houtplein.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het project structuurversterking de Bovenlanden en het project
in het besluitvormingstraject te brengen onder het voorbehoud van bestuurlijk commitment
van andere bij het project betrokken partijen over mede-financiering.
2.Aan Provinciale Staten voor te stellen:
a.in het kader van het Overgangsprogramma 1998 van het Fonds Investeringen Noord-Holland
(FINH) aan de Stichting Bovenlanden Aalsmeer te Aalsmeer een investeringsbijdrage
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van maximaal f.1.044.250,- beschikbaar te stellen tot maximaal 50% van de te plegen
investeringen in de aankoop en verbetering van gronden ten behoeve van de
trekheestercultuur tot 1 januari 2003 op basis van het "ontwikkelingsplan en
werkprogramma voor ecologie, open grond tuinbouw en recreatie", vastgesteld door het
algemeen bestuur van de Stichting De Bovenlanden d.d. 9 september 1997 (2088-250);
b.het onder a. genoemd bedrag ten laste van het FINH te brengen;
c.Gedeputeerde Staten, in het bijzonder de GS-commissie Land- en Tuinbouw, te machtigen om
na positieve besluitvorming het besluit onder nader te bepalen randvoorwaarden ten
aanzien van het financieel beheer en de uitvoering uit te voeren.
3.Over het onder 2a genoemde voorstel het advies in te winnen van de statencommissie Land- en
Tuinbouw en de statencommissie Middelen.
4.Indien het onder 1 genoemde bestuurlijk commitment van mede-financierende partijen in casu
de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer en het ministerie van LNV op het moment van de
beoogde voorlegging aan Provinciale Staten niet aanwezig is het project niet aan de staten
voor te leggen.

13
Statenvoordracht
statenkieskringen

14
Memorie van Antwoord bij
het beleidsplan en de
begroting van 1999

15
Beleid ten aanzien van
compensatie

16
Reconstructie Westfrisiawegoost, kredietaanvraag

17
Financiering maken
inrichtingsplan + MER
glastuinbouwgebied Alton III

Het college besluit:
1.in beginsel de ontwerpstatenvoordracht statenkieskringen vast te stellen, inhoudend het
terugbrengen van het aantal kieskringen van 9 tot 3.
2.de ontwerpstatenvoordracht te behandelen in de vergadering van PS van 9 of 12 november
1998, onder voorbehoud dat de staten instemmen met deze versnelde procedure.
Het college besluit:
1.de Memorie van Antwoord bij het beleidsplan en de begroting van 1999 vast te stellen.
2.de voordracht 55A incl. de eerste wijziging op de begroting 1999 met inachtneming van de
wijzigingen voortvloeiend uit het genomen besluit onder 1. vast te stellen;
3.de voordracht met bijlagen toe te zenden aan Provinciale Staten en de ontwerp-voordracht te
agenderen voor de vergadering van 12 november 1998.
Het college besluit:
1.in beginsel in te stemmen met compensatie als te volgen beleid.
2.de naar aanleiding van het onder 1. genomen besluit te actualiseren concept-statenvoordracht en
het bijbehorende ontwerpbesluit, behelzende het vaststellen van het beleid ten aanzien van
compensatie voor advies voor te leggen aan de Provinciale Planologische Commissie, de
Statencommissie voor Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie en daarna de verdere
procedure en aanpak te bezien.
Het college besluit:
1.Het project Westfrisiaweg-oost van de planfase te promoveren naar de realisatiefase;
2.Aan het najaarsbericht 1998 toe te voegen de krediet-aanvraag reconstructie Westfrisiaweg-oost;
3.Provinciale voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van
fl 3.200.000,Het college besluit de kosten voor het maken van een milieu-effectrapportage en een
inrichtingsplan c.a. ad ¦ 306.675,-- voor de glastuinbouwprojectvestiging Alton III eenmalig ten
laste te brengen van het fonds Verbetering Agrarische Structuur (Stivas), werkplan 1998;
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Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht
over het uitwerkingsplan voor
het HES-gebied

19
Informatiecentrum over
ontwikkelingen Schiphol

Besluit

Het college besluit:
1.Het advies van de Hoor- en adviescommissie ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
over het vastgestelde uitwerkingsplan voor het HES-gebied over te nemen.
2.De ingevolge artikel 7:1 Awb ingediende bezwaren ontvankelijk, maar ongegrond te
verklaren.
3.Gelet daarop hun besluit van 16 december 1997 tot vaststelling van het uitwerkingsplan voor
het HES-gebied te handhaven.
4.Bezwaarmakenden, het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie en andere
belanghebbenden hiervan in kennis te stellen.
Het college besluit:
1.kennis te nemen van een notitie als antwoord op de motie van 6 april 1998 van het statenlid
Pluckel over een informatiecentrum over de ontwikkelingen op en rond Schiphol.
2.Aan te sluiten bij bestaand initiatief t.b.v. project Zuidtangent tot 2002.
3.De statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting deze notitie voor te
leggen in haar vergadering van 20 november 1998.

20
Toetsingskader
nazorgplannen stortplaatsen

Het college besluit de beleidsregels, zoals opgenomen in de notitie "Toetsingskader
nazorgplannen stortplaatsen Provincie Noord-Holland", vast te stellen.

21
Bezwaar tegen
begrenzingenplan Klaas
Hoorn en Kijfpolder

Het college besluit de heer P.J.Kuys te Akersloot, conform het advies van de HAC, in zijn
bezwaar tegen het begrenzingenplan Klaas Hoorn en Kijfpolder kennelijk niet ontvankelijk te
verklaren.

22
GS-regeling
jeugdhulpverlening NoordHolland

Het college besluit:
1.De GS-regeling jeugdhulpverlening Noord-Holland 1999 vast te stellen.
2.Het VOG-Instellingenberaad Noord-Holland schriftelijk te informeren omtrent dit besluit.

23
Adviseursrol van de
Samenwerkende Kamers van
Koophandel in NoordHolland (SKvK) bij de
statencommissie
Economische Zaken &
Werkgelegenheid
24
Werkplan Georgië

Het college besluit:
1.De vaste adviseursrol voor de Samenwerkende Kamers van Koophandel in Noord-Holland bij
de PS-cie Economische Zaken & Werkgelegenheid in principe m.i.v. de collegeperiode
1999-2003 te laten vervallen.
2.Dit principebesluit ter advisering voor te leggen aan de PS-cie EZ&W in haar vergadering van
11 november 1998.

Het college besluit:
1.kennis te nemen van het concept werkplan Georgië;
2.in principe in te stemmen met de voorgestelde actiepunten;
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3.het concept-werkplan Georgië en de actiepunten om advies voor te leggen aan de PS-cie
EZ&W in haar vergadering van 11 november 1998.

25
Beslissing op bezwaar van de
stichting Frentrop OCK
gedeeltelijk contrair aan
advies van Hoor- en
Adviescommissie

27
Reactie op MIT

Het college besluit:
1.het bestuur van de Stichting Frentrop OCK in haar bezwaar te ontvangen;
2.het bezwaar op een zeven-tal punten, conform het HAC-advies, ongegrond te verklaren;
3.het bezwaar op een punt, contrair aan het HAC-advies, ongegrond te verklaren;
4.het bezwaar op één punt, naar aanleiding van het door de HAC geadviseerde overleg, gegrond
te verklaren en het oorspronkelijke besluit van 6 maart 1998, nr. 98-310960, op dit punt te
herzien zoals in de bijlage van dit besluit is weergegeven;
5.het oorspronkelijke besluit van 6 maart 1998, onder aanvulling van gronden, voor het overige
te handhaven.
Het college besluit:
te reageren op het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) door een brief te
verzenden door het samenwerkingsverband HNRB (Hou de Noordelijke Randstad Bereikbaar) en
een afzonderlijke brief namens het provinciaal bestuur.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 0911
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
1, 2, 13, 14
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
5, 23, 24
M. Jonker tel. (023) 514 44 586, 7, 8, 16, 27
L. Nijsten tel. (023) 514 40 8712, 17
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
22, 25
M. van Kanten
tel. (023) 514 42 113, 9, 10, 20
S. Rabentel. (023) 514 40 0715, 21
K. van Rijntel. (023) 514 40 454, 18, 19
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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