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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORDHOLLAND
van 28 april 1998
Onderwerp

Besluit

1
Voordracht (her)benoeming
lid van de raad van bestuur
van NV Luchtvaartterrein
Texel

Het college besluit de bindende voordracht vast te stellen, bestaande uit twee leden van zijn
college, t.w. H.S. de Boer en J.H.J. Verburg, waaruit de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de N.V.Luchtvaartterrein Texel de provinciale vertegenwoordiger kan
benoemen.

2
Gebundelde Doeluitkering
(GDU ) 1998

3
Randstadstortplan

4
Concept IPO-begroting 1999,
IPO-Meerjarenraming 20002002 en IPO-Jaarrekening
1997 van het IPO

5
Waterschap GrootHaarlemmermeer; vaststellen
salarisschaal en
tijdbestedingsnorm voorzitter
ingevolge de Bezoldigingsen vergoedingsverordening
bestuursleden waterschappen
Noord-Holland

Het college besluit:
1.De voordracht "Projectenlijst voor de verdeling van de Gebundelde Doeluitkering 1998 en de
maximale financiële bijdragen", aan de hand van regionale projectenlijsten, en het
ontwerpbesluit voor PS voorlopig vast te stellen.
2.De commissie Wegen, Verkeer en Vervoer terzake te raadplegen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het Randstadstortplan als uitwerkingsplan van het Provinciaal
Milieubeleidsplan 1995-1999.
2.Het Randstadstortplan te hanteren als toetsingskader voor aanvragen om milieuvergunningen
voor het storten van afval.
3.Ten aanzien van te storten afval voortaan uit te gaan van de Randstadschaal in plaats van de
Noord-Hollandse schaal.
4.De besluiten ad 1. tot en met 4. om advies voor te leggen aan de statencommissie MWE.

Het college besluit in beginsel:
1.In te stemmen met de vaststelling van de IPO-ontwerp-Jaarrekening 1997 en het voorstel voor
besteding van het overschot.
2.In te stemmen met de ontwerp IPO-begroting over 1999 en de Ontwerp Meerjarenraming
2000-2002.
3.De stukken in de commissie Openbaar Bestuur van 29 april 1998 te brengen.

Het college besluit voor het waterschap
Groot-Haarlemmermeer salarisschaal 15 vast te stellen en de tijdbestedingsnorm voor de
voorzitter te bepalen op 100%.
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Jaarrapportage 1996/1997
Bijdragenregeling
Gebiedsgericht Milieubeleid
Noord-Holland (BGM)

7
Evaluatie rioleringsbeleid
Noord-Holland

8
Commissie
Ambulancevervoer
9
SEON

Besluit
Het college besluit:
1.In te stemmen met de Jaarrapportage 1997/1998 BGM NH en met name de daarin opgenomen
herziene prioritaire milieu-aandachtsgebieden en de nieuwe projecten voor 1998.
2.In te stemmen met de in de Jaarrapportage opgenomen aanvraag aan de minister van VROM
tot reservering en toekenning van financiële bijdragen voor gebiedsgericht milieubeleid voor
1998 ten bedrage van ¦ 7.015.110,- uit BGM/ROM-gelden onder vermelding van de
liquiditeitsbehoefte (BGM\ROM-projecten) voor 1998 ter grootte van ¦ 3.960.110,-.
3.De Jaarrapportage 1997/1998 BGM NH voor 15 mei 1998 aan de minister van VROM aan te
bieden.

Het college besluit:
1.De resultaten van de evaluatie voor kennisgeving aan te nemen.
2.De aanbevelingen, tenzij de commissie Milieu, Water en Energie op 7 mei a.s. daar bezwaar
tegen heeft, over te nemen, uitgezonderd aanbeveling 3. Pas als de waterkwaliteitsbeheerders
een daartoe geschikt plan indienen, wordt daarmee in GS startfinanciering voorgesteld uit
mogelijk PAF of FINH voor hun Noord-Hollandse organisatie van IBA's (systemen voor
individuele behandeling van afvalwater), conform aanbeveling 3.
Het college besluit de Commissie Ambulancevervoer op te heffen.

Het college besluit:
1.Het op 15 april 1997 in principe genomen besluit tot opheffing van het Sociaal Economisch
Overlegorgaan Noord-Holland (SEON) vooralsnog niet te bekrachtigen.
2.Het functioneren en voortbestaan van het SEON aan het eind van de collegeperiode 1995-1999
-na evaluatie komend najaar - opnieuw te beschouwen. Het nieuwe college kan dan beslissen
over eventuele continuering.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
J. Jansen tel. (023) 514 42 578
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
M. van Kanten

4
9
1, 2
tel. (023) 514 42 113, 5, 6, 7

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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