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

van 30 juni 1998  
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1 
Provinciaal 
Meerjarenprogramma 
Openluchtrecreatie 1998-2002 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Openluchtrecreatie 

1998-2002. 
2.Het principe-besluit van GS m.b.t. het ontwerp PMP OR 1998-2002 ter advisering voor te 

leggen aan de statencommissie NLO. 
 

2 
Beantwoording statenvragen 
statenleden Zoon, Nolthenius 
en van Gaalen-Haanstra 
aangaande stiltege bieden 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
3 
Beantwoording aanvullende 
vraag GroenLinks 
mevr.drs.J.C.M.Onstenk 
over werkgelegenheid. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
4 
Vergadering IPO-
adviescommissie Bestuur en 
Financiën op 2 juli 1998 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen van het IPO. 

 
5 
Tijdelijke regeling 
stimulering vernieuwing van 
de zorg voor verstandelijk 
gehandicapten 1998 

 
Het college besluit: 
1.De Tijdelijke regeling stimulering vernieuwing van zorg voor verstandelijk gehandicapten in 

Noord-Holland 1998 in principe vast te stellen. 
2.De statencommissie Zorg over dit besluit om advies tragen. 
 
 

6 
Plan verzorging en 
verpleging, Omvorming 
ouderenhuisvesting, 
subsidiëring projecten in 
Zuid-Kennemerland 

 
Het college besluit: 
1.Een bedrag van f. 660.000,- ten behoeve van de Omvorming ouderenhuisvesting in Zuid-

Kennemerland in principe beschikbaar te stellen uit de post Rentebaten van het fonds 
Ouderenvoorzieningen. 

2.Deze bijdrage te koppelen aan de regeling Omvorming verzorgingshuizen. 
3.Advies te vragen aan de statencommissie Zorg. 
4.De gedeputeerde Zorg te machtigen vervolgens een en ander vast te leggen in bestuurlijke 

afspraken tussen uw college en het dagelijks bestuur van het Gewest Zuid-Kennemerland. 
7 
Vragen lid Provinciale Staten 
mevrouw A.Onstenk 
over heffing op vliegtickets 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

8 
RWB 
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Megabioscoop Diemen: 
onthouding van goedkeuring 

Het college besluit: 
1.Enkele reclamanten in hun bedenkingen te ontvangen en hen mede te delen dat hun 

bedenkingen voorzover deze betrekking hebben op het effect van de megabioscoop op de 
Amsterdamse binnenstad mede aanleiding hebben gegeven aan het plan de goedkeuring te 
onthouden. 

2.Andere reclamanten in hun bedenkingen te ontvangen en hen mede te delen dat deze geen 
aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel. 

3.Goedkeuring te onthouden aan het besluit van de Raad van de gemeente Diemen d.d. 18 
december 1997, tot vaststelling van het bestemmingsplan Megabioscoop. 

 
9 
Benoeming secretaris 
Bestuursforum Schiphol 

 
Het college besluit de heer R.J.P.Toole te benoemen tot secretaris van het bestuursforum 
Schiphol. 

  
10 
Heroverweging weigering 
verklaringen van geen 
bezwaar voor de bouw van 
een in de Raamvest te 
Haarlem te exploiteren 
pannenkoekenschip 

 
Het college besluit: 
1. Reclamant in zijn bezwaren te ontvangen. 
2.De bezwaren van reclamant ongegrond te verklaren. 
3.Het bestreden besluit tot weigering van afgifte verklaringen van geen bezwaar te handhaven. 

 
11 
RECITE, organisatorische en 
financiële invulling 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de programma-uitvoering 

van het RECITE-project en het daarmee verbonden voorzitterschap van de internationale 
stuurgroep; 

2.De primus Economische Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen als vertegenwoordiger in de 
internationale stuurgroep van het project; 

3.In te stemmen met de opzet van een Internationale Management Unit + beheersorganisatie en 
een regionaal management voor het uitvoeren van het Europees RECITE-project 'El Duende, 
internationalisering van het MKB door interregionale netwerken'; 

4.De primus Economische Zaken en Werkgelegenheid te machtigen alle stappen te ondernemen 
voor de uitvoering van de bovengenoemde besluiten; 

5.De statencommissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid bovengenoemde besluiten 
ter kennisneming voor te leggen. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 09 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 4  
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 3, 11 
J. Jansen tel. (023) 514 42 57 
M. Jonker tel. (023) 514 44 588, 10 
B. Kessenstel. (023) 514 40 22   
Y. Koot  tel. (023) 514 42 83 
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 5, 6 
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A. Lamurtel. (023) 514 41 98 
M. van Kanten tel. (023) 514 42 112, 7, 9 
 
 
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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