
 
 
 
 
onderwerp 
 
 
besluit 
 
1. 
Statenvoordracht inzake  
uitwerking voorstel voor  
regionale televisie in Noord- 
Holland vanaf eind 1999 t/m  
2001 
 
 
Het college besluit: 
1. Bijgaande concept-statenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit  
inzake uitwerking voorstel voor regionale televisie in Noord-Holland in  
principe vast te stellen, inhoudende de volgende voorstellen: 
a. onder voorbehoud van matching (d.w.z. verdubbeling) door de  
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en onder  
handhaving van het standpunt dat structurele financiering van de regionale  
omroep een taak van het rijk is, een eenmalig budgetsubsidie van  
f.12.450.000,-- voor de periode 1999 t/m 2001 te verlenen aan de Stichting  
Regionale Omroep Noord-Holland, ter invulling van de functie publieke  
regionale televisie in Noord-Holland in genoemde periode, op basis van haar  
Business Plan Televisie met de daarbij behorende meerjarenraming 1999- 
2001; 
b. Gedeputeerde Staten te machtigen voor uitvoering van het bovenstaande  
zorg te dragen en hiertoe o.a. de verplichtingen die aan de te matchen  
subsidie worden verbonden in overleg met de staatssecretaris van OC en W  
te bepalen; 
c. De Stichting Regionale Omroep Noord-Holland als zendgemachtigde voor  
publieke regionale televisie in Noord-Holland op te dragen, conform de  
bijgaande notitie ôToekomstperspectief regionale televisie Noord-Hollandö,  
om in samenspraak met de Amsterdamse zender AT5 stappen te ondernemen  
teneinde op zo kort mogelijke termijn , maar in ieder geval voor 1 december  
1999,  een verdergaande vorm van samenwerking met AT5,  in de vorm van  
een editie-stelsel, te realiseren; 
d. de financiele gevolgen van voorstel a. te verwerken in het 
najaarsbericht  
en in de begrotingen voor 2000 en 2001. 
2. Bijgaande conceptstatenvoordracht en ontwerpbesluit met bijlagen om  
advies voor te leggen aan de statencommissie ZWC (vergadering van 16 juni  
1999) en ter kennisneming aan de statencommissie Middelen (vergadering  
van   23  juni  1999). 
3. Na verwerking van het advies van de statencommissie ZWC de  
conceptstatenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit via een versnelde  
procedure ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten  
(vergadering van 21 juni 1999). 
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2. 
Business Park IJmond, 1e fase,  
Triport 
 
 
 
 
Het college besluit: 
1. aan Provinciale Staten voor te stellen: 
 a. een investeringsbijdrage te verstrekken aan de gemeente Velsen  
van maximaal â 2.000.000,- ten  behoeve van de realisering van  
het deelproject Triport van het Business Park IJmond in de  
gemeente Velsen; 
 b. het onder 1a. genoemde bedrag, conform het door u genomen  
besluit, d.d. 12 november 1998,  voordracht 55a, ten laste te  
brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland; 
 c. dat de voorwaarden voor de beschikbaarstelling van de 
provinciale  
bijdrage gekoppeld  zullen worden aan die van de EFRO-bijdrage; 
 d. te bepalen dat het onder 1a. genoemde bedrag aangewend dient te  
worden voor de gehele en volledige realisering van het deelproject  
Triport, zoals omschreven in het door de Grontmij geschreven  
 stedenbouwkundig plan , d.d. 1 april 1998, 2e druk 7 mei 1998.  
Auteurs: A. Bergsma en J.J. Dekker, alsmede de (concept-)  
toekenning EFRO-subsidie, d.d. 9 februari 1999, nr: 99-911794; 
2.     de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen en om  
        advies voor te leggen aan de statencommissie Financiδn, Strategie  
        en Beleidsplanning en arbeidsmarktbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Financiδle bijdrage  
indicatiestelling  
gehandicaptenzorg 
 
 
Het college besluit: 
1. In principe in 1999 f.250.000,- t.b.v. de indicatiestelling 
gehandicapten  
beschikbaar te stellen en dit bij het najaarsbericht op te nemen. 
2. Provinciale Staten voor te stellen bij de begroting 2000 f.250.000,- ter  
beschikking te stellen t.b.v. de indicatiestelling gehandicaptenzorg. 
 
 
 
4. 
Verslag Provinciale  
Archiefinspectie 1997-1998 
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Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag van de provinciale archiefinspecteur 
over 
    de jaren æ97 en æ98. 
2. Kennis te nemen van het positieve effect van de ôDoelsubsidie 
aansluiting  
    streekarchievenö en de in 1998 toegekende eenmalige 
stimuleringssubsidie 
    op de uitbreiding van de Archiefdienst voor Kennemerland..  
3. Het verslag op 16 juni ter bespreking voor te leggen aan de  
    Statencommissie voor Zorg, Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
 
 
 
 
5. 
Beslissing op verzoek van  
verklaringen van geen bezwaar;  
bouw 2e bedrijfswoning  
Veenakkers 37 te Wervershoof 
 
Het college besluit tot definitieve weigering van verklaringen van geen  
bezwaar, bouw 2e bedrijfswoning Veenakkers 37 te Wervershoof. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Beantwoording vragen van  
statenleden R.van Duijn  
(NHA/De Groenen), L.Mesman  
(GroenLinks) en G.Le Belle  
(D66)  inzake verleende  
vergunning ex artikel 53 van de  
Jachtwet voor afschot van  
grauwe- en kolganzen in de  
polder De Ronde Hoep 
 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
Richtlijnen MER/Vestiging  
Glastuinbouw in polder Het  
Grootslag 
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Het college besluit: 
1. In te stemmen met de inhoud van de concept-richtlijnen voor het MER  
vestiging glastuinbouw in de polder Het Grootslag, gemeente  
Wervershoof/Andijk. 
2. De concept-richtlijnen om advies voor te leggen aan de statencommissie  
Milieu, Water en Groen. 
3. De portefeuillehouder Milieu te machtigen, bij positieve advisering van  
de statencommissie MWG, de richtlijnen definitief vast te stellen. 
 
 
 
 
 
8. 
Beantwoording schriftelijke  
vragen statenleden  K.Bozelie  
en M.Beens-Jansen  
(GroenLinks) inzake  
verkeersveiligheid  
fietsoversteek over N249 te  
Kleine Sluis 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 
 
 
9. 
Co-financiering EU FIOV- 
gelden 
 
 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het Europese-Structuurfonds  
Financieringsinstrument voor de Oriδntatie van de Visserij (FIOV)  
Onderdeel Tijdelijke subsidieregeling verbetering uitrusting  
Vissershaven. 
2. In te stemmen met het afgeven van een verklaring van  
ôoverheidsgarantstellingö aan het ministerie LNV voor de co-financiering  
van de 5 ingediende Noord-Hollandse aanvragen. 
3. Inliggende brief met verklaring aan het ministerie LNV te verzenden,  
waarin Noord-Holland in principe garant staat voor co-financiering van  
de respectievelijke aanvragen Texel, Wieringen, Zeehaven Ijmuiden en  
de Co�p.Visafslagen Den Helder/Texel en Den Oever met de  
onderscheidenlijke co-financieringspercentages. 
Dit besluit en bijgaande stukken ter kennis te sturen aan de 
Statencommissie  
Economische Zaken, Landbouw en Europa. 
 
 
 
 
 
10. 
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Arseen in de bodem en  
grondwater van Noord-Holland 
 
 
Het college besluit in te stemmen met het organiseren van een workshop op  
07 juni 1999 met de doelgroep(en) om tot werkafspraken te komen en een  
communicatietraject af te spreken in het kader van ôhoe om te gaan met de  
arseenproblematiek in Noord-Hollandö. 
 
 
 
11. 
Woonschepenverordening  
Noord-Holland, heroverweging  
ingevolge AWB 
 
 
 
Het college besluit het advies van de HAC naar aanleiding van het bezwaar  
van Belangengroep Holendrecht tegen ontheffingverlening aan de heer  
C.J.Visser ten behoeve van een woonschip in de gemeente Ouder-Amstel  
integraal over te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
Vertegenwoordiging provincie  
in recreatieschappen en Goois  
Natuurreservaat. 
 
 
Het college besluit de statenvoordrachten behelzende de provinciale  
vertegenwoordiging in de besturen van de recreatieschappen en het Goois  
Natuurreservaat vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
     over de nummers 
 
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58               8 
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18       12    
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87       2, 7, 9 
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11       6 
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S. Raben tel. (023) 514 40 07       1,  3, 4  
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45       6, 10, 11 
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