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1
Convenant De Venen
Het college besluit:
1.Over te gaan tot ondertekening van het Convenant (de overeenkomst) De Venen ter uitvoering
van het Plan van Aanpak De Venen, dat op 1 juni 1998 definitief is vastgesteld door de
Stuurgroep De Venen, mits in het convenant de opschortende voorwaarde is opgenomen dat
provinciale staten besluiten tot het aangaan van een overeenkomst, inclusief de oprichting
van de rechtspersoon en dat de van de Kroon vereiste goedkeuring rechtskracht verkrijgt.
2.De Stuurgroep te verzoeken om bij de uitvoering van het convenant in contact te treden met de
Landinrichtingscommissie Amstelland.
3.Dat de Noord-Hollandse provinciale bestuurlijke vertegenwoordiging in de Stichting De Venen
in de toekomst in beginsel beperkt blijft tot agendalidmaatschap.
4.Namens het college de heer Meijdam, gedeputeerde NLO op te laten treden als ondertekenaar.
2
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid D.Gök
inzake digitale archivering
3
Effecten van de
verkeersomleiding Hillegom
op Noord-Hollands
grondgebied

4
Provinciaal
Meerjarenprogramma
Infrastructuur 1999-2003

5
PRUP 2003

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Een notitie over de effecten van de verkeersomleiding Hillegom op Noord-Hollands
grondgebied voor kennisgeving aan te nemen.
2.Het bestuurlijk standpunt te handhaven dat de aanleg van een weg bezuiden Bennebroek
oplossing biedt voor de verkeersproblematiek in Bennebroek, Vogelenzang (en
Haarlemmermeer).
3.In het bestuurlijk overleg met Zuid-Holland de voorkeur uitspreken voor de noordelijke
omleidingsvariant (ook te kwalificeren als weg bezuiden Bennebroek), aangezien die variant
een oplossing kan bieden voor de regio.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-Voordracht Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
1999-2003;
2.Het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur(PMI) 1999-2003 in ontwerp vast te stellen;
3.Provinciale staten voor te stellen de uit de ter beschikking te stellen kredieten voortvloeiende
kapitaalslasten te dekken uit het daarvoor bestemde budget voor de provinciale wegen en
infrastructuur;
4.Aan de betrokken Statencommissies (WVV en Middelen) advies te vragen.
Het college besluit:
1.In het kader van de uitvoering van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten
(BRRM) het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma (PRUP) over het jaar 2003
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voorlopig vast te stellen.
2.Het PRUP 2003 ter visie te leggen op het Provinciehuis.

6
Budget 1999
Technologieprogramma

7
Aanwijzing fort Velsen als
rijksmonument

8
Heroverweging AWB inzake
WLTO-advies namens
G.J.Boots te Akersloot
9
Subsidieplafonds

10
Startnotitie MER
glastuinbouw Grootslag

Het college besluit:
1.De statenvoordracht inzake het provinciaal technologieprogramma en de daarbij behorende 2e
begrotingswijziging in principe vast te stellen.
2.Ten behoeve van de uitvoering van het Technologieprogramma voor het jaar 1999
f.1.000.000,- beschikbaar te stellen.
3.Ter dekking van dit bedrag het in 1999 aan de saldireserve toe te voegen bedrag ad
f.2.635.000,- met f.1 miljoen te verlagen.
4.De voordracht en begrotingswijziging om advies voor te leggen aan de Statencommissie
Middelen en na positieve advisering de voordracht en begrotingswijziging te agenderen voor
de vergadering van Provinciale Staten van 8 maart 1999.
Het college besluit de Staatssecretaris van OCW via Rijksdienst voor de monumentenzorg
(RDMZ) mee te delen:
1.Dat het college erkent dat het fort in de termen valt voor plaatsing op de monumentenlijst.
2.Dat hier evenwel andere dringende belangen in het geding zijn die een zorgvuldige afweging
noodzakelijk maken en dat Provinciale Staten bij de afweging in het kader van de
vaststelling van het streekplan Kennemerland hebben besloten om de beoogde ontwikkeling
van de oostoever van Zijkanaal A niet dient te worden geblokkeerd door het behoud van fort
Velsen.
3.Dat indien mogelijk de cultuurhistorische waarde van het fort in ontwerp en inrichting van het
terrein dient te worden betrokken;
4.Te adviseren derhalve bij afweging van die belangen niet over te gaan tot plaatsing op de
monumentenlijst of althans de mogelijkheid open te houden dat de onder 2 bedoelde
ontwikkeling kan plaatsvinden.
Het college besluit:
1.WLTO-Advies namens G.J.Boots in zijn bezwaar te ontvangen.
2.Bezwaar ongegrond te verklaren.
3.De bestreden beslissing te handhaven.
Het college besluit:
1.Ingevolge de Algemene subsidieverordening Noord-Holland (ASN) voor het dienstjaar 1999 de
subsidieplafonds vast te stellen.
2.De vastgestelde subsidieplafonds in januari 1999 te publiceren in het Provinciaal Blad en
hiervan mededeling te doen in de regionale bladen.
Het college besluit:
1.Met het in gang zetten van de procedure voor een partiële herziening van het streekplan NoordHolland-Noord de realisering mogelijk te maken van een glastuinbouwlocatie Het Grootslag
van circa 250 hectare, gelegen in de gemeenten Wervershoof en Andijk, waarvan 115 ha
reeds planologisch is geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied Wervershoof;
2.De startnotitie vast te stellen als eerste stap in de procedure tot de ontwikkeling van een
partiële herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord en een daarvan deeluitmakende
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milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure;
3.De in de startnotitie voorgenomen activiteiten officieel bekend te maken in de Staatscourant en
de regionale dag- en weekbladen en de startnotitie gedurende de in de advertentie vermelde
termijn van 4 weken op de daartoe gebruikelijke wijze ter inzage te leggen;
4. Gedurende de inspraakperiode een informatieavond te beleggen, waarbij uitleg wordt
gegegeven van het voornemen.

11
Voortgangsrapportage project
Duurzame bedrijventerreinen
12
Waterschap Hollands Kroon;
Omslagklassenverordening
1999
13
Voortgangsrapportage
verdrogingsbestrijding
Noord-Holland 1998
14
Stand van zaken
preventieprogramma

15
Nota van Beantwoording
behorende bij
Milieuprogramma 1999-2002

16
Pilotproject 1999 Stichting
Kunst en Meerwaarde

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Duurzame bedrijventerreinen.
2.De gevolgde aanpak, zoals beschreven in de rapportage, te continueren in 1999.
3.De voortgangsrapportage ter kennisname aan te bieden aan PS cie M&W en EZ.
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de Omslagklassenverordening waterschap Hollands Kroon
1999.
2.Het besluit ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water en
Energie alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring.
Het college besluit de Voortgangsrapportage Verdrogingsbedrijding Noord-Holland 1998 aan te
bieden aan betrokkenen.

Het college besluit:
1.De notitie "Stand van zaken en voornemens t.a.v. het preventieprogramma" voor kennisgeving
aan te nemen.
2.De notitie te agenderen voor de vergadering van de commissie Milieu, Water en Energie van
17 februari 1999.
Het college besluit:
1.De Nota van Beantwoording bij het ontwerp-Milieuprogramma 1999-2002 goed te keuren.
2.Het Milieuprogramma daarmee definitief vast te stellen.
3.Accoord te gaan met de verzending van het Milieuprogramma 1999-2002, met de Nota van
Beantwoording en de Meerjarige Evaluatie Milieubeleid, voorzien van bijgevoegde
aanbiedingsbrief.
Het college besluit:
1.De Stichting Kunst en Meerwaarde een subsidie van vooralsnog ten hoogste f.50.000,- te
verlenen voor een pilotproject in 1999 t.b.v. "first-time" sponsoring van kunstactiviteiten in
Noord-Holland.
2.De bekostiging van het subsidie binnen de cultuurbegroting 1999 te realiseren.
3.De Statencommissie MWC hierover te informeren.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
2, 4, 9
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
6, 11
L. Nijsten tel. (023) 514 40 8710
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
3
M. van Kanten
tel. (023) 514 42 1112, 13, 14, 15
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S. Rabentel. (023) 514 40 071, 5, 7, 16
K. van Rijntel. (023) 514 40 458
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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