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besluit1 
BJZ 
Invoering persconferenties na GS. 
 
 
Het college besluit  tot invoering van 
persconferenties na de GS-vergaderingen, 
dinsdags om 16.00 uur in de GS-zaal. 
2. 
Implementatie EU-plattelandsbeleid 
 
Het college besluit: 
1.Een Plattelandsuitvoeringsprogramma 

Noord-Holland 2000 t/m 2006 te 
vervaardigen. 

2.Dat vervaardigen af te stemmen op 
vergelijkbare acties van de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland 
om te komen tot een Ruraal 
Ontwikkelings Plan (ROP) voor de 
Randstad. 

3. De bijgevoegde toelichtende notitie voor 
te leggen aan de statencommissie ELM in de 
vergadering van 23 juni 1999 en aan het  
Provinciaal Overleg Landelijk gebied in de 
bijeenkomst van 2 juli 1999. 
 
3. 
Regionale Samenwerking 
Luchtvaartontwikkeling 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het initiatief van 

Coördinatiecommissie Regionale 
Samenwerking Amsterdam (CoCo) om de 
minister van Verkeer en Waterstaat 
mede te delen dat de samenwerkende 
regionale partners hun eigen 
verantwoordelijkheid willen nemen 
voor de regionale aspecten van het 
rijksbeleid inzake de 
luchtvaartontwikkeling. 

2.Het door de CoCo genomen initiatief in 
principe te ondersteunen. 

3.De verantwoordelijke portefeuillehouder, 
op basis van de reactie van de 
minister, te verzoeken met een 
voorstel te komen inzake de taken, 
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bevoegdheden en organisatie van 
deze samenwerking. 

4.Op basis van dat voorstel een definitief 
besluit te nemen over de verdere 
samenwerking. 

 4. 
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en 
Cultuur  op 10 juni 1999 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorstellen, zoals 
vermeld op de agenda van de 
IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur. 5. 
FINH-bijdrage 
schouwburg/congresaccommo-datie Hoorn 
 
Het college besluit: 
1. De concept-statenvoordracht en het 
daarbij behorende ontwerp-besluit in      
beginsel vast te stellen; 
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen: 
     A) Het beschikbaar stellen van een 
bijdrage van maximaal _ 8,5 miljoen 
          de gemeente    Hoorn voor de 
nieuwbouw van een  
      schouwburg/congresaccommodatie in 

Hoorn; 
B) De in punt 2A genoemde bijdrage, 

inclusief de eventueel 
     verschuldigde omzetbelasting, ten laste 

brengen van het  
       Fonds Investeringen Noord-Holland; 
C) Het onder punt 2A  genoemde bedrag te 

verstrekken op basis van  
     het door de gemeenteraad vastgestelde 

plan. 
D.) Als voorwaarde aan de verlening van de 

bijdrage te verbinden  dat 
      de gemeente op permanente wijze 

bekendheid geeft aan de bijdrage 
           van de provincie. 
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3.  De concept-statenvoordracht en het 
ontwerp-besluit voor te leggen aan  
     de statencommissie voor Zorg, Welzijn 
en Cultuur en op 23 juni 1999 aan 
     de statencommissie voor Financien, 
Strategie en Bedrijven; 
4.  Bij positief advies van deze commissies 
de ontwerp-voordracht en het  
     ontwerp-besluit in september 1999 aan 
Provinciale Staten van  
     Noord-Holland voor te leggen. 
 
 
 
 
6. 
Jaarrekening 1998 nv energieproductiebedrijf 
UNA 
 
 
 
Het college besluit als aandeelhouder van nv 
energieproductiebedrijf UNA de aan de AVA 
voorgelegde jaarrekening 1998 goed te keuren 
en kennis te nemen van het jaarverslag 1998.
 
 
7. 
Beantwoording statenvragen van de heren Le 
Belle en Poelmann inzake rapport 
"Slibgevaar" 
 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 8 
Jaarrapportage 1998 van het projectbureau 
Vervoersmanagement Noord-Holland 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de jaarrapportage 1998 

van het Projectbureau 
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Vervoermanagement Noord-Holland. 
2.Akkoord te gaan met de inhoud van de 

aanbiedingsbrief aan de leden van 
de Statencommissie Wegen,  Verkeer 
en Vervoer waarin o.a. aan de hand 
van enkele concrete projecten 
typerende problemen en knelpunten 
die bij de uitvoering van 
vervoermanagementactiviteiten naar 
voren zijn gekomen worden 
aangegeven. 

  
9. 
Subsidie bedrijfsvervoer Hoogovens 
 
 
Het college besluit: 
1.Hoogovens Staal BV een bijdrage te 

verlenen van f.2.250.000,-- in de 
kosten voor bedrijfsvervoer voor 
het kalenderjaar 1999. 

2.Deze bijdrage toe te kennen met 
inachtneming van de in de bijgaande 
concept-beschikking opgenomen 
bepalingen. 

 10. 
Subsidie bedrijfsvervoer Noorderkwartier te 
Schagen 
 
Het college besluit Noorderkwartier te 
Schagen een bijdrage te verlenen van  
f.73.000,00 in de kosten voor 
bedrijfsvervoer voor het kalenderjaar 1999. 
 11. 
Tijdelijke subsidieregeling archeologische 
projecten 
 
Het college besluit de bijgaande "Tijdelijke 
subsidieregeling archeologische projecten" 
definitief vast te stellen. 
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 

over de nummers 
 

D. Cardozo        tel. (023) 514 44 58   1, 
8, 9, 10  
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87  2 
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11  3 

S. Raben tel. (023) 514 40 07  4, 
5, 11 

K. van Rijn tel. (023) 514 40 45  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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