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1
Onderzoek "Waterhuishoudkundige Herinrichting
Horstermeerpolder".

2
Contraire beslissing op
bezwaarschrift.

3
Seksuele intimidatie.

4
Renteloze
kasgeldleningi.v.m. project
horizontale grondverplaatsing
Wieringermeer.

5
Concept-voordracht partile
streekplanherziening

Besluit

Het college besluit het besluit van 28 november inzake het onderzoek "Waterhuishoudkundige
herinrichting Horstermeerpolder" aan te vullen met de volgende twee elementen:
1.te streven naar het stapsgewijs realiseren van natuurontwikkeling met een plasdras situatie en
2.een afstemmingsoverleg te initiëren zodat:
-toekomstige ingrepen goed worden voorbereid en begeleid en
-goede informatieverstrekking plaats heeft van en naar alle belanghebbenden.
Het college besluit (over een bezwaarschrift in het kader van verzorgingsprijzen in tehuizen):
1.Het advies van de Hoor- en Adviescommissie over te nemen voor zover het betreft de
ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.
2.Het advies van de Hoor- en Adviescommissie voor het overige niet over te nemen op grond
van de in het besluit gememoreerde overwegingen.
3.Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren op grond van de in het besluit gememoreerde
overwegingen.
Het college besluit:
1.Het op preventie gerichte beleid tegen seksuele intimidatie en de daarbij behorende
klachtenregeling als voorgesteld in principe vast te stellen.
2.De beleidsnotitie en de klachtenregeling om advies voor te leggen aan de commissie Middelen
en het Georganiseerd Overleg.
Het college besluit:
1.De voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen, inhoudende het
voorstel
-een renteloze kasgeldlening ad ¦ 100.000,-- aan Stivas De Noordkop te verstrekken teneinde de
kosten i.v.m. horizontale grondverplaatsing in de gemeente Wieringermeer
voor te financieren;
-de rente ten laste te laten komen van het Fonds voor de verbetering van de agrarische structuur.
2.De ontwerp-voordracht voor advies voor te leggen aan de PS-commissie voor Land- en
Tuinbouw en de PS-commissie Middelen.

Het college besluit:
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Amsterdam c.a.

1.De concept-voordracht vast te stellen aan de hand van de bijlage met de belangrijkste punten.
2.De concept-voordracht toe te zenden aan reclamanten ten behoeve van de hoorzittingen en om
advies aan PPC/APC, Statencommissie ROV, het SEON en de Provinciale Raad
Milieu en Water.
3.Kennis te nemen van de verdere procedure tot vaststelling van de partiële herziening van het
Streekplan ANZKG voor Amsterdam, de partiële streekplanherziening voor de 2e
wegontsluiting IJburg en de streekplanuitwerking voor de natuurontwikkeling
Waterlandse kust.

6
Bestuursopdracht Streekplan
Gooi en Vechtstreek.

7
Beleidsplanning ruimtelijke
omgeving.

8
Provinciaal beleid stads- en
dorpsvernieuwing 1997.

Het college besluit:
1.De bestuursopdracht Streekplan Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
2.De in de bestuursopdracht opgevoerde menskracht en financiële middelen ter beschikking te
stellen.
3.Gemeenten, gewest Gooi en Vechtstreek, de vertegenwoordigers van het rijk in de provincie en
maatschappelijke organisaties te verzoeken deel te nemen aan de verschillende werk- en
overlegstructuren.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de volgende rapporten:
a. Voorverkenning "Samen werken aan de omgeving"
b. deelrapport 1: "Visie op kwaliteit"
c. deelrapport 2: "Bestuurlijke en juridische aspecten van een plan voor de ruimtelijke
omgeving"
2.Vast te stellen dat, ter bevordering van de integratie van strategisch beleid t.a.v. de ruimtelijke
omgeving, en om redenen van herkenbaarheid/overzichtelijkheid, de in deze
collegeperiode op te stellen strategische plannen worden opgebouwd volgens de in
deelrapport 2 aangegeven indeling, in:
- ontwikkelingsdeel
- toetsingsdeel
- programmadeel
Dit betreft de beleidsterreinen milieu, water, ruimtelijke ordening, economie en verkeer en
vervoer.
3. Advies in te winnen van de PRMW, PPC en de Statencie ROV.
4.Gehoord de adviezen van de PRMW, PPC en de Statencie ROV, nader te besluiten de
kernthemadirecteur op te dragen uiterlijk begin 1998 te komen met een uitgewerkt
model t.a.v. inhoud, procedure en randvoorwaarden van een omgevingsplan ter (eventuele) vervanging van de huidige drie strategische plannen, en als substantiële bijdrage
aan planverdunning en vermindering van de bestuurslast.
Het college besluit:
1.Het stadsvernieuwingsbeleid voor het subsidiejaar 1997, zoals vastgelegd in de jaarlijkse
uitnodigingsbrief aan de onder het fonds ressorterende gemeenten, voorlopig vast te
stellen.
2.Over het voorlopig vastgestelde SDV-beleid 1997 als bedoeld ad 1, het oordeel te vragen van
de statencommissie ROV.

9
Integrale ontwikkelingsvisie.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het maken van een integrale ontwikkelingsvisie conform de

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 2 APRIL 1996
Onderwerp

Besluit
bestuursopdracht, welke gereed zal zijn in december 1996.
2.In te stemmen met de statencommissie ROV als trekkende commissie, en de projectgroep de
ruimte te geven statenleden bij de workshops met externen (gemeenten, waterschappen,
e.a.) te betrekken.

10
Aanbieding projectnota
"Haarlemmerméér Groen"
voor het SGP (Strategisch
Groen project) Haarlemmermeer aan de ministers van
LNV en VROM.
11
Verslag werkzaamheden
Commissaris van de Koningin over 1995.
12
Subsidieverzoek Gay &
Lesbian Games in
Amsterdam.

Het college besluit:
1.De projectnota Haarlemmerméér Groen vast te stellen en vergezeld van een brief aan te bieden
aan de ministers van LNV en VROM met een afschrift aan de CLC (Centrale
Landinrichtingscommissie) ten behoeve van de definitieve plaatsing in 1996 op het
voorbereidingsschema Landinrichting.
2.De projectnota vervolgens ter informatie aan te bieden aan de statencommissies Land- en
Tuinbouw en NLO.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inhoud van het verslag.
2.Er kennis van te nemen dat het verslag in de statencommissie voor Openbaar Bestuur wordt
besproken.
Het college besluit, gehoord de discussie in de statencommissie over de afwijzing van het
subsidieverzoek voor de Gay & Lesbian Games in Amsterdam, alsnog tot subsidiëring over te
gaan, nu de staten er in meerderheid anders over blijken te denken. De heer De Zeeuw verklaart
het niet eens te zijn met dit besluit. De kosten zullen uit onvoorzien worden gedekt, omdat er
geen subsidietitel is voor de bijdrage.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409
P. Heemskerk tel. 023 -51440103, 11
J. Jansen
tel. 023 -5144257
2
Y. Koot
tel. 023 -5144283
1
L. Nijsten
tel. 023 -5144087
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
10, 12

5, 6, 7, 8, 9
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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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