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OPENBARE ESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 2 juli 1996   

 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
 

 

1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Zorg en cultuur 
op 4 juli 1996. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie 

Zorg & Cultuur betreffende Vervolgboekje "Er is meer tussen stad en staat", Mogelijke 
inhoud regiovisie en  Decentralisatie (gezins)voogdij. 

2.Niet in te stemmen met het voorstel betreffende Nieuw tijdschrift voor jeugd. 
3.T.a.v. Bouwprioriteiten en regiovisies het IPO voor te stellen de concept-brief niet te 

verzenden. 
2 
Hollands Bloementuin. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het beschikbaar stellen van � 90.545,-- aan de Stichting Promotie 

Bollenteelt & Recreatie voor het opstellen van een ontwikkelingsplan. 
2.Voor de bestuurlijke begeleiding van het project aan te wijzen de gedeputeerde Economische 

Zaken, dhr. Lagrand, en de gedeputeerde voor Agrarische Zaken, dhr. Verburg, tevens 
lid van de stuurgroep Strategieproject Duinzoom. 

3.Mede op basis van de uitkomst van het Ontwikkelingsplan een besluit te nemen over de 
verdere betrokkenheid van de provincie bij het project. 

4.De ambtelijke afstemming tussen het project Hollands Bloementuin en het Strategieproject 
Duinzoom op te dragen aan een interdienstelijke werkgroep onder voorzitterschap van 
de projectcoördinator Kop en Munt. 

5.De interdienstelijke werkgroep op te dragen concrete projectdoelstellingen van de provincie bij 
Hollands Bloementuin te formuleren die als bestuurlijke randvoorwaarden zullen gelden 
bij de ontwikkeling van het project. 

6.De GS-commissie Duinzoom een voorstel te laten doen, waarin de concrete doelen voor de 
onderscheiden projecten worden vastgesteld. 

3 
Definitieve besluitvorming op 
de beleidsnotitie "Kust-
ontwikkeling IJssel- en 
Markermeer. 
 

 
Het college besluit: 
1.Van de notitie kennis te nemen. 
2.Daarmee uit te spreken dat:  
- hoewel een evenredige verdeling van de vraag uit de watersportsector tussen het Markermeer en 

het IJsselmeer wordt voorgestaan, een verschuiving van Marker- naar IJsselmeer i.v.m. 
de toeristisch economische structuur mogelijk is, 

- nabij de Oude Zeug (Jongert) en Medemblik, gemaal Lely (chartervloot en historische werf) 
ontwikkelingsmogelijkheden bestaan  

- overigens gebouwde buitendijkse ontwikkelingen principieel terughoudend worden benaderd 
- hiermee - naast de kustlijn in zijn algemeenheid - tevens een precisering wordt geboden voor de 

verblijfs- en dagrecreatieve mogelijkheden in het noordelijk deel van de Wieringermeer. 
3.De notitie te hanteren als geconcretiseerd toetsingskader voor gemeentelijke ruimtelijke 
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plannen. 
 

 
4 
Provinciale bijdrage in de 
kosten van het Monument 
Bijlmerramp. 

 
 
Het college besluit: 
1.Provinciale staten voor te stellen de gevraagde bijdrage ad f. 250.000,= voor het Monument 

Bijlmerramp te verlenen. 
2.Vooruitlopende daarop mede te delen de bijdrage te verlenen onder voorbehoud van 

besluitvorming door provinciale staten en de financiële consequenties te dekken uit de 
post onvoorzien, te regelen in het Najaarsbericht 1996. 

5 
Voordracht inzake herover-
weging ingevolge de Alge-
mene Wet bestuursrecht 
(AwB) van het besluit van 
12.09.94 tot vaststelling van 
het streekplan Noord-Holland 
Noord. 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht inzake heroverweging ingevolge Awb van het besluit van 12 september 1994 tot 

vaststelling van het streekplan Noord-Holland Noord. 
2.De voordracht en het ontwerp-besluit op 2 september 1996 ter vaststelling aan provinciale 

staten voor te leggen. 
3.De voordracht ter kennisneming toe te zenden aan bezwaarhebbenden. 

 
6 
Heroverweging van de 
weigering van een verklaring 
van geen bezwaar voor de 
bouw van een woning aan de 
Broekermeerdijk 26 in de 
gemeente Waterland. 

 
Het college besluit het besluit van 21 maart 1996 tot weigering van de verklaring van geen 
bezwaar voor de bouw van een woning aan de Broekermeerdijk achter nr. 26 in de gemeente 
Waterland te handhaven, contrair aan het advies van de HAC. 

 
7 
Voordracht partiele streek-
planherziening Amsterdam 
c.a. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen. 
2.Deze te agenderen voor de vergadering van provinciale staten van 2 september 1996. 

8 
Beantwoording vragen van 
het statenlid H.W. Berkhout 
inzake het vertrek van Blue 
Horse Produktions van 
Hilversum naar Rotterdam. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
9 
Statenvoordracht AWB-
procedure intentieprogramma 
bodembeschermingsgebieden. 

 
Het college besluit de statenvoordracht vast te stellen, waarin provinciale staten wordt 
voorgesteld om de 42 reclamanten tegen het besluit tot vaststelling van het intentieprogramma 
bodembeschermingsgebieden niet in hun bezwaren te ontvangen. 

 
10 
Beantwoording vragen sta-
tenlid F. van den Berg inzake 
mogelijke invoering 
alternatieve aanvliegroutes 
voor Schiphol. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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11 
Ontwerp-streekplanuitwerking 
N22. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de reactie op de opmerkingen en adviezen vanuit PPC en de staten-

commissie WVV. 
2.De Antwoordnota definitief vast te stellen. 
3.De voordracht, met in begrip van de in renvooi aangegeven wijzigingen, alsmede het ontwerp-

besluit definitief vast te stellen en voor te leggen aan provinciale staten op 2 sept a.s. 
4.De betrokken gemeenten, gewesten en de provincie Zuid-Holland in kennis te stellen van het 

aangepaste standpunt met betrekking tot nieuwe aantakkingen aan de N22 (i.c. een weg 
bezuiden Bennebroek en aantakking Schalkwijk). 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 3, 4, 5, 6, 7 
J. Jansen tel. 023 -5144257 2, 8 
B. Kessenstel. 023 -5144022 11  
Y. Koot  tel. 023 -5144283 9, 10 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 1 
 
 
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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