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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 6 FEBRUARI 1996
Onderwerp
1.
IPO-Adviescommissie Zorg
& Cultuur op 8 februari
1996.

2.
PAF-subsidie Groen boodschappen doen.

3.
Beantwoording vragen statenleden G. Le Belle en mw.
D. Abbas inzake handhaving
groene wetgeving.
4.
Oostflankstudie

5.Nota Randstadbouwsteen

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Zorg & Cultuur betreffende:
- Vervolg op "Er is meer tussen stad en staat, de provincie: partner in cultuurbeleid".
- Energiebesparing in verzorgingshuizen;
2.Niet in te stemmen met het voorstel over Regionale televisie.

Het college besluit:
1.De besluiten tot het terugtrekken van het voorstel resp. het afwijzen van het verzoek om
subsidie te verlenen aan de werkgroep "Groen boodschappen doen" in het kader van het
PAF-bestedingsplan 1995, eerste ronde, in te trekken.
2.Kennisgenomen hebbende van het advies van de statencommissie Milieu, Water en Energie in
haar vergadering van 16 november 1995 aan de werkgroep "Groen boodschappen doen"
alsnog subsidie te verlenen tot een lager bedrag dan gevraagd te weten f. 103.375,=
(gevraagd was f. 253.800,=).

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.De Oostflankstudie, fase 1, niet als basis van beleid te gebruiken in de actualisering van de
PKB-Vinex, maar de modellen daaruit mee te nemen bij de nog op te stellen verstedelijkingsrichtingen binnen Noord-Holland.
2.Reserve te betrachten m.b.t. een te sterke verstedelijking naar het oosten.
3.De Oostflankstudie te beschouwen als een waardevolle studie naar de verstedelijkingsmogelijkheden in dit deel van de Randstad.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het 1e concept van de nota 'Randstadbouwsteen synthese' waarin de
concept nota Noordvleugel is geintegreerd;
2. Deze voorlopig te beschouwen als bijdrage van de Randstadprovincies en BON regio's aan
de actualisering van de PKB VINEX.
3. Te bepalen, dat met de concept-nota 'Randstadbouwsteen synthese' pas ingestemd kan worden
als inbreng voor het proces Aktualisering PKB VINEX als in de definitieve nota het
onderdeel 'lokaties en projecten' meer in overeenstemming is gebracht met de
projectenlijst zoals die in de concept nota Noordvleugel is opgenomen en thans verder
wordt uitgewerkt.
4. In dit kader voorkeur uit te spreken voor een beleid dat gericht is op een evenwicht tussen
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vestiging en vertrek van bevolking en van de bedrijvigheid in de Randstad.
5. Op grond van beide nota's te stemmen met het inbrengen van de volgende maatregelen in het
overleg met de minister:
- een intensiever ruimtegebruik in het bestaand stedelijk gebied;
- meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van woon- en bedrijfsruimte in de steden;
- een arbeidsmarkt- en huisvestingsbeleid voor sociaal zwakke groepen;
- een restrictief beleid in een aantal landelijke gebieden, met name het Groene Hart;
- Het in nauwe samenhang aanpakken van ruimtelijke- en milieuvraagstukken, vooral in ROM
gebieden en in de steden.
- een extra inspanning voor het handhaven en versterken van de stadsgewesten in samenhang met
de groenstructuur.
6. Nogmaals te bevestigen, dat alle energie ingezet dient te worden om het gestelde
beleidsprogramma van de uitvoering van de huidige VINEX (tot 2005) te realiseren.
7.Niet in te stemmen met de lokatie Meerstad en Assendelft-Noord tot er een nadere afweging
van deze lokaties heeft plaatsgevonden.
8.De nota om advies toe te sturen aan de statencommissie ROV en de Provinciale Planologische
Commisssie.

6.
Ter goedkeuring ingezonden
bestemmingsplan Olympisch
Stadionterrein van het Stadsdeel Amsterdam Zuid.

7
Stoomtram Hoorn-Medemblik

Het college besluit in meerderheid:
1.Het bestemmingsplan Olympisch Stadionterrein goed te keuren en de daartegen ingebrachte
bedenkingen ongegrond te verklaren, met inachtneming van de volgende kanttekeningen:
-de provincie hecht veel waarde aan de handhaving van het stadion als monument
- in bestuurlijk overleg is overeengekomen dat nog een uiterste poging zal worden gedaan om
de mogelijkheden te bezien tot behoud van het stadion; in dit overleg is
gebleken dat de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Zuid daaraan ten volle
hun medewerking willen geven.
-het college heeft overwogen dat onthouding van goedkeuring zou leiden tot een langdurige
nieuwe procedure
-onder leiding van de provincie zal tot 1 juli 1996 onderzoek worden verricht naar de realiseringskansen van het behoud; de provincie is bereid ook financieel te participeren in de kosten van dit onderzoek, te bekostigen uit de algemene middelen
-als behoud haalbaar is constateert de provincie dat bij stadsdeel en gemeente de bereidheid bestaat mee te werken aan een art. 19 procedure voor aanpassing van de bestemming
-zolang het onderzoek naar behoud loopt zal geen begin worden gemaakt met sloop van het
stadion
2.de gedeputeerden Van Diepen en Verburg geven de voorkeur aan een andere procedure; zij zijn
van mening dat niet-goedkeuring van het bestemmingsplan meer kansen oplevert voor
het slagen van het komende onderzoek

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de museum stoomtram Hoorn-Medemblik
van 12 december 1995.
2.Te constateren dat met dit antwoord (nog) niet wordt voldaan aan de door het college gestelde
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(ontbindende) voorwaarden voor een provinciale bijdrage van f. 645.000,- ter sanering
van de bij de stoomtram ontstane schulden, zoals geformuleerd in de GS-brief dd. 0711-1995.
3.Het bestuur van de stoomtram alsnog in de gelegenheid te stellen om uiterlijk 1 mei 1996 te
voorzien in sanering vanuit de regio van de resterende schulden.
4.Bij een positief resultaat vervolgens aan de IPA-ACON of aan een andere, in overleg te kiezen,
externe deskundige opdracht te geven tot een bedrijfseconomisch onderzoek naar de
levensvatbaarheid van de exploitatie-opzet na schuldensanering;
5.de overige aan het principe-besluit van 17-10-1995 verbonden, nader uit te werken,
voorwaarden te handhaven.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten:
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409
4, 5, 6
Y. Koot tel. 023 -5144283
2
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
1, 3, 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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