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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 8 OKTOBER 1996   

 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
 
 
1 
Vergadering IPO advies-
commissie Zorg & Cultuur 
op 10 oktober 1996. 

 
 
Het college besluit op de aangegeven gronden niet in te stemmen met het voorstel op de agenda 
van de IPO-Adviescommissie Zorg & Cultuur betreffende Regiovisie Jeugdzorg. 
 
 

2 
Subsidie aankoop Leeker-
landen. 

 
Het college besluit: 
1.In principe een subsidie van 50% toe te kennen in de verwervingskosten voor aankoop van 

circa 14.6 hectaren pachtvrij grasland in Wognum door het Noord-Hollands Landschap, 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat door het NHL de de subsidie zal worden 
teruggestort en de zaak wordt teruggedraaid indien besluiten worden genomen tot 
aanpassing van bestemmings- en streekplan in verband met woning- of wegenbouw.  

2.Over dit voornemen de statencommissie NLO advies te vragen. 
 

3 
Verslag Commissie sociale 
zekerheidsgeschillen en 
Commissie overige geschil-
len over 1989 - 1994. 
 

 
Het college besluit: 
1.Het verslag vast te stellen. 
2.Het verslag aan provinciale staten te zenden. met het voorstel het verslag ter afdoening in 

handen te stellen van GS, gehoord de commissie Openbaar Bestuur. 
 

4 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid G.J.M.A. Le 
Belle (D66)inzake verkoop 
watertorens door PWN. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
5 
Beleidsplan en budgetfinan-
ciering Landschapsbeheer 
Noord-Holland 1997-2000. 

 
Het college van gedeputeerde staten besluit: 
1.Kennis te nemen van het beleidsplan 1997-2000 van Landschapsbeheer Noord-Holland en in 

principe in te stemmen met dit beleidsplan, waarvan de hoofdpunten zijn: 
•Vanaf 1997 zal de capaciteit als volgt worden verdeeld: 
- 40 % ondersteuning van vrijwilligerswerk; 
- 40 % ondersteuning van werkgelegenheidsprojecten; 
- 20 % betaalde advisering en het geven van cursussen. 
•Een zakelijke opstelling tegenover klanten en een zakelijke interne bedrijfsvoering. 
•Minder zelf doen, maar meer nadruk leggen op adviezen, cursussen en projectleiderschap. 
•Door continue ondersteuning een stevige bodem aan brengen onder zo'n 60 bestaande 

vrijwilligersgroepen met in totaal circa 2.000 actieve deelnemers. Streven naar 
een toename van het aantal vrijwilligersgroepen met gemiddeld twee per jaar 
en het wegvallen van groepen zoveel mogelijk beperken. 
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 Streven naar: 
-weidevogelbescherming op minimaal 29.000 ha en maximaal 35.000 ha in 1998 
- meewerkende vrijwilligers minimaal 1.100 en maximaal 1.400 in 1998 
•Voor de jaren 1998-2000 wordt een plan van aanpak voor de werkgelegenheidsprojecten 

opgesteld. Uitgangspunt is dat Landschapsbeheer Noord-Holland minimaal 
twee projecten zelf uitvoert en dat andere projecten met derden worden opgezet. 

•Jaarlijks zullen tien groepen volkstuinders en /of groepen op het gebied van 
buurtgroenparticipatie worden ondersteund, zodat ieder jaar 100 nieuwe 
vrijwilligers actief worden. 

•Plannen van aanpak opstellen voor de nieuwe werkterreinen: 
- agrarisch natuurbeheer 
- cultuurhistorische objecten 
- beheer van eigendommen van gemeenten, waterschappen en recreatieschappen. 
•Er zal een voorlichtings-/communicatieplan worden opgesteld. 
2.Landschapsbeheer Noord-Holland in principe in de periode 1997 t/m 2000 een budgetsubsidie 

te verlenen ten bedrage van jaarlijks � 1.007.000,-- en dit bedrag voor de periode 1998 
t/m/ 2000 jaarlijks te indexeren. 

3.De ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de commissie NLO. 
 

6 
Cultuurnota 1997-2000. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de samenvatting van de inspraakreacties uit de inspraak- en 

discussiebijeenkomsten van 25 en 24 september 1996 en de schriftelijke ontvangen 
reacties op de voorontwerp-Cultuurnota 1997-2000. 

2.De beantwoording (samenvatting) van de ontvangen inspraakreacties vast te stellen en de GS-
commissie MWC te machtigen tot vaststelling van de  uitgebreide beantwoording. 

3.De concept-statenvoordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit m.b.t. de Cultuurnota 
1997-2000 in principe vast te stellen en daarmee een aantal beleidslijnen voor het 
cultuurbeleid in de periode 1997-2000 voorlopig vast te stellen. 

4.Hierover op 24 oktober 1996 het advies in te winnen van de statencommissie voor 
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 

7 
Deelname Noord-Holland aan 
nieuwe samenwerking en 
aansturing Groene Hart. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de veranderde opzet en werkwijze van de Stuurgroep Groene hart zoals 

aangegeven in de brieven van 5 februari 1996, 27 maart 1996, 10 juni 1996 en 26 
september 1996. 

2.Deel te nemen aan het op te richten Platform Groene hart. 
3.Akkoord te gaan met het Instellingsbesluit Bestuurlijk Platform Groene Hart, zoals verwoord 

in het concept van september 1996. 
4.Bij de punten 1 tot en met 3 het voorbehoud te maken dat deze structuur wordt beëindigd 

indien zou blijken dat de voorgenomen Bestuurscommissie voor de Randstad de taken 
kan overnemen.  

5.Mevrouw mr. F. G. van Diepen-Oost, als gedeputeerde NLO, aan te wijzen als vast lid van het 
Platform en de heer drs. J.H.J. Verburg, als secundus voor NLO, als haar vaste 
vervanger. 

6.Over dit principe-besluit het advies van de statencommissie NLO te vragen. 
7.Na positief advies van de statencommissie de voorzitter van de Stuurgroep Groene Hart van dit 

besluit in kennis te stellen en de leden van de Statencommissie ROV te informeren. 
8 
Verlenging/aanpassing Tij-
delijke subsidieverordening 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit tot gewijzigde vaststelling van de 
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jeugdhulpverlening. Tijdelijke subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland in principe vast te 
stellen. 

2.De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter advisering voor te leggen aan de 
statencommissie voor Zorg en aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur. 

9 
Wijksteunpunten. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de conceptnotitie wijksteunpunten, de criteria op grond waarvan subsidie 

wordt verleend (zoals genoemd in de samenvatting en aan te vullen met het criterium 
dat de exploitatie verzekerd dient te zijn), alsmede het overzicht van de te realiseren 
(maximaal 20) wijksteunpunten in principe vast te stellen, conform het gevraagde in de 
Statenmotie 21-2 van 13 mei 1996, uitgaande van een maximaal benodigd bedrag van f 
24 miljoen.   

2.De notitie voor reacties, opmerkingen etc. voor te leggen aan bij de uitvoering ervan 
betrokkenen, zoals verzorgingshuizen, gemeenten, woningbouwcorporaties. 

3.De notitie voor advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg ten behoeve van haar 
vergadering van 23 oktober 1996. 

 
 

 

10 
Vaststelling in beginsel van 
de concept-statenvoordracht 
resultaten politieke regie-
groep. 

 
Het college besluit: 
1.De conceptstatenvoordracht "Resultaten politieke regiegroep" en het bijbehorende 

ontwerpbesluit in principe - met wijzigingen- vast te stellen. 
2.de volgende hoofdlijnen vast te stellen:  
-de provincie houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken als: 
a.het probleem zich afspeelt op provinciale schaal (dus bovengemeentelijk); 
b.er specifieke provinciale kennis nodig is voor de oplossing van het probleem; 
c.het besluit genomen moet worden door een democratisch gekozen bestuur; 
d.er een integraal besluit genomen moet worden, door één organisatie; 
e.de provincie een zinnige (substantiële en doelmatige) bijdrage kan leveren aan de oplossing van 

het probleem. 
-Voortgegaan wordt met het onderbrengen van kernthema's en daaraan verbonden strategie-

projecten in de staande organisatie. 
-het proces van decentralisatie van provinciale taken wordt in de komende tijd voortgezet in 

combinatie met het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeenten en 
provincie. 

-Instrumenten worden ontwikkeld om met een kritische blik te blijven kijken naar het eigen 
takenpakket, o.a. bij stimuleringstaken. 

-De conclusies uit de afgeronde herijkingsonderzoeken worden betrokken bij het Algemene-
Dienstbrede organisatieveranderingsproces. 

-De resultaten van de herijkingsonderzoeken van taken bij de Gemeenschappelijke Beheers 
Dienst de Provinciale Bibliotheekcentrale en de Noord-Hollandse Raad voor 
Volksgezondheid en Welzijn worden na afronding aan provinciale staten voorgelegd. 

3.De vraag of regionale bijeenkomsten  wenselijk zijn aan te houden tot de behandeling in GS ( 
op 22 oktober) van het rapport "Decentralisatie van provinciale taken". 

4.Bij afronding van de strategienota in september 1997 een eindrapportage over het 
strategieproces aan PS aan te bieden. 

5.Er van uit gaan dat de provincie in de komende jaren vanuit het ontwikkelde gedachtengoed de 
discussie met rijk en gemeenten voert over de taakverdeling, de schaal en de 
rolopvatting van de overheden in ons bestuursstelsel. 

6.De voordracht te agenderen voor de vergadering van de commissie Middelen van 20 november. 
7.De voordracht vervolgens te agenderen behandeling door provinciale staten. 
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8.De politieke regiegroep op te heffen na de besluitvorming in de staten. 
  
11 
Vaststelling concept-staten-
voordracht IPO-begroting 
1997, eerste wijziging IPO-
begroting 1997 en het con-
cept IPO-jaarplan 1997.   

 
Het college besluit de conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit over de IPO-begroting 
1997, de eerste wijziging van de IPO-begroting 1997 en het concept IPO-jaarplan 1997 vast te 
stellen. 

  
  
12 
Aanwijzing loco-griffier. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Rekening houdend met het Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten 

van Noord-Holland, artikel 2, lid 2, op voorstel van de griffier der Staten op de 
navolgende wijze te voorzien in het loco-griffierschap: 

-eerste loco-griffier: de heer prof. ir. M. van den Berg; 
-tweede loco-griffier: de heer drs. P.A.M. van der Velde; 
-derde  loco-griffier: de heer drs. A.J.A. Jongerius. 
2.Bovengenoemde loco-griffierschappen in te laten gaan in per 1 november 1996. 

 
13 
Grenscorrectie Landsmeer-
Purmerend; goedkeuring 
raadsbesluiten en vaststelling 
kadastrale beschrijving. 

 
 
Het college besluit: 
1.De gelijkluidende besluiten van de raden van de gemeenten Purmerend en Landsmeer, d.d. 

respectievelijk 27 juni 1996, nr. 54, en 18 juni 1996, nr. 96-726, goed te keuren. 
2.De beschrijving van de nieuwe grens tussen de gemeenten Purmerend en Landsmeer vast te 

stellen. 
3.De besluiten 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal Blad. 
4.De colleges van B&W van de betrokken gemeenten, de Staatssecretaris van BiZa en de 

inspreker van het voorgaande op de hoogte te stellen. 
  
14 
Sluiting verzorgingstehuis 
"Avondzon" te Purmerend. 
 

 
Het college besluit het principebesluit d.d. 25 september 1996 tot sluiting van het verzor-
gingstehuis "Avondzon" voor 01-01-1997, conform daartoe gemaakte afspraken met 
Burgemeester en Wethouders van Purmerend, zijnde het bestuur van "Avondzon" voor advies 
voor te leggen aan de statencommissie Zorg door middel van een notitie. 

 
15 
HSL. 

 
Het college stemt in met het ondersteunen van een door de gemeenten Amsterdam en Rotterdam 
te verzenden brief m.b.t. de zorg over de trage besluitvorming rond de HSL Amsterdam-Brussel.  
 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
P. Heemskerk tel. 023 -51440103, 10, 11, 12, 13  
J. Jansen tel. 023 -5144257 1, 8, 9, 14 
B. Kessenstel. 023 -5144022 15 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 2, 4, 5, 6, 7 
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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.  
 
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 08-10-1996 openbaar 
 
Datum:09-10-1996 
 
Nummer: 
 
Documenttype:GS-verslag openbaar 


