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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 9 APRIL 1996
Onderwerp

1
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur
op 11 april 1996.

2
Landbouweffectrapportage
LER-HES.

3
Klachtenregeling.

4
Kantoren Weesp.

5
Ontwerp-streekplanuitwerking
tracebesluit omleiding N201.

6
Provinciale vertegenwoordiging in besturen en vermenging bestuurlijke rollen sector
NLO.

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Zorg & Cultuur betreffende Herschikking mavo/vbo/vso,
Archeologische monumentenzorg en cultuurconvenanten, Decentralisatie ambulancevervoer,
Overlegstructuur jeugdzorg.
2.Met inachtneming van enkele kanttekeningen in te stemmen met de reactie op het wetsvoorstel
"Overgangswet Bejaardenoorden".
3.Niet in te stemmen met het voorstel Regiovisie.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de rapportage van de agrarische begeleidingscommissie voor de HESregio (Hoorn, Enkhuizen, Stedebroec).
2.De rapportage te betrekken bij de afweging m.b.t. de nog op te stellen streekplanuitwerking.
3.De rapportage dit najaar samen met de ontwerp-streekplanuitwerking en het MER ter visie te
leggen.
Het college van GS besluit:
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen.
2.De concept-voordracht voor advies voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met een kantoorbestemming (uitsluitend) in de zogenoemde westelijke strook van het bestemmingsplan Leeuwenveld (als aangegeven op de bij het
besluit te voegen kaart) van de gemeente Weesp en daartoe gebruik te maken van de
interpretatiebevoegdheid ten aanzien van de toepassing van het streekplan.
2.Dit principe-besluit voor te leggen aan de statencommissie ruimtelijke ordening (26.04.96) om
advies en na kennisneming van de mening van de statencommissie een definitief
standpunt over het bestemmingsplan Leeuwenveld in te nemen.
Het college besluit:
1.De concept-streekplanuitwerking/tracebesluit omleiding N201 als ontwerp vast te stellen.
2.Het advies van de statencommissie ROV inzake de planologische reservering van 2x2 rijstrook
niet over te nemen, maar wel uit te spreken dat een eventuele toekomstige 2x2oplossing planologisch niet onmogelijk gemaakt dient te worden.
3.Het ontwerp plan/tracebesluit en het MER vanaf 1 mei tot 1 juli ter visie te leggen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de aanbevelingen in de notitie 'Provinciale vertegenwoordiging in
besturen' en onder voorbehoud van positief advies van de statencommissie NLO te
besluiten:
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a1Bij wijziging van een gemeenschappelijke regeling van een recreatieschap, te bezien of het
aantal provinciale vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van dat schap
ter discussie dient te worden gesteld, in die zin dat het aantal provinciale
vertegenwoordigers wordt teruggebracht tot één per algemeen bestuur, te weten
een lid van GS.
a2De leden van de Commissie NLO te informeren over de verantwoordelijkheden die verbonden
zijn aan het aanvaarden van de vertegenwoordiging in besturen aan de hand van
een door de samenwerkingsverbanden op te stellen profielschets en toezending
van het 'Reglement inzake vertegenwoordiging van de provincie in besturen'.
a3Een keer per jaar een vergadering van de statencommissie NLO te besteden aan een bespreking
van meerjaren-/jaarplannen en jaarverslagen van de recreatieschappen. Daarvoor
bindende afspraken te maken met de besturen van die schappen.
a4Dienovereenkomstig te handelen bij wijzigingen van statuten van stichtingen waarin de
provincie deelneemt
a5Nu al, aangezien daarvoor geen statutenwijziging hoeft te worden afgewacht, uit te spreken dat
de provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Het
Noordhollands Landschap wordt beëindigd en het adviseurschap aan de
stichting door een ambtenaar namens gedeputeerde staten wordt bestendigd.
2.Kennis te nemen van de notitie 'Vermenging bestuurlijke rollen';
3.De notitie 'Provinciale vertegenwoordiging in besturen' om advies voor te leggen aan de
statencommissie NLO en ter kennisname aan te bieden aan de statencommissie OB.
De notitie 'Vermenging bestuurlijke rollen' als discussiestuk voor te leggen aan de
statencommissie OB en ter kennisname aan te bieden aan de statencommissie NLO.

7
Financieel jaarverslag NV
Afvalzorg 1995.

8
Grootschalige windenergie.

9
Bestedingsplan PAF 2e
subsidieronde 1995.

Het college besluit:
1.De ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit inzake het financieel verslag over 1996 van de
NV Afvalzorg vast te stellen.
2.In te stemmen met de voorgestelde winstbestemming.
3.De ontwerp-voordracht, het ontwerp-besluit en de winstbestemming voor advies voor te leggen
aan de statencommissie Milieu, Water en Energie in de vergadering van 9 mei 1996.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de stand van zaken rondom grootschalige windenergie in de provincie.
2.De principe-uitspraak te doen om één van de genoemde grootschalige lokaties uit te voeren.
3.Gezien de fase waarin de planvorming rond een grootschalig windturbinepark op de Afsluitdijk
verkeert, in eerste instantie de aandacht te richten op deze lokatie.
4.Ambtelijk deel te nemen aan de commissie m.b.t. grootschalige windenergie op de
Afsluitdijk, die reeds is geformeerd (in het kader van de Friese streekplanuitwerking
windstreek).
5.NV ENW en de Noordhollandse milieufederatie te verzoeken eveneens zitting te nemen in deze
commissie .
6.Dit ontwerp-besluit ter bespreking voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water &
Energie en aan de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en toe
te zeggen dat het eindrapport van de "commissie Afsluitdijk" t.z.t. wordt ingebracht in
deze Statencommissies.
Het college besluit:
1.Het subsidiebudget voor de 2e subsidieronde 1995 vast te stellen op f. 942.146,=.
2.In beginsel in te stemmen met het bestedingsplan PAF 2e subsidieronde 1995, waarin op
grond van de deelverordening afvalstoffenfonds aan 6 projecten subsidie wordt toegekend
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Besluit
en een reservering wordt gepleegd voor 1 project.
3.Het bestedingsplan PAF 2e subsidieronde 1995 ter advisering voor te leggen aan de
statencommissie Milieu en Water en Energie in haar vergadering van 9 mei 1996.

10
Incidentele kinderopvang.

11
Concept-meerjarenprogramma
Openluchtrecreatie 1996 2000.

Het college besluit:
1.In principe het experiment incidentele kinderopvang in het provinciehuis bij staten- en
commssievergaderingen te beëindigen ingaande 1 mei 1996.
2.Het bij de provincie hiervoor aanwezige speelgoed ter beschikking te stellen voor kinderen in
een centrum voor asielzoekers/vluchtelingen.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Openluchtrecreatie
1996-2000.
2.De bijdrage van de provincie in de aanleg van recreatieve wandel- en fietspaden in nog door de
provincie vast te stellen landinrichtingsprojecten te verhogen van 15% naar 30%.
3.Het principe-besluit van Gs m.b.t. het ontwerp PMP OR 1996 - 2000 ter advisering voor te
leggen aan de statencommissie NLO.
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