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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 10 DECEMBER 1996     

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu en Wa-
terstaat op 12 december 1996. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
Adviescommissie Milieu & Waterstaat betreffende Provinciale verdeling GEBEVE-gelden 1997 
(Gebiedsgewijze Bestrijding Verdroging), Verspreidingsbeleid klasse 2 baggerspecie, IPO-reactie 
op de implementatienota Marktwerking Openbaar Vervoer, Eerste voortgangsrapportage VERDI-
Implementatieproject, Aanwijzing van de AID-ers (algemene Inspectiedienst ministerie van 
Landbouw) als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de Provinciale Milieu-
verordening, Bestuurlijke vertegenwoordiging Stuurgroep Bever, niet in te stemmen met de 
Circulaire Tijdstipbepaling.  
 

2 
Rapport aanpak verkeers-
onveiligheid Zeeweg  
Bloemendaal. 

 
Het college besluit in beginsel: 
1.In te stemmen met de in het rapport "aanpak verkeersonveiligheid Zeeweg te Bloemendaal" 

aangedragen voorkeursvariant, welke in hoofdlijnen neerkomt op: 
1. een versmalling van de noordelijke rijbaan tot 1 rijstrook; 
2. een verbreding zuidelijke rijbaan tot 2 fysiek van elkaar  
gescheiden rijstroken; 
3. een verbreding van het noordelijk gelegen fietspad, zodat dit pad geschikt wordt voor 

(brom)fietsverkeer in twee richtingen; 
4. een beperking van het aantal doorsteken in de middenberm en het aantal oversteekmo-

gelijkheden; 
 2.In te stemmen met verdere uitwerking van de voorkeursvariant en  
draagvlakverwerving hiervoor door de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer in overleg met de direct 

betrokken gemeenten en overige instanties, zoals politie, ENFB en Nationaal Park de 
Kennemerduinen;C. agendering van bovengenoemd rapport voor de vergadering van de 
statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in februari 1997. 

3  
Heroverweging i.g.v. AWB 
inzake Woonzorgcomplex De 
Seevanck, gem. Zeevang. 

 
Het college besluit: 
1.Het namens de Stichting Bejaardencentrum De Seevanck te Oosthuizen (gemeente Zeevang) 

ingediende bezwaarschrift tegen het GS-besluit van 12 juni 1996, gegrond te verklaren. 
2.Het besluit van 12 juni 1996 in te trekken. 
3.Het in het verleden aan Stichting Bejaardencentrum De Seevanck te Oosthuizen toegekend 

subsidiebedrag van maximaal � 675.963,- te handhaven voor de jaren 1996, 1997 en 
1998. 

4.Met ingang van het jaar 1999 het subsidie terug te brengen naar het reguliere budget van 
maximaal � 472.500,- (zijnde 30 extramurale verzorgingsplaatsen. 

5.Niet over te gaan tot de instelling van een begeleidingscommissie ter evaluatie van van de 
zorgverlening in het woonzorgcomplex. 
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Onderzoeksvoorstel bestuur-
lijke samenhang IJmond. 

Het college besluit: 
1.In te stemmen met het voorlopig onderzoeksvoorstel bestuurlijke samenhang IJmond. 
2.De provinciale leden van de stuurgroep IJmond te machtigen om in de stuurgroep een definitief 

onderzoeksvoorstel vast te stellen. 
3.De provinciale leden van de stuurgroep IJmond te machtigen om in de stuurgroep een 

onderzoeksbureau aan te wijzen. 
4.Kennis te nemen van enkele notities. 

5 
Provinciaal fonds stads- en 
dorpsvernieuwing; verdeling 
subsidiemiddelen 1997. 

 
Het college besluit: 
1.De middelen die bij besluit van Provinciale Staten aan het fonds zijn  
toegevoegd (� 2,1 mln) - zulks naar aanleiding van door de Staatssecretaris VROM gemaakte op-

merkingen over door de provincie in de afgelopen vier jaren ingehouden rente op de in 
het fonds verblijvende middelen - te bestemmen voor het verstrekken van bijdragen aan 
projecten in het subsidiejaar 1998 in de kosten van de omvorming van 
verzorgingshuizen naar zelfstandige ouderenhuisvesting.  

2.De stadsvernieuwingsmiddelen voor het subsidiejaar 1997 toe te delen aan de door de 
Provinciale Projectgroep stadsvernieuwing voorgedragen 68 projecten 

3.Overeenkomstig de voorstellen van de Provinciale Projectgroep Stadsvernieuwing   te 
besluiten tot plaatsing op de reservelijst van één project en de overige 

 subsidieverzoeken af te wijzen. 
4.Ten behoeve van de omvorming van een vijftal verzorgingshuizen naar ouderen-  
 huisvesting tevens middelen beschikbaar te stellen vanuit de Wet op de  
 bejaardenoorden als bijdrage op de liquidatiebalans, alsmede middelen uit de 
provinciale regeling omvorming van verzorgingshuizen als bijdrage voor het         aanpasbaar 
bouwen. Met de afdeling 'Zorg' van de Dienst Welzijn, Economie en   Bestuur heeft hieromtrent 
overleg plaats gevonden. Het betreft de volgende         verzorgingshuizen en bijdragen (zie 
minute): 
 1. Gemeente Purmerend, Avondzon 
 2. Gemeente Purmerend, Rusthoeve 
 3. Gemeente Harenkarspel, Huize Angela 
4. Gemeente Harenkarspel, Sabinahof 
 5. Gemeente Edam-Volendam, Koningshoeve 
5.De betreffende gemeenten te berichten door het verzenden van de circulairebrief. 

6 
Bestuurlijk ijkmoment Saen-
delft, gemeente Zaanstad. 

 
Het college besluit in principe: 
1.Te bepalen dat er voldoende redenen zijn om thans, in de vorm van een              bestuurlijk 

ijkmoment, af te wegen of de locatie Saendelft in de gemeente             Zaanstad door 
mag groeien van 3000 naar 5000 woningen. 

2.In te stemmen met de doorgroei van de locatie Saendelft van 3000 naar 5000         woningen. 
3.Deze principebeslissing om advies voor te leggen aan de statencommissie ROV. 
4.Nader verkeersonderzoek te verrichten naar de effecten op de verkeersafwikkeling van de 

vergroting van de lokatie; bij dit onderzoek zal ook moeten worden bezien wat de 
consequenties zijn van het eventueel doortrekken van de A 8. 

5.De GS-commissie ROV te machtigen de gemeente van dit besluit in kennis te       stellen, 
met inachtneming van de eventuele opmerkingen van de Statencommissie. 

 
 
7 
Grootschalige detailhan-
delsvestiging (GDV). 

 
Het college besluit: 
1.De onderhavige brief van het ROA te agenderen voor de vergadering van de statencommissie 

voor Economische Zaken c.a. en de leden van de statencommissie Ruimtelijke Orde-
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ning uit te nodigen bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te willen zijn. 
2.De besluitvorming over dit punt, een GDV-lokatie in Amsterdam Z.O., zoals die is vastgelegd 

bij de partiële streekplanherziening Amsterdam c.a. (GS 2 juli 1996, PS 2 september 
1996) voor de volledigheid nogmaals toe te sturen.  

 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 5, 6 
P. Heemskerk tel. 023 -51440104  
M. Hoensontel. 023 -5144118 7 
J. Jansen tel. 023 -5144257 3 
M. Jonkertel. 023 -5144458 2 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 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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