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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-
HOLLANDVAN 19 NOVEMBER 1996     

 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
1 
Goederenvervoer. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met: 
a.de gehanteerde methodiek om te komen tot de vaststelling van het basisnet vaarwegen 

beroepsvaart in Noord-Holland 
b.de indeling van de vaarwegen beroepsvaart in een viertal categorieën waarvoor provinciale 

acties ten aanzien van infrastructuur en stimulering huidig gebruik worden voorgesteld 
c.het nemen van provinciale initiatieven, zoals beschreven in het actieprogramma, behorend bij 

de visie op het basisnet vaarwegen beroepsvaart Noord-Holland 
2.Advies te vragen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. 

 
 
2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Ruimte en Groen 
op 21 november 1996. 

3.Uit te spreken dat hiermee geen besluit is genomen over extra investeringen; voorstellen 
daartoe zullen per onderdeel afzonderlijk moeten worden voorgelegd. 

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

Ruimte & Groen betreffende Toekomstige organisatiestructuur LBL, Startnotitie IPO-
adviesgroep Stadsvernieuwing: "Herijking BELSTATO 1997", (Her)verdeling hectare-
quota beheersgebied, reservaat en natuurontwikkeling. Terughoudend te zijn t.a.v. het 
Stimuleringskader en Regeling Regionale Vernieuwing, Herijking landinrichting,  
Mobiliteit van grond en functies, Financile afhandeling P-overdracht huisvesting 
statushouders 

2.Uit te spreken dat de gezamenlijke provincies niet samenwerken in IPO-verband aan de 
voorbereiding van een financiële onderbouwing t.b.v. de actualisering van de VINEX, 
doch zo nodig in landsdelig verband rechtstreeks overleggen met het Rijk. 

3.Niet in te stemmen met Bijdrageregeling Pleziervaart. 
3 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu en Wa-
terstaat op 21 november 
1996. 
 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
Adviescommissie Milieu & Waterstaat betreffende Interprovinciaal Plan van Aanpak: uitvoering 
milieubeleid programma 1997,  Afvalsturing: concept-standpunt van de minister van VROM, 
Programma Gescheiden Inzamelen Bedrijfsafval (GiBa), Inspraakreactie Tienjarenprogramma 
Afval, Begroting 1997 Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Wetsvoorstel 
Mineralenaangiftesysteem (MINAS), wijziging van de Meststoffenwet om het (nieuwe) 
registratiesysteem vast te leggen in de wet, koppeling vergunning aan milieuzorgsysteem 
Vereniging van afvalverwerkers (VVAV), Aansturingsstructuur uitvoeringsstrategie preventie 
1996-2000, Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering met de Eerste Nederlandse Cement 
Industrie, Adviesgroep Bodembeheer, Jaarverslag Muskusrattenbestrijding 1995, 
Instellingsovereenkomst Overlegorgaan Comptabiliteitsvoorschriften waterschappen, 
Actieprogramma diffuse bronnen, Bestuurlijke klankbordgroep 'algemene regels open teelt'. 
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4 
Aanvraag uitbreiding SGP-
Haarlemmermeer met omge-
ving Schiphol. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het door de partners Coördinatie Regionale Uitvoering Schiphol-

besluiten (CORUS) bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingediende 
verzoek om uitbreiding van het Strategisch Groenproject Haarlemmermeer met de 
omgeving Schiphol in de Haarlemmermeer-Noord. 

2.Aangezien door CORUS ingevolge de Landinrichtingswet geen rechtsgeldig verzoek tot 
landinrichting kan worden ingediend dit verzoek over te nemen.  

3.In te stemmen met een brief aan de minister. 
4.De commissies voor LenT en NLO uit provinciale staten en het Provinciaal Overlegorgaan 

Landelijk Gebied in kennis te stellen van dit verzoek.  
5.De bij de landinrichtingsprocedures gebruikelijke overlegronden in het vervolgtraject te laten 

plaatsvinden. 
5 
Statenvoordracht m.b.t. 
datum fusie Gewesten  
IJmond en Zuid-Kennemer-
land; uittreding Castricum uit 
diverse gem. regelingen, 
toetreding Castricum tot 
SNK. 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht voorlopig vast te stellen, inhoudende de uiterlijke datum van fusie van de 

gewesten IJmond en Zuid-Kennemerland, de uittreding van Castricum uit diverse 
gemeenschappelijke regelingen en de toetreding van Castricum tot het Samenwer-
kingsverband Noord-Kennemerland te verlengen tot 1 januari 2000. 

2.De ontwerpvoordracht voor schriftelijk overleg voor te leggen aan de besturen van de betrokken 
gemeenten en samenwerkingsverbanden. 

3.De ontwerpvoordracht, de reacties en het commentaar van uw college te bespreken in de 
Commissie OB op 26 februari 1997). 

6 
Beeindiging Provinciaal Sti-
muleringsfonds stads- en 
dorpsvernieuwing per  
1 januari 1997. 

 
Het college besluit: 
1.In principe aan provinciale staten voor te stellen het Provinciaal Stimuleringsfonds stads- en 

dorpsvernieuwing per 1 januari 1997 op te heffen. 
2.De nota Evaluatie provinciaal stimuleringsfonds stads- en dorpsvernieuwing voor kennisgeving 

aan te nemen. 
3.De statenvoordracht en het besluit ter advisering aan de statencommissie ROV voor te leggen. 

 7 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenleden Bozelie en 
Declercq inzake Jachtwerf 
Jongert BV. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

8 
Leidraad Provinciaal Om-
gevingsbeleid. 

 
Het college besluit: 
1.De Leidraad Provinciaal Omgevingsbeleid als losbladige bundel te verspreiden. 
2.Van de inhoud van de Inleiding  en de Procedurele en juridische aspecten kennis te nemen. 
3.Nieuw omgevingsrelevant beleid na inhoudelijke besluitvorming daarover in deze Leidraad op 

te nemen. 
9 
Standpunt inzake Zuider-
scheg, gemeente Velsen. 

 
Het college besluit (conform en met handhaving van de brief van 1 december 1995 aan het 
gemeentebestuur van Velsen): 
1.Uit te spreken dat de herstructurering van het IJmuidens havengebied                  

onverminderd aandacht verdient. 
2.De minister VROM pas te verzoeken de begrenzing van de bufferzone aan te       passen, nadat 

inzicht is verkregen over de bestemmingen in het gehele gebied        (circa 60 ha) 
gelegen tussen de A9, A22 en het Noordzeekanaal, met in het          noordelijk deel 
bestemmingen t.b.v. bedrijven (15 ha netto) en in het zuidelijk       deel bestemmingen 
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t.b.v. groen en recreatie. 
3.De bereidheid uit te spreken de gemeente behulpzaam te zijn om op zo kort         mogelijke 

termijn een visie op te stellen voor het gehele gebied  
4.Uit te spreken dat bedoelde visie de basis dient te zijn voor een planologisch        besluit van 

de gemeente voor het voeren van een streekplanafwijkingsprocedure. 
5.Uit te spreken dat de noodzaak en de urgentie van een bedrijfsontwikkeling in     een deel van 

de Zuiderscheg (15 ha netto) t.b.v. (weggerelateerde) transport en     distributiebedrijven 
uit het IJmuidens havengebied nog niet voldoende is aangetoond. 

6.De gemeente te verzoeken nader aanvullend archeologisch onderzoek te doen naar aanwezige 
resten uit de Romeinse tijd. 

10 
Hoofdlijnen subsidiëring 
manifestaties/festivals 1997. 

 
Het college besluit: 
1.Op basis van de kerntaak Cultuurparticipatie te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen in 

aanraking komen met beeldende kunst, eigentijdse muziek, theater, film en letteren door 
middel van subsidiëring van manifestaties/festivals die: 

- door hun uitstraling en publieksbereik tenminste van regionaal of provinciaal      belang zijn; 
- van een goede artistiek-inhoudelijke kwaliteit zijn; 
- bijdragen aan een verantwoorde geografische spreiding van een gedifferentieerd     aanbod. 
2.De hoofdlijnen voor subsidiëring van manifestaties/festivals 1997 voorlopig vast te stellen. 
3.Hierover op 28 november 1996 het advies in te winnen van de statencommissie 

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
11 
Hoofdlijnen opdrachtenbeleid 
produkties professionele 
podiumkunsten 1997. 

 
Het college besluit: 
1.Op basis van de kerntaak Cultuurparticipatie de totstandkoming van een              kwalitatief 

waardevol en zo divers mogelijk aanbod op het gebied van de              professionele 
podiumkunsten te stimuleren, door middel van het verstrekken van   opdrachten aan 
professionele theaterinstellingen, voor producties die: 

    - gericht zijn op de jeugd; 
    - van een goede artistiek-inhoudelijke kwaliteit zijn; 
    - goed gespreid over Noord-Holland, buiten Amsterdam, worden afgezet. 
2.De hoofdlijnen voor het opdrachtenbeleid produkties           professionele podiumkunsten 

1997 voorlopig vast te stellen. 
3.Hierover op 28 november 1996 het advies in te winnen van de Statencommissie      

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
12 
Hoofdlijnen opdrachtenbeleid 
projecten amateurkunst 1997. 

  
Het college besluit: 
1.Op basis van de kerntaak Cultuurparticipatie te stimuleren dat zoveel mogelijk      mensen en 

met name de jeugd, voortbouwend op de kerntaak Cultuureducatie,      betrokken 
worden bij het geheel van cultuuruitingen in onze samenleving, door      middel van 
het verstrekken van opdrachten aan Noord-Hollandse theaterinstellingen, voor projecten 
die: 

    - een relatie hebben naar jeugd en de multi-culturele samenleving; 
    - gericht zijn op de categorie "theater voor jongeren door jongeren". 
Deze projecten dienen een voorbeeldfunctie te hebben en boven het regulier         uitvoerende 

niveau uit te steken. Een minimum aantal voorstellingen dient goed gespreid over 
Noord-Holland, buiten Amsterdam te worden gespeeld. 

2.De hoofdlijnen voor het opdrachtenbeleid projecten                amateurkunst 1997 voorlopig 
vast te stellen. 

3.Hierover op 28 november 1996 het advies in te winnen van de Statencommissie      
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 

13  
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Energie en Werkgelegenheid 
in Noord-Holland, project-
voorstellen. 

Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het rapport "energie & werkgelegenheid in Noord-Holland" 
2.Tevens kennis te nemen van het door het ECN t.b.v. D66 opgestelde rapport over duurzame 

energie (ECN-DE-96-62), aangeboden bij de begrotingsbehandeling 
3.Op basis van beide rapporten de volgende projecten te selecteren: 
-energie-efficiëntie nieuwbouw in de glastuinbouw 
-opschalingsmogelijkheden windenergie in combinatie met agrarische activiteiten 
 (verbetering landschappelijke inpassing) 
-"energiescans" op bedrijfsterreinniveau 
- uitwerking concreet voorstel voor afname van ecostroom door de provincie  
4.de uitwerking van de onder 3 genoemde projecten als volgt op te dragen: 
-glastuinbouw: afdeling landbouw 
-energiescans: afdeling EZ ( als onderdeel van het programma Milieu, Economie en Technologie) 
-windenergie: afdeling ROV 
-ecostroom: afdeling EZ en FEZ  
5.ENW bij de uitwerking te betrekken en waar nodig externe expertise in te huren. 
6.De nota voor GS ter kennisneming voor te leggen aan de Statencommissie voor 
Milieu, Water & Energie. 

14 
Ontwikkelingsplan Wijker-
meer e.o. 
 

 
Het college besluit: 
1.Uit te spreken dat het ontwikkelingsplan voor de Wijkermeer en omstreken wordt opgesteld 

onder de verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform Masterplan 
Noordzeekanaalgebied, onder voorzitterschap van gedeputeerde H. de Boer. 

2.In te stemmen met de opzet van het ontwikkelingsplan Wijkermeer en omgeving, inkl. de 
verdeling van kosten. 

 
  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 2, 6, 7, 8, 9 
P. Heemskerk tel. 023 -51440105  
M. Jonker tel. 023 -5144458 1, 14 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 3, 13 
L. Nijsten  tel. 023 -5144087 4 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 10, 11, 12 
 
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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