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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 26 MAART 1996     
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
1 
Vergadering Algemeen 
Bestuur IPO op 28 maart 
1996. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen van het IPO, te weten  
meerjarenprogramma projectbureau NMP, jaarverslag 1995, IPO-gedragslijn convenanten, cadeau 

opening nieuwe provinciehuis van Utrecht. 
2.Bij bezoldiging waterschapsbestuurders, enige kanttekeningen te maken. 
 

2 
Plan van Aanpak 1996-1999 
convenant IPO-EZ "ruimte 
voor economische activiteit". 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het Plan van Aanpak 1996-1999 IPO-EZ convenant  "ruimte voor 

Economische activiteit" en in te stemmen met de daarin opgenomen acties op het 
gebied van: analyse, informatie en methodiek, reserveren, bestemmen, uitvoeren  
uitvoering StiREA, toeristisch-recreatieve sector. 

2.Het Plan van Aanpak als leidraad te gebruiken voor het uitvoeren van de verplichtingen uit het 
bovengenoemde convenant, te weten: 

- het intensiveren van de analyses t.b.v. ruimtelijk-economisch relevante plannen voor wat betreft 
de behoefte aan bedrijfslocaties en de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
toeristisch-recreatieve sector, 

- het reserveren in ruimtelijk-economisch relevante plannen ,na een integrale ruimtelijke 
afweging, van de benodigde ruimte voor economische activiteiten, 

- het bevorderen, waar mogelijk, van de mogelijkheden voor medegebruik van de groene ruimte 
voor toeristen en recreanten, 

- het verbeteren van de onderlinge afstemming van provincie-grens overschrijdende aspecten van 
ruimtelijk-economisch relevante plannen, 

- het bevorderen van de doorwerking van de reservering van de benodigde ruimte voor 
economische activiteiten naar de bestemmingsplannen en het stimuleren van realisatie 
daarvan. 

- het bevorderen van de samenwerking van gemeenten bij bedrijfslocatieplanning 
- het adviseren over de kwaliteit van de subsidie-aanvragen die door gemeenten bij het Rijk 

worden ingediend voor de subsidieregeling Stimulering Ruimte voor economische 
activiteit(StiREA). 

3.Het Plan van Aanpak ter goedkeuring voor te leggen aan de Statencommissie voor 
Economische Zaken c.a. 

4.Eind 1996 een voortgangsrapportage over de uitvoering van dit plan van aanpak op te stellen 
ten behoeve van een bestuurlijk overleg tussen de staatssecretaris voor Economische 
Zaken en de gedeputeerden EZ. 

3 
Co-financiering ADAPT -
projecten (Europese subsi 
ieregeling). 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met een financiële bijdrage ad f. 364.000,= voor de co-financiering 

van 7 ADAPT-projecten ten laste van de post onvoorzien 1996. 
2.In principe in te stemmen met een financiële bijdrage ad f. 277.620,= voor de co-financiering 

van 7 ADAPT-projecten en dit bedrag te verwerken in de ontwerp-begroting voor 1997. 
3.De ADAPT-projecten en de financiële bijdrage ter bespreking sturen aan de statencommissie 

voor EZ. 
 
 
4 
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Aanvraag extra krediet bouw 
onderkomens mus-
kusrattenbestrijding. 

 
Het college besluit een extra krediet van f. 131.000,= beschikbaar te stellen t.b.v. de bouw van 
het Rayonkantoor Zuid van de Muskusrattenbestrijding. 

 
5 
Principe-besluit inzake fusie 
Boddaertcentrum/maat-
schappij Zandbergen en 
inzake verdergaande sa-
menwerking Oranjehof/OC 
Trompendaal. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie trajectorganisaties in de regio het Gooi. 
2.In principe in te stemmen met de voorgenomen fusie tussen de Stichting Maat 
schappij Zandbergen en de Stichting Gooise tehuizen. 
3.In principe in te stemmen met de voorgenomen nauwere samenwerking tussen De Oranjehof en 

OC Trompendaal. 
4.De principe-besluiten voor te leggen aan de statencommissie Zorg. 
 

6 
Concept-statenvoordracht en 
ontwerp-besluit t.b.v. 
"Vrouwenhulpverleningsbe-
leid". 

 
Het college stelt statenvoordracht en het ontwerp-besluit "Vrouwenhulpverleningsbeleid" vast. 

 
7 
Bestuursopdracht overgang 
CAO-ziekenhuiswezen 
voormalig provinciaal zie-
kenhuis Santpoort. 

 
Het college besluit: 
1.De bestuursopdracht inzake overgang naar de CAO-ziekenhuiswezen van het provinciale 

personeel van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Santpoort vast te stellen. 
2.Het besluit voor advies voor te leggen aan de commissie middelen. 
 

8 
Slotbericht 1995. 
 

 
Het college stelt de ontwerp-statenvoordracht in principe vast. Het stuk zal worden voorgelegd 
aan de statencommissie Middelen op 10 april 1996. 

9 
Voorjaarsbericht 1996. 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp Voorjaarsbericht 1997 voorlopig vast te stellen. 
2.Het ontwerp Voorjaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de commissie Middelen in haar 

vergadering van 10 april 1996. 
10 
Kadernotitie 1997. 

 
Het college besluit: 
1.de brief aan de dienstdirecteuren inzake de kaders voor het beleidsplan en de begroting 1997 

vast te stellen.  
2.De instructiebrief aan de directeuren ter kennisneming aan de staten te doen toekomen ten 

behoeve van het debat op 13 mei 1996. 
11 
Wijziging delegatiebesluit 
t.b.v. voeren van rechtsge-
ding/verweer. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht houdende: 
-aanpassing van het delegatiebesluit van 22 oktober 1963, nr. XXXVII; 
-intrekking van de besluiten van 10.09.1979, nr. 56 en 14 september 1987, nr. 61 (voeren van 

verweer); 
-vaststelling van het besluit regelende de formele procesbevoegdheid provincie Noord-Holland. 
2.De ontwerp-statenvoordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissie Openbaar 

Bestuur (24.04.1996). 
12 
Voorlopige vaststelling 
statenvoordracht vaststelling 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht inzake de vaststelling van de Subsidieverordening openluchtrecreatie 
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subsidieverordening open-
luchtrecreatie en intrekking 
subsdidieverordening Re-
creatief Medegebruik. 

Noord-Holland en de intrekking van de Subsidieverordening Recreatief Medegebruik 
voorlopig vast te stellen. 

2.De voorlopig vastgestelde voordracht om advies voor te leggen aan de Commissie Natuur, 
Landschap en Openluchtrecreatie. 

 
13 
Voorwaardenscheppend beleid 
Havenkwartier Hilversum. 

 
 
Het college besluit: 
1.De gemeente Hilversum, onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie 

voor EZ, een bijdrage toe te kennen van maximaal f. 1.065.760,= t.b.v. de 
herstructurering van het bedrijventerrein Havenkwartier. 

2.De statencommissie voor EZ dit voorstel ter advies voor te leggen in haar vergadering van 10 
april 1996. 

 
 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
P. Heemskerk tel. 023 -51440101, 8, 9, 10, 11 
J. Jansen tel. 023 -5144257 2, 3, 5, 6, 7, 13 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 4 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 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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