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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 1 JULI 1997
Onderwerp
1.
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur.

2
Vergadering IPO-adviescommissie Bestuur en Financien op 3 juli 1997.

3
Heroverweging machtiging
zandwinning Amstelmeer.

4
Plaatsingsbeleid windturbines.

besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Zorg & Cultuur betreffende de agendapunten: Landelijke voorzieningen/advies GLIBW,
Monitoring opstelling regiovisies, Concept regeringsstandpunt "Regiovisie en landelijk
beleidskader jeugdzorg", Concept Rijksplan preventieve en curatieve jeugdzorg, IPOstandpunt over advies van de projectgroep Toegang over "Vrij toegankelijke jeugdzorg", Zicht op de vraag naar jeugdzorg, Herschikking vbo/mavo, Inventarisatie
provinciaal integratiebeleid etnische minderheden
2.Niet in te stemmen met de voorstellen over de Cultuurhistorische hoofdstructuur.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de IPO-voorstellen over: Tussenrapportage inzake eindrapport Markt en
Overheid van de werkgroep Cohen, met de kanttekening dat behandeling zou dienen
plaats te vinden in de adviescommissie B&F van oktober, Voorstel tot wijziging artikel 15 Provincie- en de Gemeentewet, Uniformering systematiek berekening milieuleges, Toekomst Europese structuurfondsen, Aansluiting van de Provincie bij de Nationale ombudsman,
2.Niet in te stemmen met de IPO-reactie op het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van
Drank- en Horecawet, maar het standpunt in te nemen dat op het terrein van de Dranken Horecawet alle provinciale taken en bevoegdheden dienen te worden geschrapt.

Het college besluit:
1.Na kennis genomen te hebben van het advies van de Hoor- en adviescommissie inzake de
bezwaren tegen het verlenen van een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet
aan Amstelzand B.V. voor zandwinning in het Amstelmeer:
- de gemeente Wieringen en de Milieufederatie Noord-Holland c.s. in hun bezwaar te ontvangen;
- de bezwaren van de gemeente Wieringen en de Milieufederatie Noord-Holland c.s. gegrond te
verklaren voor zover deze zijn gericht tegen de aanname dat zandwinning in het
Amstelmeer zo urgent is dat daarvoor een machtiging als bedoeld in artikel 12, eerste
lid, van de Ontgrondingenwet kan worden verleend.
2.De bestreden beslissing van 14 juni 1996, nr. 96-711752 in te trekken en de door Amstelzand
B.V. gevraagde machtiging alsnog te weigeren.

Het college besluit n.a.v. de in maart en april in de statencommissie ROV en MWE behandelde
gs-notitie van 11 februari 1997:
1.De gemeentebesturen d.m.v. een brief ter zake van het plaatsingsbeleid voor windturbines te
informeren.
2.De gemeentebesturen informatie te vragen naar de stand van zaken in hun gemeente en een
contactpersoon te noemen.
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5
Herziening Interprovinciaal
Beleidsplan Waddenzee voor
proefboringen naar gas.

Het college besluit de besluitvorming in het kader van de partiele herziening van het
Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee (IBW) voor het mogelijk maken van proefboringen naar
gas op te schorten voor onbepaalde tijd.

6.
Criteria herindeling.

Het college neemt kennis van het voorstel van de heer Poelmann om vanuit staten het initiatief
te nemen voor het formuleren van criteria voor het beoordelen van concrete herindelingsplannen.
Het college wil dit initiatief ruimte geven.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 094
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2, 6
J. Jansen
tel. (023) 514 42 571
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 873
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 5

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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