
 
 
 

1 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 6 oktober 1997  
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 
 
1 
Vergadering IPO-
adviescommissie Bestuur en 
Financiën op 9 oktober 1997. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen van het IPO bij problematiek motorrijtuigenbelasting; 

financiering VERDI-personeel; concept-reactie op wetsvoorstel Bevordering Integere 
Besluitvorming Openbaar Bestuur; het advies werkgroep Ter Braak inzake 
aanbevelingen werkgroep Markt en Overheid; voortgang vernieuwing bestuurlijke 
organiatie; Herziening IPO-verdeelsleutel. 

2.Met enkele onderdelen van het IPO voorstel (milieuleges) niet in te stemmen en enkele 
aanvullende opmerkingen te maken. 

 
 
2 
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg en 
Cultuur op 9 oktober 1997. 

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

Zorg en Cultuur betreffende de Statusnotitie Verdrag van Malta (onder het maken van 
kanttekeningen); VWS/BiZa-nota "Met zorg verbonden"; Geestelijke-gezondheidszorg, 
onder toevoeging van een tekst over de aansturing via regiovisies; Werkplan 1997/1998 
van de coördinatiecommissie Kwaliteitsbeleid Jeugdzorg; Verbetering pleegzorg; 
Rapport "Een eigentijdse visie op de jeugdzorg in Limburg". 

2.Nader alsnog een standpunt te bepalen over het Voorstel verdeling 90 miljoen gulden over de 
provincies om de reductie te mitigeren bij verzorgingshuizen. 

 
3 
Goedkeuring raadsbesluiten 
Alkmaar, Akersloot en 
Heiloo tot grenscorrectie in 
Boekelermeer 

 
Het college besluit: 
1.de onderdelen II.2 en II.4 van de gelijkluidende raadsbesluiten van Alkmaar, Akersloot en 

Heiloo in beginsel goed te keuren; 
2.de onderdelen I, II.1 en II.3 van die raadsbesluiten voor kennisgeving aan te nemen; 
3.dit standpunt te bespreken met de Commissie OB op 29 oktober 1997; 

 
4 
Voorlopige keuzen GS over 
streekplan Kennemerland. 
 

 
Het college besluit: 
a.kennis te nemen van de keuzenotitie Kennemerland en de notitie als voorlopige keuzen van GS 

vrij te geven voor bestuurlijk overleg met de regio en voor advisering door de 
statencommissie ROV en PPC (eerste behandeling door GS).  

b.op basis van de aangebrachte wijzigingen die voortkomen uit het 
overleg en de adviezen, de notitie definitief door het college te laten vaststellen  
c.uit de onder 3 aangegeven aandachtspunten bij de streekplanherziening in het bijzonder te 

willen inzetten op de volgende punten: 
1.binnenduinrand ten zuiden van het kanaal: ontwikkeling van programma voor behoud en 

versterking kwaliteit van dit gebied 
2. ontwikkeling van groene decor (samenhangende groene structuur aan de oostkant van het 

stedelijk gebied) 
3.ontwikkeling van een (nat) havengebied in Wijkermeerpolder op basis van dubbele 

doelstelling 
4.volledig compacte stadbeleid (geen nieuwe uitleglocaties meer voor bedrijven en wonen) in 
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Zuid-Kennemerland. In IJmond in de streekplanperiode zowel compacte-stad 
als nog mogelijkheden voor uitbreiding (Broekpolder, De Trompet, 
havengebieden). Ondersteunen van aanpak grootschalige 
herstructureringsgebieden (w.o. oostelijke poort Haarlem, IJmuiden-west en 
Velsen-noord)  

5.realisatie van een agrarisch kerngebied in Heemskerkerduin, zo goed mogelijk ingepast in een 
te ontwikkelen binnenduinrandgebied in IJmond-noord  

6.(in overleg met het bedrijf) in toenemende mate het terrein van Hoogovens in te zetten voor 
niet-staalactiviteiten  

7.realisatie van de Zuidtangent in Haarlem en Velsen, die -samen met het NS-railnet - de 
ruggengraat voor het toekomstig openbaar vervoer zal vormen 

8.inpassing van het (cultuur)historisch erfgoed 
9.herstellen van de watersystemen in de vorm van concreet aangegeven waterverbindingen 
10.besluitvorming over de doortrekking van de A8 naar de A9 bij de vaststelling van het 

streekplan. 
 
5 
MER-HES 

 
Het college besluit: 
1.Niet over te gaan tot een aanvulling van het milieu-effectrapport voor het HES-gebied. 
2. Dit besluit over het toetsingsadvies op 24-10-1997 voor te leggen aan de Statencommissie 

voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ten behoeve van de beraadslagingen over 
het ontwerp-uitwerkingsplan HES. 

 
6 
Projectenlijst Regionale 
vernieuwing 1997-1998 

 
Het college besluit: 
1.De projectenlijst, inclusief het project Hollands Bloementuin, voor te dragen aan de Directeur 

LNV-Regio NW voor subsidiering in het kader van de regelilng Regionale 
Vernieuwing. 

2.Een provinciale bijdrage toe te kennen aan de projecten conform de projectenlijst Regionale 
Vernieuwing 1997 en 1998, en voor het project Hollands Bloementuin nader dekking 
aan te geven. 

3.De subsidietoezeggingen te versturen nadat de beschikkingen van LNV zijn ontvangen. 
4.De subsidievoorwaarden behorende bij de beschikking van LNV op grond van de Regeling 

Regionale Vernieuwing over te nemen. 
7 
Nota Regelgeving 

 
Het college besluit: 
I.  -de Nota regelgeving in principe vast te stellen; 
II. -deze nota ter advisering voor te leggen aan de Commissie Openbaar Bestuur;  
III.-het provinciaal bestuur van Gelderland toestemming te vragen voor het gebruik c.q. het 

verstrekken binnen de algemene dienst van het door de provincie Gelderland uitgegeven 
boekje 'Aanwijzingen voor de provinciale regelgeving'; 

IV. -de medewerkers binnen de algemene dienst te informeren over de nieuwe verplichte regelge-
vingsprocedures door middel van verstrekking van de brochure 'Leidraad Regelgeving' 
en het ter beschikking stellen van het door de provincie Gelderland uitgegeven boekje 
'Aanwijzingen voor de provinciale regelgeving'; 

V.  -de directieraad op te dragen de portefeuillehouder Deregulering een beknopt evaluatieverslag 
te doen toekomen in november 1999 over de effecten van de nieuwe procedures, de toe-
passing van kwaliteitseisen voor regelgeving en de beantwoording van de vraag in 
hoeverre bijstelling van de procedures is vereist. 
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8 
Slotverklaring Interregionale 
Waddenzee Conferentie 8, 9 
en 10 oktober 1997 te Husum 
(D) 
 

 
Het college besluit:  
1.(In het kader van de Stuurgroep "Waddenprovincies) deel te nemen aan de derde Interregionale 

Waddenzee Conferentie op 8, 9 en 10 oktober 1997 te Husum in Duitsland. 
2.In te stemmen met de ontwerp-slotverklaring die ter besluitvorming op de onder 1. bedoelde 

conferentie voorligt, op grond van de instructie zoals die door het secretariaat van de 
Stuurgroep Waddenprovincies is voorbereid. 

3.De ontwerp-slotverklaring mede te ondertekenen, wanneer dat naar het oordeel van de 
Stuurgroep Waddenprovincies kan plaatsvinden. 

  
9 
Interprovinciale verordening 
op de primaire waterkering 
 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp verordening op de primaire waterkering, de memorie van toelichting, alsmede de 

concept beantwoording van de reacties op deze verordening in beginsel vast te stellen; 
2.De onder punt 1 genoemde stukken ter advisering aan de Commissie Milieu, Water en Energie 

voor te leggen op 30 oktober a.s.; 
 
10 
Voorlopige vaststelling 
statenvoordracht startnotitie 
Regiovisie Zorg voor 
verstandelijk gehandicapten 
in de provincie Noord-
Holland 
 

 
Het college besluit: 
1.Provinciale staten voor te stellen: 
a.de startnotitie "Regiovisie Zorg voor verstandelijk gehandicapten in de       provincie Noord-

Holland" vast te stellen; 
b. de in de startnotitie vastgelegde uitgangspunten, en randvoorwaarden en aanvullende 

specifieke onderwerpen te hanteren als toetsingskader van de door de regionale partijen 
op te stellen regiovisies; 

c. gedeputeerde staten te machtigen de notitie te verspreiden onder alle in de voordracht 
genoemde partijen; 

d. gedeputeerde staten te machtigen zorg te dragen voor de  coördinatie van de totstandkoming 
van regiovisies in de onderscheiden regio's.  

2.De betreffende statenvoordracht met inbegrip van de startnotitie Regiovisie Zorg voor 
verstandelijk gehandicapten in Noord-Holland vast te stellen;  

3a.Te bepalen dat -onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door PS- voor 1998 en 
1999 jaarlijks een bedrag van � 1.000.000,-  ten laste van het krediet Stimulering 

zorgvernieuwing beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van projecten die voortvloeien uit de op 
te stellen regiovisies; 

3b.Ter facilitering van de regiocommissies maximaal � 340.000,- beschikbaar te stellen, zulks 
ten laste van het krediet Stimulering zorgvernieuwing 1997 en onder voorbehoud van 
goedkeuring van de begroting 1998 door PS- maximaal � 100.000,- ten laste te brengen 
van het krediet facilitering regiovisies 1998. 

4.Over het voorgaande advies te vragen aan de statencommissie Zorg. 
 
11 
Definitieve vaststelling 
onderhandelaarsaccoord 
invoering 36-urige werkweek 
 

 
Het college besluit de gedeputeerde Personeel en Organisatie te machtigen om het 
onderhandelaarsaccoord met de vakbonden inzake de invoering van de 36-urige werkweek te 
ondertekenen. 

 
12 
Goedkeuring 
bestemmingsplan Nieuwe 

 
Het college besluit goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan Nieuwe Steen West 1997 
van de gemeente Hoorn, m.u.v. artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften (betreft parkeernorm). 
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Steen West 1997, gemeente 
Hoorn  
        
13 
Heroverweging inzake bouw 
van een bedrijfswoning t.g.v. 
de fam.Boogaard aan het 
Zevenhuizen 7 te Oosterend 
gemeente Texel 
 

 
Het college besluit: 
m.b.t. de aanvraag om een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een bedrijfswoning 
aan het Zevenhuizen 7 te Oosterend conform het advies van de HAC: 
1.de ingebrachte bezwaren te ontvangen 
2.de bezwaren ongegrond te verklaren 
3.de bestreden beslissing van 20 maart 1997 tot weigering van de verklaring van geen bezwaar te 

handhaven. 
 
14 
Circulaire taakverdeling 
grondwateroverlast 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de concept-circulaire taakverdeling grondwateroverlast in de bebouwde 

kom. 
2.De concept-circulaire aan de Statencommissie Milieu, Water en Energie voor te leggen. 
3.Na behandeling in de Statencommissie MWE het college de circulaire te laten vaststellen. 
4.De circulaire na vaststelling door GS aan alle bij de totstandkoming van de circulaire 

betrokken instanties toe te zenden (insprekers, gemeenten, waterschappen, provincies en 
belangenorganisaties). 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 094, 5, 12, 13 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 3, 7, 11 
J. Jansen tel. (023) 514 42 572, 10 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 839, 14 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 6, 8 
 
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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