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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 8 APRIL 1997

Onderwerp

1
Vergadering IPO-adviescommissie Bestuur en Financiën op 10 april 1997.

2
Ontwerp-statenvoordracht
Randstad-Advies Plan van
scholen 1998-2000 (2e
mogelijkheid).

3
Advisering StiREA-projecten

4
"Kop en Munt", jaarprogramma 1997-1998.

besluit

Het college besluit in te stemmen met de IPO-voorstellen over ontwerp-gebruiksrechtovereenkomst en - onderhoudsovereenkomst inzake het Interprovinciale Informatie Atlas Systeem;
Nieuw IPO-Plan van aanpak Europa, Evaluatie IPO-VNG samenwerking, Ontwerp-Handvest van
de Raad van Europa inzake regionale autonomie, behoudens wijzigingsvoorstellen.

Het college besluit:
1.De voordracht aan provinciale staten en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te
stellen, inhoudende dat aan provinciale staten wordt voorgesteld:
a.een positief advies uit te brengen over de aanvragen voor:
- een VBO-afdeling Consumptieve Techniek, te verbinden aan de openbare scholengemeenschap
in Den Burg (gem. Texel);
- een lyceum aan de per 1 augustus 1997 te vormen rk brede scholengemeenschap in
Heerhugowaard.
b.als hun oordeel uit te spreken dat, indien de staatssecretaris het positieve advies met
betrekking tot de afdeling VBO Consumptieve Techniek aan de scholengemeenschap
"De Hogeberg" niet overneemt, de bekostiging van de school als een school met zes
afdelingen in het VBO gehandhaafd dient te blijven tot het moment waarop de
bekostiging van de afdeling Consumptieve Techniek formeel een aanvang kan nemen
via opneming in het Plan van scholen.
c.de als bijlage bij de voordracht gevoegde nota "Randstad-advies Plan van scholen 1998-2000
(2e mogelijkheid)" overigens voor kennisgeving aan te nemen.
2.De ontwerp-voordracht en -besluit met bijlagen voor advies voor te leggen aan de Commissie
voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 24 april 1997.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie inhoudende het concept-advies m.b.t. de Noord-Hollandse
projecten die worden ingediend in het kader van de StiREA-regeling van het Ministerie
van Economische Zaken.
2.De in de notitie voorgestelde prioriteitsvolgorde voor de Noord-Hollandse projecten, t.w.
Zaanstad-Haarlem-Alkmaar-Beverwijk, in principe te onderschrijven.
3.De notitie op 23 april a.s. ter advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Economische
Zaken.
Het college besluit:
1.Kennis genomen hebbend van het jaarprogramma 1997-1998 van het economisch actieplan
voor de Noordkop "Kop en Munt" en van bijbehorende toelichting, in principe akkoord
te gaan met de in het jaarprogramma voorgestelde projecten, te weten:
-overdracht gronden voormalige defensie-locaties aan Den Helder;
-concentratie defensie-activiteiten in Den Helder;
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-oude Rijkswerf "Willemsoord";
-infrastructuur (bevorderen van de ombouw van de N9 en N99 tot autoweg en
instandhouden
spoor Alkmaar - Den Helder als onderdeel van het nationale
spoorwegnet);
-"Zomer in de Kop";
-Hollands Bloementuin;
-Noorderhaven, Wieringen;
-penitentiare inrichting;
-integrale promotie;
-plan Duinzoom Den Helder, Zijpe;
-technologie-bevordering;
-kustontwikkeling Wieringen, Wieringermeer;
-bedrijfsverzamelgebouw BolleNoord, Zijpe;
-"Blauwe Netwerk"
en met de voorgestelde potentiële projecten, te weten:
-verbetering en vergroting van de haven van Oudeschild;
-slot Schagen;
-Poort van Holland, Wieringen.
2.Ten aanzien van het project Rijkswerf:
-de in het jaarprogramma Kop en Munt 1996-1997 genoemde bijdrage van
¦ 1,9 miljoen uit de Voorziening Uitgestelde Intenties te handhaven en voor aanvullende financiering een beroep te doen op het FINH;
-over de omvang en aard van deze FINH-bijdrage te besluiten mede op basis van de
prioriteitstelling van een in 1997 door de gemeente Den Helder vast te stellen
Masterplan Rijkswerf en in overleg met het ministerie EZ.
3.Dat voor eventuele nieuwe projecten uit de Noordkop alleen een beroep kan worden gedaan op
de twee Noordkop-kernprogramma's van het FINH, wanneer deze projecten prioriteit
hebben binnen de economische stimuleringsactie "Kop en Munt".
4.De projecten van het jaarprogramma 1997-1998 en de besluiten onder b en c te agenderen voor
de vergadering van de PS-Commissie Economische Zaken van 23 april 1997.

5
Notitie Afval als brandstof.

6
Woningbouwdichtheden
hoofd- en basiskernen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de ontwerp-notitie Afval als Brandstof.
2.Daarmee in beginsel als beleid te hanteren dat:
a.bij de verwijdering van brandbaar afval
-tot en met 2005 de nadruk te leggen op verwijdering via AVI's en de ruimte voor bijstook van
afval (in E-centrales etc.)
1.tot 2000 te beperken tot afval van biologische oorsprong (incl. afvalhout en afval van
natuurrubber)
2. vanaf 2000 te beperken tot het afval ad a.1 tezamen met de in 1999 aan te wijzen afvalstof(fen)
-na 2005 bijstook toe te staan van al het afval dat niet te verontreinigd is en
1.niet herbruikbaar is, of
2.afkomstig is van vernieuwbare grondstoffen
en die bijstook voldoet aan een drietal randvoorwaarden.
b.gedroogd zuiveringsslib kan worden bijgestookt als uit de daarvoor benodigde
vergunningaanvraag blijkt dat het bijstoken milieuhygienisch is te prefereren boven het
in het PMP gekozen storten.
3.Het beleid ten aanzien van brandbaar afval tweejaaarlijks te evalueren en zonodig bij te stellen.
4.Over bovenstaande advies te vragen aan de statencommissie voor MWE.
Het college besluit:
1.kennis te nemen van de notitie "woningbouwdichtheden in hoofd- en basiskernen".
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2.In principe:
a. n.a.v. deze notitie het standpunt in te nemen de norm van 25 woningen per ha in hoofd- en
basiskernen, zoals opgenomen in het streekplan Noord-Holland-Noord, te handhaven
b. in te stemmen met opneming van bijgaand tekstvoorstel in de Leidraad Provinciaal
Omgevingsbeleid.
3.Besluit 2 ter advies voor te leggen aan de Cie ROV.
4.De GS cie ROV te machtigen tot het bepalen van het definitief gs standpunt, zulks afhankelijk
van het advies van de Cie ROV.
5.Uit te spreken dat de GS cie ROV nadere uitwerking mag geven aan de te creëren stimulansen:
a. de instelling van een provinciale prijs voor voorbeeldige (vastgestelde)
bestemmingsplannen
b. het vakinhoudelijk (doen) bevorderen van de totstandkoming van oefen- en/of
voorbeeldplannen.

7
Woningbehoefte 2005/2009.

8
Monitoring woningbouw en
woningbehoefte-prognoses.

9
Wegenwet; overdracht
onderhoud (en beheer)
verschillende provinciale
weggedeelten aan -en gelegen
in - verschillende gemeenten
(verzamelbesluit).
10
Behoefte bedrijventerreinlocatie Kruisweg-zuid.

Het college besluit:
1.De notitie "Naar een woningbehoefte-prognose voor de periode 2005 tot 2009" voor een eerste
oordeelsvorming en advies voor te leggen aan de PS-commissie ROV op 25 april 1997.
2.De notitie voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.
3.Een aanvullende notitie op te stellen over de behoefte aan ouderenhuisvesting.
Het college besluit:
1.De volgende voorlopige constateringen en conclusies bij de notitie "Monitoring
van de
woningbouw en de woningbehoefte-prognose voor oordeelsvorming en advies voor
leggen aan de PS-Cie ROV van 25 april a.s.:
GS constateert dat:
a.de feitelijke woningbouw in de periode 1992-1996 in Noord-Holland-Noord is vooruitgelopen
op de vastgestelde woningbouwtaakstellingen. De landelijke gebieden zijn vooruitgelopen en de stedelijke achtergebleven.
b.in het ROA, en met name de 4 bouwgemeenten in deze jaren een duidelijke achterstand op de
taakstelling is ontstaan. De overige ROA-gemeenten lopen ruim voor op de
taakstellingen.
c.Het verloop in het buitenlands vestigings-overschot lager is geweest dan bij de gehanteerde
taakstellingen was verondersteld.
2.Te concluderen dat het wenselijk is om binnen 3 maanden, aan de hand van onderzoek te
besluiten of het reëel en wenselijk is om het geheel van vastgestelde
woningbouwtaakstellingen voor de periode 1992-2004 te handhaven danwel aan te
passen.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht met bijbehorende tekeningen inzake het ten
laste brengen van een zevental gemeenten van onderhoud (en beheer) van gedeelten van
provinciale wegen en deze stukken in beginsel vast te stellen (ontwerp-verzamelbesluit).
2.De stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor Wegen, Verkeer en
Vervoer.
Het college besluit:
1.Dat met de brief van het bestuursforum Schiphol van 29 oktober 1996 de behoefte aan de
ontwikkeling van de bedrijvenlocatie Kruisweg-zuid voldoende is aangetoond.
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2.Te bevestigen dat voor de ontwikkeling van de bedrijvenlocatie Kruisweg-zuid tot maximaal
30 hectare netto voor Schipholgebonden bedrijven in het segment 2-7ha geen
streekplanprocedure nodig is.

11
Verweerschrift RechtbankHaarlem inzake sluiting
verzorgingshuis Seringenpark
te Aalsmeer.

Het college besluit de sector Bestuursrecht van de Arrondissements-Rechtbank Haarlem, op
grond van het in het verweerschrift gestelde, in overweging te geven het door het college van
BenW van de gemeente Aalsmeer ingediende beroepschrift, betreffende de financiële afwikkeling
van de sluiting van verzorgingstehuis Seringenpark te Aalsmeer, af te wijzen.

12
Beslissing op bezwaarschrift
tegen besluit tot aanzegging
van bestuursdwang inzake
reclame-opschrift.

Het college besluit het advies van de Hoor- en Adviescommissie over te nemen om het
bezwaarschrift gegrond te verklaren tegen het aanzeggen van bestuursdwang ter verwijdering van
een reclame-opschrift uit een weiland nabij de N244 en het besluit waarbij de bestuursdwang is
aangezegd, in te trekken.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 096, 7, 8, 10
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 3, 4
J. Jansen
tel. (023) 514 42 57
11
M. Jonker
tel. (023) 514 44 58
9
Y. Koot
tel. (023) 514 42 83
5
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 2, 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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