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Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
1 
Windenergie. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe en onder voorbehoud van nadere uitwerking ten aanzien van het planologisch beleid 

m.b.t. windenergie de volgende lijn vast te stellen:  
a.niet langer wordt meegewerkt aan solitaire windturbineplaatsing; 
b.wel wordt meegewerkt aan cluster- en projectopstellingen op landlocaties, mits die voldoen 

aan de gebruikelijke landschappelijke toets; 
c.op termijn wordt gestreefd naar een grootschalige locatie op de Noordzee en daartoe wordt de 

Noord-Hollandse betrokkenheid bij de lokatie Afsluitdijk geintensiveerd. 
2.Omtrent de onder 1 vermelde voornemens het advies in te winnen van de statencommissie 

ROV. 
2 
Herbestemming complex fort 
Vijfhuizen. 
 

 
Het college besluit: 
1.In vervolg op het besluit van 10 juli 1996 om het complex Fort Vijfhuizen aan te kopen, het 

Fort bij Vijfhuizen in principe te bestemmen voor huisvesting ten behoeve van het 
bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam en kantoorruimte voor o.a. het Projectbureau 
Haarlemmermeer Groen. 

2.De architect J.A.C. Boot van Region Architecten te Zwammerdam opdracht te geven tot het 
opstellen van een programma van eisen voor het fortcomplex, een voorlopig 
restauratieplan en een bijbehorende begroting. 

3.In het kader van voorfinanciering een bedrag van � 275.000,=  ten laste te brengen van het 
Kranenburgfonds voor: het opstellen van een programma van eisen, een voorlopig 
restauratieplan en de bijbehorende begroting, een verkennend milieutechnisch 
onderzoek, een ecologisch onderzoek en de kosten van de aankoop van het fortcomplex 
en algemene kosten. 

4.Als de onder 3 genoemde zaken zijn onderzocht nader te beslissen over het vervolg. 
5.Dit voorstel om advies voor te leggen aan de Cie. Maatschappelijk Welzijn en Cultuur en ter 

informatie aan de Cie's Middelen, NLO en EZ. 
3 
Vergadering IPO adviescie-
Bestuur en Financien op 13 
februari 1997. 

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

Bestuur en Financïen betreffende de agendapunten: 
Advies werkgroep IPO verdeelsleutel; 
Werkgroep 'Rol provincies bij economisch beleid'; 
Stand van zaken vernieuwing bestuurlijke organisatie; 
Derde advies Commissie-Hermans inzake de inzet voor fase 2 van de Takendiscussie met het 

Rijk en de VNG. 
2.In te stemmen met het voorstel over uitname Provinciefonds vanwege overgang inspectie 

bejaardenoorden naar het Rijk, met de kanttekening dat bij de uitname een correctie 
toegepast dient te worden i.v.m. de factor vakantie-uitkering. 

3.In te stemmen met het IPO voorstel bij het agendapunt Toekomst Europese structuurfondsen 
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onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat enkele elementen uit de bijbehorende notities 
wezenlijk onderdeel behoren te zijn van het nieuwe structuurbeleid (het uitgangspunt 
van permanente herstructurering van de regionale economieën, de gerichtheid op 
rechtvaardigheid en doelmatigheid, het niet alleen re-actief maar ook pro-actief zijn);  

- onder voorwaarde dat bestuurlijke delegatie uit het IPO samengesteld wordt uit leden en 
plaatsvervangende leden uit het Comité van de Regio's. 

4 
Vergadering IPO advies-
commissie Zorg en Cultuur  
op 13 februari 1997 

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

Zorg & Cultuur betreffende Interdepartementale sportnota "Wat sport beweegt". 
2.Ter vergadering een standpunt te bepalen betreffende Regiovisie in de zorg. 

5 
Vergadering IPO advies-
commissie Ruimte en Groen 
op 13-02-1997 
 

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

Ruimte & Groen betreffende de agendapunten: 
CBS locatiestatistiek 
Werkafspraken beheerslasten Provinciale Landschappen 
Ontwerp Flora- en Faunawet 
2.In te stemmen met het voorstel Stand van zaken huisvesting statushouders onder de 

voorwaarde dat nadere besluitvorming plaatsvindt op basis van een uitgewerkt voorstel 
over inzet en te bereiken resultaten. 

3.In te stemmen met het voorstel bij Projectleiderschap huisvesting statushouders en voorkeur 
uit te spreken voor het verlengen van de detachering (in afgeslankte vorm) van de 
huidige projectleider tot eind 1997 en de financiële gevolgen te dekken via de IPO-
betalingsfunctie. 

4.In te stemmen met het voorstel Financiering Stichting Raad voor de Vastgoed Informatie om 
de jaarlijkse bijdrage van de provincies ad � 60.000 te continueren voor de periode 
1997-2000. Voor 1997 zal een beroep worden gedaan op de IPO-betalingsfunctie; voor 
de jaren 1998-2000 zal deze bijdrage opgenomen worden in de IPO-begroting. 

6 
Schriftelijke vragen van 
A.H.M.Lauxterman  
(AOV/OU55+). 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

   
 
 
7 
Verlenging geldingsduur 
milieubeleidsplan 1995-1999 

 
 
 
 
Het college besluit: 
1.Over het milieubeleidsplan: 
-voor het verstrijken van de plantermijn (in 1999) aan PS voor te stellen de geldingsduur van het 

huidige plan te verlengen (met ten hoogste twee jaar); 
-tussentijdse partiële herzieningen van het Milieubeleidsplan zoveel mogelijk in één slag uit te 

voeren en alleen in geval van uiterste juridische noodzaak en gelijkluidendheid van 
strategische plannen; 

E.e.a. met in achtneming van het besluit van 28 januari betreffende de partiële herziening van het 
onderdeel afvalstoffen; 

2.Over het milieuprogramma: 
-beleidsaanpassingen zoveel mogelijk mee te nemen in het jaarlijks Milieuprogramma. 
3.Over een evaluatie van het milieubeleid: 
-in 1998 te komen tot een evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid ten einde de staten 

ook in deze zittingsperiode in de gelegenheid te stellen het milieubeleid in de breedte te 
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beoordelen, zo mogelijk bij te sturen, danwel conclusies te trekken voor de opstelling 
van de verkiezingsprogramma's en het collegeprogramma voor het verkiezingsjaar 1999. 

4.over de procedure: 
-deze ontwerp-besluiten ter advisering voor te leggen aan de Cie. Milieu en Water en Energie. 

8  
Commissie Hermans voor-
stellen Beleidsterrein Zorg 

 
Het college besluit in principe: 
1.In te stemmen met de voorstellen betreffende de regiovisie, mits deze op twee elementen 

worden aangepast, aangezien Noord-Holland:  
-van mening is dat - gelet op de noodzakelijk sturende werking van het instrument regiovisie - 

de notitie aangevuld zou moeten worden met een pleidooi voor een koppeling tussen 
dit instrument en de toedeling van middelen voor zorgvoorzieningen; 

-kiest voor een flexibele aanpak afhankelijk van de op te lossen regionale vraagstukken en 
daarmee geen voorstander is van een regiovisie als "mega-project" (in de zin van een 
alle zorgsectoren omvattende visie). 

2. In te stemmen met het voorstel dat de "provincies in beginsel bereid zijn de financiering van 
maatschappelijke opvang/sociale pensions en ambulante verslavingszorg over te nemen 
van het Rijk (met mogelijke doordecentralisatie naar de grotere gemeenten)". 

3. In te stemmen met het voorstel om voor de voogdij/gezinsvoogdij nu (nog) niet te opteren 
voor decentralisatie. 

4.In te stemmen met de stellingname dat er geen mogelijkheden zijn om het   adagium "lokaal 
wat lokaal kan" verder in te vullen voor de zorgsector. 

5.In te stemmen met decentralisatie van het zittend ziekenvervoer naar gemeenten en met een 
adequate volwaardige planningstaak voor de ambulancezorg bij de provincies. 

6.Dit standpunt voor advies voor te leggen aan de Commissie Zorg. 
7.Vooruitlopend op het advies van de Commissie Zorg het bovenstaande als voorlopig 

standpunt in te brengen in de IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur. 
 
9  
Verlenging werkingsduur 
Stimuleringsregeling Oude-
renhuisvesting tot 1 januari 
1998. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De voordracht en ontwerp-besluit van provinciale staten vast te stellen, inhoudende: de in 

art.12, lid 2 vermelde einddatum te wijzigen van 31 december 1996 in 31 december 
1997; 

2.Het ad 1 genoemde besluit ter vaststelling voor te leggen aan provinciale staten. 
10 
Aanpassen van de Algemene 
subsidieverordening Noord-
Holland aan de derde tranche 
Algemene wet bestuursrecht. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de aanbevelingen van de projectgroep "Subsidiëring na de derde tranche 

Awb" zoals deze zijn gedaan in de rapportage "Verslaglegging eerste fase uitvoering 
project subsidiëring na de derde tranche Awb", waarin de volgende bestuurlijke en 
beleidsmatige beslispunten zijn vervat: 

a.het handhaven van een provinciaal subsidiestelsel waarbij de procedurele en 
algemene voorschriften in een algemene subsidieverordening worden geregeld, en 
      de concrete inhoudelijke voorschriften in verschillende deelverordeningen 
      worden geregeld;  
b.het verstrekken door PS van meerjarige periodieke subsidies; 
c.het systeem van budgetfinanciering (verder) te ontwikkelen binnen het kader van 
      Afd. 4.2.8  van de Algemene wet bestuursrecht; 
d.het door GS kunnen vaststellen van subsidieplafonds; 
e.het in de Algemene subsidieverordening Noord-Holland opnemen van enkele 
      subsidieverplichtingen; 
f.het in de Algemene subsidieverordening Noord-Holland opnemen van bepalingen 
      aangaande betaling en bevoorschotting van subsidies.  
2.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te 



4 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

VAN 11 FEBRUARI 1997  
 
Onderwerp besluit 
 

   stellen. 
3.De statenvoordracht voor advies voor te leggen Statencommissie Middelen. 

11 
Eurotop 1997 

 
Het college besluit: 
de eerder uitgesproken bereidheid te bevestigen om actief te participeren in enkele activiteiten van 
en rondom de Eurotop in Amsterdam op 16 en 17 juni 1997 middels: 
-betrokkenheid bij een groot aantal activiteiten; 
-het afgeven van een financieel commitment tot maximaal f.750.000,- 
-het aanwijzen van het hoofd van de afdeling Economische Zaken als projectleider. 

12 
Rapportage Veelzijdig 
Personeelsbeleid 1996 

 
Het college besluit: 
1.De rapportage Veelzijdig Personeelsbeleid 1996 voor kennisgeving aan te nemen. 
2.De volgende prioriteiten voor 1997 in principe vast te stellen: 
- Kwaliteitsverbetering van de personeelsfunctie; 
- Flexibele inzet van arbeid, met name gericht op allochtonen en vrouwen; 
- Projecten in branches c.q. functies welke een ondervertegenwoordiging van allochtonen 
en/of vrouwen kennen; 
- Etnomarketing; 
- Allochtone starters; 
-Mobiliteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt; 
- Intercultureel management. 
3.De prioriteiten ter advies te agenderen voor de Statencommissie Economische Zaken d.d. 19 

maart 1997 en de rapportage ter kennisgeving aan te bieden. 
13 
Technologieprogramma 
1995-1996. 

 
Het college besluit: 
1.De voortgangsrapportage Technologieprogramma 1995-1996 in principe vast te stellen. 
2.De voortgangsrapportage ter advies te agenderen voor de vergadering van de statencie EZ op 19 

maart 1997. 
 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 09 1, 5, 9  
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 103, 6, 10 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 11, 12, 13 
J. Jansen tel. (023) 514 42 57 4,  
M. Jonker  tel. (023) 514 44 58 8 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 83 7 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 2 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 11-02-1997 openbaar 
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