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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 11 MAART 1997      

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
  
  
1 
Contourennota Provincie 
Plus. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de Contourennota Provincie Plus en de ontwerp-statenvoordracht Afronding 

Herijking WVV. 
2.De ontwerp-statenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Middelen. 
3.De Contourennota Provincie Plus ter kennis te brengen van de leden van provinciale staten. 

2 
Ontwerp-projectenschema 
1997-2002  
 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-projectenschema 1997-2002 met bijbehorende toelichting en bijlagen in principe 

vast te stellen als leidraad voor de in 1997 uit te voeren werken. 
2.Ervan kennis te nemen dat over dit ontwerp de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer zal 

worden gehoord op 4 april 1997. 
 

3 
Vergadering IPO-advies-
commissie Zorg en cultuur 
op 13 maart 1997. 

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

Zorg en Cultuur betreffende Voorbereiding bestuurlijk overleg met bewindslieden 
VWS; echter als agendapunt toevoegen: stand van zaken ambulancevervoer, 
Doorvoering T-2-correctie, Doorvertalen ATW-middelen in normbedragen 
jeugdhulpverlening. 

2.Niet in te stemmen met Centraal Registratiepunt. Voorgesteld wordt het Centraal 
Registratiepunt op te heffen en de eindafrekening te zijner tijd in het IPO te regelen. 

4 
Prestatie-overeenkomst 1997 
inzake Landinrichting, 
Grondverwerving en Natuur, 
provincie/dienst LBL. 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de prestatie-overeenkomst voor het jaar 1997 inzake Landinrichting, 

Grondverwerving en Natuur tussen de provincie als opdrachtgever en de dienst Landin-
richting en beheer Landbouwgronden in Noord-Holland als opdrachtnemer, waarbij 
afspraken worden vastgelegd over de levering van producten, taakverdeling, kwaliteit en 
fasering.  

2.De leden van het college de gedeputeerden J.H.J. Verburg en mw. F.G. van Diepen- Oost te 
machtigen tot het ondertekenen van de prestatie-overeenkomst namens het college. 

5 
Milieutoets. 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de eindrapportage van de werkgroep Milieutoets en de 

uitgangspunten vast te stellen: 
-dat de milieutoets gehanteerd zal worden bij de beoordeling van initiatieven (niet mer- plichtig) 

tot vestiging van nieuwe centra voor glastuinbouw en bollenteelt op de gevolgen voor 
milieu, water, landschap en natuur 

-dat, bij een positieve beoordeling van de milieutoets door de provincie, de provincie zich zal 
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inzetten voor ondersteuning bij het treffen van op milieu-, natuur-, en 
landschapsbescherming gerichte maatregelen 

dat voor de bovengenoemde ondersteuning alsmede de uitvoering van de milieutoets van geval 
tot geval zal worden beslist de benodigde personele en financiële middelen beschikbaar 
zullen worden gesteld, die overigens begrepen dienen te zijn in de afzonderlijke 
projecten 

-dat de provincie zich verplicht om binnen drie maanden na binnenkomst van een milieuanalyse 
een oordeel uit te spreken, welk termijn gemotiveerd kan worden verlengd. 

2.Dit ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor land en tuinbouw 
en het Provinciaal overleg orgaan Landelijk Gebied (POL) en ter kennisneming toe te 
zenden aan de Commissie MWE, met het verzoek aan de leden om hun eventuele 
opmerkingen mee te geven aan hun fractiegenoten in de Commissie voor Land- en 
Tuinbouw. 

3.In geval van positief advies van de Commissie voor Land- en Tuinbouw en het POL, de GS-
commissies voor Land- en Tuinbouw en Milieu te machtigen de milieutoets definitief 
vast te stellen. 

6 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid J.J. Smit- 
Boerma, mede namens 
J.P.M. van Wijk, inzake de 
sanering van de Diemerzee-
dijk in relatie tot IJburg. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

7 
Projecten Cultuur en  
School. 
 
 
 
 
 

 
Het  college besluit: 
1.Aan Provinciale Staten voor te stellen met ingang van 1997 voor een periode van 4 jaar een 

bedrag in de begroting te ramen van � 200.000,= voor Projecten Cultuur en School in 
samenwerking met het Ministerie van OC en W, dat hiervoor dan jaarlijks een bedrag 
van � 300.000,= aan rijksmiddelen beschikbaar stelt, in decentrale uitvoering door de 
provincie. 

2.De begrotingstechnische verwerking plaats te laten vinden bij het Voorjaarsbericht 1997. 
3.Het voorstel ter advisering voor te leggen aan de statencommissie voor Maatschappelijk 

Welzijn en Cultuur op 27 maart 1997 en de statencommissie Middelen  (bij 
Voorjaarsbericht 1997). 

8 
Middelen t.b.v. project 
strategische luchtvaartont-
wikkeling. 

 
Het college besluit ter uitvoering van het project strategische luchtvaartontwikkeling beschikbaar 
te stellen een bedrag van f. 355.000,=. 

 
9  
Evaluatie steunfunctie voor 
identiteitsgebonden jeugd- en 
jongerenwerk en voor 
Scouting. 
 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit kennis te nemen van de evaluatienota over de ondersteuning van het 
identiteitgebonden jeugd- en jongerenwerk plus de ondersteuning van Scouting en als 
hoofdpunten in principe vast te stellen dat: 
a.de subsidiëring van het steunfunctiewerk van SCL, Sirkel en Scouting Noord-Holland met 

ingang van 1 januari 1998 wordt beëindigd; 
b.onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is om de personeelsleden van SCL en Sirkel 

op een functie van algemeen functionaris onder te doen brengen bij één van de grote 
provinciale steunfunctie-organisaties t.b.v. de uitvoering van de Welzijnsnota 1997-
2000; 

c.onderzocht zal worden of het zinvol en effectief is dat Scouting Nederland gedurende in principe 
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 enkele jaren via steunfunctie-werkzaamheden een bijdrage levert aan het thema "risico-
jeugd", wat één van de drie thema's is in de Welzijnsnota 1997-2000. Het college wil 
hierover voor 1 juni 1997 duidelijkheid hebben, waarna vervolgens uiterlijk in juni 
nadere informatie volgt. 

d.de evaluatienota ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk Welzijn 
en Cultuur (27.03.1997); 

e.de GS-commissie MWC te machtigen om bij positief advies van de statencommissie de 
besluiten ad a t/m c uit te voeren. 

10 
Statuten Provinciale VVV 
(PVVV). 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de wijzigingen in de statuten zoals het Bestuur van de Provinciale VVV 

die heeft voorgesteld aan te brengen. Hierdoor zal de provincie niet langer meer deel 
uitmaken van het bestuur van de PVVV maar nog slechts als toehoorder fungeren bij 
bestuursvergaderingen. Een en ander is een uitvloeisel van de wens om de PVVV 
bestuurlijk meer op afstand te plaatsen. 

2.Dit besluit voor instemming voor te leggen aan de statencommissie voor Economische Zaken 
en Werkgelegenheid. 

3.Bij instemming door de statencommissie voor Economische Zaken de GS-commissie voor EZ 
te machtigen het besluit uit te voeren. 

4.Het bestuur van de Provinciale VVV in kennis te stellen van het besluit. 
 11 
Regionaal Werkplan Ver-
keersveiligheid ROV N.H. 
1997. 

 
Het college besluit: 
1.Het werkplan in beginsel vast te stellen. 
2.De CWVV omtrent dit werkplan te horen. 
 

12 
Project Voorbereidend 
Secundair Beroepsonderwijs 
Regiobeschrijvingen MA-
VO/VBO/VSO. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de regiobeschrijvingen MAVO/VBO/VSO. 
2.Deze ter kennisneming voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en 

cultuur op 27 maart 1997. 
 

13 
Diffuse bronnen; landelijk 
actieprogramma en provin-
ciale activiteitein. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het Actieprogamma Diffuse Bronnen, alsmede van de toelichting over de 

Noord-Hollandse aanpak van de diffuse bronnenproblematiek en de volgende 
hoofdpunten vast te stellen; 

a. continuering van de monitoringsinspanningen t.b.v. beleidsevaluatie; 
b. als provincie het goede voorbeeld geven in milieugedrag bij opdrachtverlening en materiaal-

aanschaf; 
c. de huidige personele en financiële inzet is voldoende, maar dient in de toekomst opnieuw 

beschouwd te worden.  
2.Het Actieprogramma Diffuse Bronnen met de toelichting ter kennisname aan te bieden aan de 

PS-commissie MWE. 
  
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 098 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1 
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M. Hoensontel. (023) 514 41 18  10 
J. Jansen tel. (023) 514 42 57  3 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 58  2, 11 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 83 6, 13 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 87  4, 5 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09  7, 9, 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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