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1 
Vergadering IPO-adviescom-
missie Zorg en Cultuur op 13 
november 1997. 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen van het IPO bij: 
Bestuurskosten Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten; Ambulancezorg: de 

regelgeving rond de 15-minutengrens; Advies- en meldpunten kindermishandeling; Be-
heersorganisatie beleidsinformatie jeugdzorg; Schrijfgroep Inspectie. 

2.Niet in te stemmen met het voorstel van het IPO over AMvB cliëntenvertrouwenspersoon) als 
structurele financiering daarvan niet is gegarandeerd. 

 
2 
Emancipatieprogramma 1997-
1999 

 
Het college is verdeeld over het emancipatieprogramma 1997-1999, maar wil het niettemin in 
discussie geven aan de statencommissie. Daarbij gaat het om:  
a.het aangepaste project "bevordering diversiteit in Noord-Hollandse besturen" in samenwerking 

met bureau Toplink; 
b.het participeren in een symposium samen met Noord-Hollandse gemeenten en ontwikkelen van 

activiteiten in het kader van de herdenking van de nationale tentoonstelling 
Vrouwenarbeid; 

c.het uitwerken van een checklist emancipatie op het gebied van ruimtelijke ordening; 
d.het uitwerken van de overige voorgestelde projecten t.a.v. "diversiteit in de zorgsector", 

"toegankelijkheid van voorzieningen", communicatie en profilering van de 
provincie. 

2.Het concept-emancipatieprogramma 1997-1999 ter advisering voor te leggen aan de commissie 
Openbaar Bestuur in de vergadering van 26 november aanstaande. 

3.Het advies van de statencommissie in het college te bespreken. 
 
3 
Uitwerking tussenmodel 
beleidsevaluatie 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Uitwerking tussenmodel beleidsevaluatie". 
2.De notitie om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen t.b.v. de vergadering op 19 

november 1997. 
3.De notitie ter kennisneming toe te zenden aan de Rekeningencommissie en het 

Seniorenconvent. 
 
4 
Statenvoordracht Uitwer-
kingsplan HES 

 
Het college besluit: 
1.De Statenvoordracht inzake het Uitwerkingsplan voor het Hoorn-Enkhuizen-Stede Broec(HES)-

gebied definitief vast te stellen. 
2.De voordracht toe te zenden aan degenen die ingesproken hebben bij de hoorzitting van de 

Statencommissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
 
 
5 

 
Het college besluit: 
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Jaarrekening 1996 N.V.PEN 1.De jaarrekening van NV PEN Energiebedrijf Noord-Holland over 1996 vast te stellen en wel 
staande deze vergadering in zijn hoedanigheid van algemene vergadering van 
aandeelhouders; 

2.De directie PEN daarvan schriftelijk mededeling te doen; 
3.Kennis te nemen van het directieverslag 1996; 
4.De jaarrekening PEN ter informatie toe te zenden aan de Commissie Middelen gecombineerd 

met de Commissie Milieu, Water en Energie dd. 19 november 1997. 
 
 
6 
Concept-ontwerp Streekplan 
Gooi en Vechtstreek 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de concept-teksten en de concepten van streekplankaart en kaart contouren 

stedelijk gebied van het ontwerp-streekplan Gooi en Vechtstreek. 
2.Voorlopig in te stemmen met de beleidsstandpunten zoals deze in het Toetsingsdeel zijn 

geformuleerd, met in achtneming van enkele discussiepunten. 
3.Het concept ontwerp-streekplan om advies voor te leggen aan: 
Provinciale Planologische Commissie (19 november 1997) 
Stuurgroep Streekplan Gooi en Vechtstreek (gemeentelijke portefeuillehouders ruimtelijke 

ordening) (19 november 1997) 
Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (21 november 1997)  
4.Na verwerking van de onder punt 3 genoemde adviezen het concept ontwerp-streekplan 

nogmaals in het college te bespreken op 9-12-1997 of 16 -12-1997 ten einde tot 
definitieve besluitvorming te komen. 

 
 
 
7 
Inpassing aanleg N-22 Noord 
in versnelling aanleg 5-de 
baan Schiphol (Discus-
siestuk) 

 
Het college besluit partijen mee te delen dat aanleg van de N 22-Noord niet mogelijk is zolang 
financiering van de gehele N22-Noord niet is verzekerd.  
 

 
 
 
8 
Notitie inzake de afbouw van 
de provinciale werk-
zaamheden terzake werkge-
legenheid en scholing van 
woonwagenbewoners 

 
Het college besluit: 
a.Kennis te nemen van de notitie "Afbouw Provinciaal Beleid Werkgelegenheid en Scholing 

Woonwagenbewoners" en als hoofdpunten vast te stellen: 
-het veld de gelegenheid te geven om tot 1 april 1998 subsidieverzoeken in te dienen voor 

activiteiten gericht op de aanvulling of kwalitatieve verbetering van de opleidings- en 
werkgelegenheidsmogelijkheden van Noord-Hollandse woonwagenbewoners en daarop, 
bij wijze van uitzondering, te beslissen zonder geldige deelverordening en, in plaats 
daarvan, de in de huidige Deelverordening Opleidings- en Werkgelegenheids 
Activiteiten Woonwagenbewoners Noord-Holland genoemde criteria toe te passen; 

-het provinciale beleid met betrekking tot de werkgelegenheid en scholing van 
woonwagenbewoners en de werkzaamheden van de provinciale consulent ter  zake 
per 1 juli 1998 te beëindigen; 

-de externe betrokkenen over een en ander schriftelijk te informeren. 
b.de notitie ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn 

en Cultuur in de vergadering van 27 november 1997. 
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9 
FINH bijdrage voor inrich-
ting Zaans Museum 

 
Het college besluit Provinciale Staten voor te stellen om: 
a)in het kader van de uitvoering van het provinciaal beleid ter versterking van de toeristisch-

recreatieve functie in het veenweidegebied tot in totaal maximaal �2.500.000,-- bij te 
dragen in de inrichting van het Zaans Museum;  

b)het bij te dragen bedrag ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland; 
c)de bijgevoegde ontwerp-voordracht en -besluit voorlopig vast te stellen en voor te leggen aan 

de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur op 27 november a.s. alsmede 
aan de statencommissie Middelen op 10 december 1997 

 
 
10 
SGP Haarlemmermeer: 
Inrichtingsplan Groene 
Weelde 

 
Het college besluit: 
a.het Inrichtingsplan Groene Weelde in principe in ontwerp vast te stellen en het te aanvaarden 

als het definitieve inrichtingsplan van het noordelijk kerngebied van het Strategisch 
Groenproject (SGP) Haarlemmermeer;  

b.  het inrichtingsplan om advies voor te leggen aan de statencommissie NLO en het Provinciaal 
Overlegorgaan Landelijk Gebied (POL); 

c.  de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC) te verzoeken het Inrichtingsplan Groene 
Weelde eveneens in ontwerp vast te stellen; 

d.  het inrichtingsplan te beschouwen als een module in het kader van de herijking 
Landinrichting voor het SGP Haarlemmermeer en na de behandeling in de staten-
commissie en het POL, het IPO te verzoeken aan deze module definitieve trekkings-
rechten ad f 5.997.000,- toe te kennen op de Brede Doeluitkering (BDU) van het 
ministerie van LNV en dit verzoek ter kennis te brengen van de directeur Noordwest 
van het ministerie van LNV; 

e.  indien de noodzaak daartoe kan worden aangetoond, rekening te houden met de mogelijkheid 
tot voorfinanciering door de provincie van het financieringsaandeel van het Rijk, zoals 
reeds in principe voor de vier Noordhollandse strategische groenprojecten voor het jaar 
1998 is besloten (besluit van 4 maart 1997, nr 710039.97);   

f.  bij instemming van de Statencommissie, en na het bericht van de CLC, de GS-commissie 
NLO te machtigen het inrichtingsplan definitief vast te stellen en de machtiging tevens 
af te geven voor de besluitvorming over de nu volgende uitvoeringsfase;  

g.  in beginsel rekening te houden met een provinciale bijdrage van 30 % in de werkelijke 
aanlegkosten van de primaire (groene) fietsverbindingen (conform de beleidsnotitie 
openluchtrecreatie), daarbij voorlopig uit te gaan van  

f 471.000,- welk bedrag in 1999 ten laste komt van het Fonds Openluchtrecreatie;   
h.  kennis te nemen van de indicatieve raming van de jaarlijkse netto-beheerskosten van 

uiteindelijk f 312.000,- en te aanvaarden dat deze kosten tot de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid worden gerekend van Rijk, provincie en belanghebbende 
gemeente(n). 

   
 
 
 
 
11 
Evaluatie Stichting Regionale 
Omroep Noord-Holland 

 
 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie-gegevens d.d. oktober 1997 m.b.t. de Stichting Regionale 

Omroep N-H (Radio Noord-Holland); 
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2. Op grond van de evaluatie-gegevens een positieve intentie uit te spreken t.a.v. een 
voortzetting van activiteiten van Radio Noord-Holland in de volgende wettelijke 
periode van 5 jaar (1999 t/m 2003) met inbegrip van een opslag van een tientje op de 
omroepbijdragen; 

3. Begin 1998 een besluit te nemen over de hoogte van de provinciale opslag regionale radio, in 
samenhang met de besluitvorming t.a.v. regionale televisie. 

4. Hierover op 27 november 1997 het advies in te winnen van de statencommissie voor 
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 

5.Bij positief advies van de statencommissie de intentie onder 1b te betrekken bij de 
besluitvorming over regionale televisie (1e kwartaal 1998). 

 
 
12 
Samenwerkingsafspraken 
cultuur met 9 gemeenten 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de uitgewerkte samenwerkingsafspraken cultuur met de gemeenten 

Alkmaar, Amstelveen, Haarlemmermeer, Heemstede, Den Helder, Hoorn, Velsen, 
Zaanstad en Zijpe. 

2.Hierover op 27 november 1997 het advies in winnen van de statencommissie voor 
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 

 
 
13 
Stimuleringsregeling Oude-
renhuisvesting 1997 be-
zwaarschrift i.h.k.van de 
AWB tegen afwijzing van een 
subsidieaanvraag voor een 
woningbouwproject van 23 
nieuwe en 5 bestaande 
woningen aan de Wulverder-
laan in Santpoort Zuid. 

 
Het college besluit conform het advies van de HAC het bezwaarschrift van het bestuur van de 
Stichting Huisvesting voor Bejaarden en Alleenstaanden te Santpoort Zuid ongegrond te 
verklaren, en het bestreden besluit te handhaven. 

 
 
15 
Gemeenschappelijk toezicht 
op het hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht. 

 
Het college besluit: 
De Regeling uitoefening gemeenschappelijk toezicht op het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht vast te stellen, e.e.a. tezamen met Gedeputeerde Staten van Utrecht. 
 

16 
Heroverweging ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht 
n.a.v. bezwaarschrift 
hr.Beumer te Amsterdam 

 
Het college besluit: 
 
1.Het advies van de Hoor- en Adviescommissie integraal over te nemen. 
2.Bezwaarde in zijn bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 
3.De bestreden beslissing van 22 juli 1997, nr. 97-900788, te handhaven. 

 
 
17 
Nieuwjaarskaarten 

 
Het college besluit geen nieuwjaarskaarten meer te verzenden. 
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 094, 6 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 103, 17 
J. Jansen tel. (023) 514 42 572, 8, 13 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 587, 16 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 835, 15 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 1, 9, 10, 11, 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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