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1
ELM/Afvalstoffenbeleid
Wijziging PMP en PMV ten
behoeve van vrij
afvaltransport binnen de
Randstad
(97-514179)

2
ELM\Afvalstoffenbeleid
Meerjarenplan Gevaarlijke
Afvalstoffen II
(97-514317)

3
ELM
Programma MET/DZB
(97-514178)

Griffier
4
BJZ

Besluit

Het College besluit:
de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit vast te stellen, inhoudende dat tot
wijziging van het PMP en de PMV wordt overgegaan, en daarmee in aanvulling op de reeds
geldende vrijstelling voor nagenoeg volledig herbruikbaar afval en elders hoogwaardiger te
verwerken afval,
A.het exportverbod voor afvoer naar:
1.een AVI binnen de Randstad direct op te heffen;
2.een bewerkingsinrichting binnen de Randstad op te heffen zodra met de overige provincies door
hun college geaccordeerde afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de
handhaving aan en ontheffingverlening van de Randstadbuitengrenzen;
3.een stortplaats binnen de Randstad op te heffen zodra er een door hun college,gehoord de
Statencommissie MWE,geaccordeerd Randstadstortplan is;
B.het exportverbod voor heel Nederland op te heffen zodra er voor alle partijen gelijkwaardige
randvoorwaarden bij de eindverwerking van afval gelden

Het College besluit:
-kennis te nemen van de Nota van Aanpassing;
-concept-voordracht en bijbehorende ontwerpbesluit over het Meerjarenplan Gevaarlijke
Afvalstoffen II definitief vast te stellen;
-het Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen.

Het College besluit:
a.Kennis te nemen van het programma Duurzame Bedrijventerreinen '98-'99 (zie bijlage) en in te
stemmen met:
-de principekeuze van vier voorbeeldterreinen (clusters) als pilots (Trompet-Houtwegen,
Boekelermeer, Westpoort/Afrikahaven en Westzanerpolder i.r.t.
Achtersluispolder en Hembrugterrein)
-de activiteitenaanpak, o.a. bestuurlijke afspraken, informatiebijeenkomsten, prijsvraag "Groen
tussen de bedrijven door".
b.In de begroting 1998 te reserveren voor "Duurzame Bedrijventerreinen" ¦ 600.000,- bedoeld
voor een stimuleringsbijdrage in de planontwikkelingsfase van de vier
voorbeeldterreinen incl. communicatie-activiteiten.
c.Het programma te bespreken met de statencommissies MWE en EZ in september a.s.
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Besluit

Oriëntatiereis naar
vliegvelden in zee
(97-110353)

Het College besluit:
1.kennis te nemen van de deelname aan de oriëntatiereis naar vliegvelden in zee:
-het college;
-namens provinciale staten door mevrouw Berman (D66) en de heren Pluckel (VVD), De Jong
(PvdA), Achterstraat (CDA) en Lauxtermann (AOV/OU55+);
2.in te stemmen met de ambtelijke deelname van de heren M.van den Berg (lid DR), J.Rensing
(projectleider), J.A.W. van Dalen (coördinator milieu), een medewerker van het bureau
communicatie en H.J.Heskes (organisator) aan de oriëntatiereis naar vliegvelden in zee;
3.de geraamde kosten voor deze reis (¦ 12.000,- per deelnemer) ten laste te laten komen van het
budget "Strategische luchtvaartontwikkeling".

5
RWB/RVS
Provinciaal Stimuleringsfonds stads- en dorpsvernieuwing; verdeling middelen
1996
(97-712608)
6
RWB/PO
Ontwerp-uitwerkingsplan
HES; voorlopig standpunt
van Gedeputeerde Staten over
de binnengekomen
zienswijzen.
(97-712784)

7
RO en Mil
Eerste aanvulling (1997-1)
Leidraad Provinciaal

Het college besluit:
a.bijdragen toe te kennen tot een bedrag groot ¦ 727.500,- conform bijgaand voorstel;
b.de storting 1997 in het fonds voor een bedrag groot ¦ 318.000,- te handhaven en voor het
resterende tekort groot ¦ 166.000,- een oplossing te zoeken in het najaarsbericht;
c.het lid van de directieraad dat de zorg heeft voor de portefeuille volkshuisvesting op te dragen
het voorstel af te handelen.

Het College besluit:
1.Vast te stellen het "voorlopig standpunt van Gedeputeerde Staten over de ingekomen
zienswijzen" m.b.t. het ontwerp-Uitwerkingsplan voor het HES-gebied.
2.Naar aanleiding van dit standpunt over de binnengekomen zienswijzen, het ontwerpuitwerkingsplan HES alsvolgt te wijzigen en aan te vullen:
a.de woningbouwtaakstelling voor de streekplanperiode 1995-2005 wordt alsvolgt:
Hoorn:5200
Drechterland: 850
Stede Broec:1000
Enkhuizen:1000;
b.de keuze tussen en de fasering van de bouwlocaties Hoogkarspel-West en Hoogkarspel-Zuid
wordt overgelaten aan het gemeentebestuur van Drechterland. Het college van
GS houdt haar voorkeur voor de ontwikkeling van Hoogkarspel-Zuid in
verband met de goede ligging ten opzichte van de infrastructuur;
c.het bedrijfsterrein WFO te Wervershoof wordt voor de helft bestemd voor agribusiness
bedrijven en voor de andere helft voor de vestiging van ruimte-extensieve
bedrijven alsmede voor lokale bedrijven uit de gemeenten Drechterland,
Medemblik en Wervershoof;
d.de bestaande golfbaan West-Friesland te Westwoud kan in principe uitgebreid worden van 9
naar 18 holes;
e.in de plantekst wordt aangegeven welke locaties vallen onder de werkingssfeer van de Wet
voorkeursrecht gemeenten.
3.Het voorlopig standpunt van GS en de hiermee samenhangende wijzigingen van het ontwerpuitwerkingsplan HES in dit najaar voor te leggen aan de Statencommissie voor
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Het College besluit:
De eerste aanvulling (1997-1) van de Leidraad Provinciaal Omgevingsbeleid goed te keuren en te
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Besluit

Omgevingsbeleid en
intrekking diverse nota's en
andere beleidsstukken ten
gevolge van deze aanvulling
(97-712384)

verzenden.
De volgende nota's in te trekken omdat geactualiseerde tekst in de Leidraad is opgenomen, dan
wel wegens verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum af te voeren van de B-lijst:
- Problematiek van waterberging en ruimtelijke ordening, d.d. 3 maart 1992, nr92-710427
- Notitie over het regelen van waterkeringen in bestemmingsplannen, d.d. 9 januari 1990, nr 89711276/F969
- Detailhandelsactiviteiten buiten de winkelgebieden, GS-brief d.d. 24 april 1973, nr 204
- Vestiging "cash- en carrybedrijven", GS-brief d.d. 23 augustus 1977, nr 14 (2e herziening /
maart 1978)
- Reserveren van ruimte ten behoeve van ondergronds verkeer, GS-brief d.d. 20 januari 1976, nr
286 (1e herziening / september 1977)
- Nota Interimbeleid woningbouw rond Schiphol
- Grondwaterbeschermingsplan N-H, 1989-1998
- Actieprogramma grondwaterbeschermingsgebieden 1991-1993
- Provinciaal autowrakkenplan (was reeds ingetrokken, moet alleen nog van B-lijst geschrapt)

8
RWB
Notitie Planologische
beoordeling van potentiële
bedrijfslocaties in Gooi en
Vechtstreek
(97-712675)

9
W&G
Beleidsnotitie "Boer-ennatuur"
(97-712816)

Het College besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie Planologische beoordeling van potentiële bedrijfslocaties in
Gooi en Vechtstreek, waarbij
a.een provinciaal stand;unt wordt ingenomen ten opzichte van het BOEZ-rapport van de regio
Gooi en Vechtstreek;
b.vastgehouden wordt aan de beleidslijn, zoals in de nota Hoordlijnen G&V geformuleerd, dat er
70 (bruto) ha nieuw bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. Deze 70 ha omvatten
twee nieuwe bedrijfsterreinen: Crailo/AZC: 20 ha en Blaricummermeent: 35
ha.
c.de resterende behoefte van Gooi en Vechtstreek aan bedrijfsterreinen te realiseren in met name
Almere of via herstructurering.
2.de notitie toe te zenden aan de Kamer van Koophandel, andere organisaties van het
bedrijfsleven, de Stuurgroep Streekplan Gooi en Vechtstreek (ter kennisname) en de
Statecommissies ROV en EZ (ter kennisname) en de gemeenten (ter kennisname).

Het College besluit:
a.De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake het agrarisch natuurbeheer
(beleidsnotitie Boer-en-natuur) in principe vast te stellen, waarbij de belangrijkste
beleidslijnen zijn:
-structurele ondersteuning agrarisch natuurbeheer;
-initiatieven voor het oprichten van verenigingen voor agrarisch natuurbeheer faciliteren.
b.In de ontwerp-begroting voor 1998 is reeds een budget voor de financiering opgenomen.
In het voorjaar van 1998 zal het college op grond van inzicht in de resultaten van het beleid
besluiten over de financiering in de periode na 1998.
c.De statencommissie Natuur Landschap en Openluchtrecreatie (NLO) hierover om advies te
vragen.
d.De ontwerp-voordracht ter kennisneming toe te zenden aan de statencommissie Land- en
Tuinbouw (L&T) en de leden te verzoeken hun eventuele opmerkingen in te brengen
via hun fractiegenoten in de statencommissie NLO.
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Besluit
e.Het Provinciaal Overlegplatform Landelijk gebied (POL) hierover om advies te vragen.

10
BJZ
Verlenging van proefproject
aansluiting Nationale
ombudsman en van
Klachtenregeling
(97-110351)
14
BJZ
Jaarverslag HAC 1996.
(97-110350)

Het College besluit:
de ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen om het proefproject aansluiting
bij de Nationale ombudsman met een jaar te verlengen en om ook de Klachtenregeling met een
jaar te verlengen.

Het College besluit:
de ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen waarmee het jaarverslag over
1996 van de Hoor- en Adviescommissie aan Provinciale Staten wordt aangeboden.
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Milieubeheer
Wet Milieubeheer Heroverweging Awb betr. bezwaar
tegen gedoogbeschikking aan
de NV Afvalzorg voor de
inrichting van een reststoffenbank op bedrijventerrein
De Liede (gem.Haarlemmermeer)
(97-140088)
12
ROV
Wijzigingsbesluit ex art.11
WRO gemeente Niedorp
(97-712168)
13
ZWC/Cultuur
Voortgangsrapportage
manifestaties en festivals
1997
(97-313333)

14
ZWC\Cultuur
Voortgangsrapportage
Opdrachten Producties
Professionele Podiumkunsten
1997
(97-313330)

Besluit

Het college besluit:
het bestreden besluit ged. gegrond/ged.ongegrond te verklaren en het primaire besluit te
handhaven en daarmee het advies van de HAC te volgen.
Dit besluit wordt aan het college voorgelegd omdat het primaire besluit door de GS-commissie
is afgedaan.

Het college besluit:
het wijzigingsbesluit van burgemeester en wethouders van Niedorp van 20 mei 1997, inzake
wijziging ex artikel 11 WRO van het bestemmingsplan Buitengebied Niedorp Zuid niet goed te
keuren.

Het College besluit:
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Manifestaties en Festivals 1997;
2.Het voor 1998 te voeren beleid ten aanzien van manifestaties en festivals op
grond van de
in 1997 opgedane ervaringen voort te zetten inhoudende dat de financiële (autonome)
middelen voor manifestaties beeldende kunsten (¦170.000,-) en het budget voor
manifestaties en festivals voor de overige sectoren (¦135.000,-) worden samengevoegd
t.b.v. een integraler afweging;
3.Hierover op 21 augustus 1997 het advies in te winnen van de Statencommissie voor
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur;
4.Met inachtneming van dit advies de subsidiecriteria vast te leggen in een
Deelverordening (AWB-traject + 3e tranche).

Het College besluit:
1. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Opdrachten Professionele Podiumkunsten
1997.
2. Het voor 1998 te voeren opdrachtenbeleid Professionele Podiumkunsten op grond van de in
1997 opgedane ervaringen op de volgende onderdelen te handhaven/aan te passen:
a. - handhaving van het verstrekken van substantiële bijdragen;
- de maximumbedragen van ¦ 40.000,-- voor poppentheater en ¦ 75.000,-- voor de
overige disciplines te handhaven;
- medesubsidiëring/financiering voor fondsen/andere overheden niet uit te
sluiten;
- evenals dit jaar alleen van de positief beoordeelde offertes een advies met
uitgebreide motivatie op te laten stellen;
- de indieningstermijn te bepalen op 1 november 1997 voor producties die in
het seizoen 1998-1999 in première gaan.
b. de onder a. genoemde punten voor het opdrachtenbeleid Professionele Podiumkunsten 1998
voorlopig vast te stellen
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Besluit
c. hierover op 21 augustus 1997 het advies in te winnen van de Statencommissie
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
3. De GS-commissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur, bij positief advies, te machtigen de
hoofdlijnen van het opdrachtenbeleid Professionele Podiumkunsten 1998, met in achtneming van
de onder 2.a. genoemde punten, definitief vast te stellen.

16
ZWC/Cultuur
Voortgangsrapportage
Projectgen Amateurkunst
1997
(97-313016)

Het College besluit:
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage projecten Amateurkunst 1997.
2.Het voor 1998 te voeren opdrachtenbeleid Projecten Amateurkunst op grond van de in 1997
opgedane ervaringen op de volgende onderdelen aan te passen:
a.- conform het beleid bij de professionele podiumkunsten, niet alleen Noord-Hollandse
theaterinstellingen op het gebied van de amateurkunst in aanmerking te laten
komen voor een opdracht, maar ook theaterinstellingen buiten Noord-Holland;
- de indieningsdatum te bepalen op 1 november 1997 voor projecten die in het seizoen 19981999 in première gaan;
b.de onder a. genoemde aanpassingen voor het opdrachtenbeleid Projecten Amateurkunst 1998
voorlopig vast te stellen;
c.hierover op 21 augustus 1997 het advies in te winnen van de Statencommissie
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
3.De GS-commissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur, bij positief advies, te machtigen de
hoofdlijnen van het opdrachtenbeleid projecten amateurkunst 1998, met in
achtneming van de onder 2.a. genoemde aanpassingen, definitief vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 09
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
J. Jansen
tel. (023) 514 42 57
M. Jonker
tel. (023) 514 44 58
B. Kessenstel. (023) 514 40 22
Y. Koot
tel. (023) 514 42 83
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 87
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09

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. 12-08-1997 openbaar
Datum:13-08-1997
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