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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 18 FEBRUARI 1997      

 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
1 
Vergadering IPO Algemeen 
Bestuur op 20 februari 1997. 

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

betreffende Voortgang Takendiscussie, IPO-betalingsfunctie 1997: Handreiking 
kunstuitleen. 

2.In te stemmen met het afsluiten door het IPO mede namens Noord-Holland (art. 21, lid 5 
gemeenschappelijke regeling IPO is van toepassing) van de meerjarenafspraak 
energiebesparing met de Kalksteenindustrie en een aantal bedrijven. 

 2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu en Wa-
terstaat op 20 februari 1997. 

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

Milieu & Waterstaat betreffende Advies Commissie-Hermans, Aanwijzing AID-ers als 
ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de provinciale 
milieuverordening, Flora- en Faunawet, Beleidslijn "Actief Bodembeheer Rivierbed, 
omgaan met verontreinigd sediment in de grote rivieren", Sociaal beleidskader water-
schapsbestuurders. 

2.In te stemmen met de Meerjarenafspraak energie-efficiencyverbetering met de 
Kalkzandsteenindustrie met de kanttekening niet te spreken van "energiebesparing", 
maar uitsluitend de term "energie-efficiencyverbetering" te hanteren. 

3.Ter vergadering een standpunt te bepalen t.a.v. het voorstel inzake Decentralisatietoets door de 
Tweede Kamer van het beleidsterrein Verkeer en vervoer. 

3 
Commissarisenvergoedingen.  
 

 
Het college besluit de statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake de Wijziging van de 
Regeling vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties definitief vast te stellen. 

4 
Heroverweging ingevolge de 
Awb weigering verklaring 
van geen bezwaar voor de 
aanleg van een tennisbaan c.a. 
aan de Boekenroodeweg, 
gem. Bloemendaal t.b.v. dhr. 
W. Ockels. 

 
Het college besluit het bestreden besluit van 26 april 1996 tot weigering van verklaringen van 
geen bezwaar voor de aanleg van een tennisbaan en het plaatsen van een hekwerk bij het pand 
Boekenroodeweg 45 te Aerdenhout (gem. Bloemendaal) te handhaven, contrair aan het advies 
van de HAC. 
 

 
5 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid A.H.M. 
Lauxtermann c.s. inzake 
Olympisch Stadion. 
 

 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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Ontwerp-advies bij de voor-
genomen fusies in het voort-
gezet onderwijs per 1 augus-
tus 1997. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis nemen van bijgaand ontwerpadvies bij de voorgenomen fusies in het voortgezet 

onderwijs per 1 augustus 1997 en daarmee de volgende beslispunten vast te stellen: 
a.in principe een positief advies uit te brengen over: 
- de vorming van een openbare scholengemeenschap voor Lyceum HAVO MAVO VBO IVBO te 

Schagen met de aangevraagde nevenvestigingen; 
- de vorming van een rooms-katholieke scholengemeenschap Atheneum HAVO MAVO VBO 

IVBO te Heerhugowaard met de aangevraagde nevenvestigingen; 
- de samenvoeging van de Delta Scholengemeenschap te Bussum en de Gooise Scholenfederatie 

te Bussum/Hilversum/Huizen/Laren onder verplaatsing van het onderwijsaanbod van de 
Delta Scholengemeenschap naar de in Laren aanwezige nevenvestiging van de Gooise 
Scholenfederatie; 

- de omzetting in (algemeen) bijzondere scholen van de volgende openbare scholen: de 
scholengemeenschap Nieuwediep (Lyceum HAVO MAVO VBO IVBO) te Den Helder, 
het Jac.P. Thijsse College (Atheneum HAVO MAVO) te Castricum en het Midden-
Kennemerland College (Lyceum HAVO MAVO VBO IVBO) te Beverwijk en 
Heemskerk, onder de voorwaarde dat de kenmerken van het openbaar onderwijs in de 
statuten van de nieuwe rechtspersonen worden vastgelegd conform de criteria genoemd 
in uw notitie "Kader voor de beoordeling van verzoeken tot omzetting van openbare 
scholen voor voortgezet onderwijs in bijzondere scholen" van januari 1996. 

b.in principe een negatief advies uit te brengen over de voorgenomen vorming van een nieuwe 
vestiging van het Katholiek Lyceum in het Gooi voor Atheneum HAVO MAVO in 
Blaricum of Huizen en over de voorgenomen omzetting van de nevenvestiging zonder 
spreidingsnoodzaak van deze school in Laren in een nevenvestiging met spreidings-
noodzaak.  

2.Het ontwerpadvies voor te leggen aan de Commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur 
in haar vergadering van 20 februari 1997. 

3.Het ontwerpadvies voor commentaar toe te zenden aan de leden van het Periodiek Overleg 
Onderwijs. 

7 
Voorfinanciering rijksbij-
dragen Waardevol cultuur-
landschap Waterland (WCL 
Waterland). 

 
Het college besluit: 
1.De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te berichten dat de provincie Noord-

Holland in het kader van de integrale afweging bij het Voorjaarsbericht 1997 zal bezien 
of de rijksbijdragen die in het kader van het WCL-beleid Waterland beschikbaar worden 
gesteld gedeeltelijk door de provincie kunnen worden voorgefinancierd, mits de 
minister schriftelijk een minimaal betalingsritme garandeert. Voor 1998 e.v. zal de 
voorfinanciering bij de begroting aan de orde komen.  

2.In het kader van het Voorjaarsbericht 1997 te besluiten over de navolgende wijze van dekking 
van de met de voorfinanciering gemoeide rentekosten:  60% ten laste van de sectorale 
middelen NLO en landbouw en 40% ten laste van de algemene middelen. 

3.De statencommissie NLO om advies te vragen en de leden van de commissies Land- en 
Tuinbouw en Middelen te verzoeken hun eventuele op- en aanmerkingen aan de leden 
van de Commissie NLO door te geven. 

8 
Platform Milieu en Water. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de (uitgangspunten voor) vorming van het Platform Milieu en Water.  
2.De organisatie die in de PRMW vertegenwoordigd waren van de opheffing van de Raad en de 

instelling van het Platform in kennis te stellen en hen te verzoeken de (plv) leden van 
de Raad te danken voor zover genoemd te vragen leden voor het nieuwe Platform voor 
te dragen. 
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3.De heer F. de Zeeuw, als gedeputeerde MWE aan te wijzen als vast lid van het Platform en de 
heer H. de Boer, als "secundus", als zijn vaste vervanger. 

4.Na verloop van tijd te evalueren hoe het platform heeft gefunctioneerd. 
5.Dit besluit ter kennis te brengen van de statencommissie Milieu, Water en Energie. 

9 
Verslag Mr. F.J. Kranenburg-
monumentenfonds over 1996. 

 
Het college besluit het verslag van het Mr. F.J. Kranenburg-Monumentenfonds over 1996 vast te 
stellen en dit ter behandeling voor te leggen aan de statencommissie voor Maatschappelijk 
Welzijn en Cultuur. 

 
10 
Verdelingsplan Beeldende 
Kunst en Vormgeving 1997-
2000. 

 
 
Het college besluit: 
1.Het Verdelingsplan Beeldende Kunst en Vormgeving 1997-2000 voorlopig vast te   stellen. 
2.Hierover op 20 februari a.s. het advies in te winnen van de Statencommissie voor   

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
11 
Plan van Aanpak voor de 
begrenzing van 650 hectare in 
Waterland en 50 hectare in de 
Wijde Wormer door de 
Vereniging Agrarisch 
Natuurbeheer Waterland. 

 
Het college besluit: 
1.In principe de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland te vragen een plan van aanpak uit 

te werken voor de begrenzing van nog 650 hectare beheersgebied in Waterland en 50 
hectare beheersgebied in de Wijde Wormer en hiervoor een bedrag van � 30.000,- 
beschikbaar te stellen. Dit plan van aanpak zal onder andere aan de volgende kriteria 
moeten voldoen: 

- er wordt aangegeven welke beheerspakketten kunnen worden afgesloten (waarbij 
 zowel de reguliere Rbon- pakketten als de 'eigen natuurverenigings-pakketten 
 worden uitgewerkt); 
- er wordt op grond van ecologische kriteria aangegeven waar precies binnen het 
      zoekgebied deze afgesloten kunnen worden; 
- er wordt aangegeven op welke taken en verantwoordelijkheden de natuurvereniging 
  op zich neemt met betrekking tot het afsluiten van de overeenkomsten en welke 
 kosten daaraan verbonden zijn.  
2.Over dit voornemen het advies van de Statencommissie NLO te vragen. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 094, 5 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 3  
Y. Koot  tel. (023) 514 42 83 2, 8 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 6, 7, 9, 10, 11 
 
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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