
 
 

1 
OPENBARE BESLIUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 21 oktober 1997   
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
1 
Vergadering IPO-adviescom-
missie Milieu en Waterstaat 
op 23 oktober 1997 

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

Milieu & Waterstaat betreffende de agendapunten: Administratieve lasten; Aanpassing 
adviesstructuur Verkeer en Vervoer; Kostenverdeling IPO-bemensing Kennisplatform 
VERDI; IPO-taakstelling Beton- en Metselzand, onder voorwaarde dat in alle gevallen 
sprake is van inspanningsverplichtingen; Verdeling middelen voor onderhoud 
waterkeringen; IPO-schets rond waterbeheer; Financiële regeling overdracht rijksdijken. 

 
2 
Vergadering IPO-adviescom-
missie Ruimte en Groen op 
23 oktober 1997 

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

Ruimte & Groen betreffende: Implementatie Programma Beheer; over de provinciale 
projectprocedure te beslissen conform de concept-reactie, met aanvulling. 

 
3 
Agrarisch Kenniscentrum 
Noord-Holland Noord i.o. 

 
Het college besluit in meerderheid: 
1.Provinciale Staten voor te stellen: 
a.in te stemmen met het mede oprichten van de Stichting Agrarisch Kennis Centrum Noord-

Holland Noord 
b.uiterlijk tot het jaar 2006 deel te nemen in de Stichting Agrarisch Kennis Centrum Noord-

Holland-Noord 
c.in de periode 1998-2005 maximaal een bedrag van � 752.000,- beschikbaar te stellen; dit voor 

1998 te regelen in het kader van het voorjaarsbericht 1998, en daarna te 
betrekken bij de voorbereiding van de reguliere begroting. 

2.De statenvoordracht in principe vast te stellen. 
3.Over de statenvoordracht de Statencommissie Land- en tuinbouw en de Statencommissie 

Middelen advies te vragen. 
4.De gedeputeerde voor Land- en tuinbouw voor te dragen als bestuurslid, met recht van 

vervanging, in de stichting Agrarisch Kennis Centrum Noord-Holland-Noord tot het 
jaar 2006. 

 
 
4 
Aanwijzing vertegenwoordi-
ger in BCR, vertegenwoor-
diging in bestuurlijk agenda-
overleg 

 
Het college besluit: 
De heer Tielrooij aan te wijzen als vertegenwoordiger in het BCR. 
 

 
 
 
 
5 
Definitieve vaststelling 
statenvoordracht FINH-

 
Het college besluit de statenvoordracht betreffende de FINH-bijdrage ten gunste van het project 
Groene As, de ecologische en recreatieve verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude, 
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bijdrage Groene As 
 

definitief vast te stellen. 

 
6 
Uitvoering Besluit Rijkssub-
sidiëring Restauratie Monu-
menten (1997) 

 
Het college besluit: 
a.De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit inzake de uitvoering van het Besluit 

Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten (BRRM 1997) voorlopig vast te stellen 
inhoudende: 

 -  de vaststelling van de criteria voor de opstelling van het zgn. Provinciaal Restauratie 
Uitvoering Programma (Prup); 

 - het voorstel aan Provinciale Staten om de uitvoering van deze taak aan Gedeputeerde 
Staten te delegeren. 

b.Hierover het advies in te winnen van de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur 
op 30 oktober a.s.. 

 
 
 
7 
Startnotitie regionale televisie  

 
 
Het college besluit: 
a.Naar aanleiding van de brief van 17 september 1997 van de wethouder voor de Lokale Media 

van de gemeente Amsterdam een startnotitie regionale televisie voorlopig vast te 
stellen, inhoudende de volgende hoofdlijnen : 

-in principe de bereidheid uit te spreken aan de voorgestelde constructie mee te werken; 
- te pleiten voor een startperiode van 3 á 4 jaar (t.w. van 1998 t/m 2000 of 2001), teneinde de 

Stichting Regionale Omroep N-H / AT5 de gelegenheid te   bieden de belofte 
van goede regionale televisie waar te maken; 

-in deze startperiode geen lastenverzwaring voor de burgers (in de vorm van verhoging 
provinciale opslag) te realiseren, maar het provinciaal aandeel van 0,5 á 1 mln. 
per jaar (mede) te bekostigen uit autonome middelen; 

-bij de evaluatie en besluitvorming t.a.v. de regionale radio-omroep (eind 1997/begin 1998) 
mede de mogelijkheid te betrekken van verlaging van de provinciale opslag 
regionale radio ten gunste van de provinciale opslag regionale televisie; in de 
evaluatie een onderzoek naar waardering en bereik onder de Noord-Hollandse 
bevolking op te nemen.  

-het financieel risico van de onderneming contractueel bij AT5 te brengen; 
-alle omroepbijdrageplichtige inwoners van Noord-Holland dienen bereikt te kunnen worden. 
b.Hierover op 30 oktober 1997 het advies in te winnen van de statencommissie voor 

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
 

  
 
 
 
8 
Historische Verblijfs-acco-
modatie 

 
Het college besluit: 
-Kennis te nemen van het onderzoeksverslag naar historische verblijfsaccomodaties; 
-Geen verdere stappen te ondernemen. 
-Over dit standpunt advies in te winnen van de statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn 

en Cultuur en daarbij de leden van de commissie Economische Zaken, Landbouw en 
Milieu uit te nodigen. 
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9 
Beantwoording schriftelijke 
vragen van het statenlid 
J.J.Schipper dd. 1 september 
1997 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
10 
Biomassavergasser Noord-
Holland 

 
Het college besluit - onder voorbehoud van nadere financiële advisering-  Provinciale staten voor 
te stellen om: 
a.Onder nader te bepalen voorwaarden als aandeelhouder toe te treden tot de - nog op te richten - 

Bio Energie NV. De deelname zal maximaal � 20 miljoen bedragen, waarbij de 
provincie ca. 5 jaar aandeelhouder zal zijn. Daarna zullen de aandelen worden verkocht. 

b.Dit bedrag te financieren uit het Fonds Investeringen (FINH) 
c.Tot de onder 1 genoemde voorwaarden behoren onder meer: 
-geen der potentiële aandeelhouders zal een meerderheidsbelang krijgen. 
-de aandeelhouders moeten bij voorkeur komen uit de energie, afval en industriële sectoren. Ze 

dienen een duidelijk belang te hebben bij de realisatie van het project. 
-de provincie pas aandeelhouder wordt als er voldoende financiële toezeggingen zijn om het 

totaal te financieren. 
-er voldoende garanties zijn verkregen t.a.v. de levering van de brandstoffen, de centrale zelf en de 

afname van de stroom. 
-de zeggenschap voldoende is gewaarborgd. 
d.Het bedrag beschikbaar te stellen in twee termijnen. Een bedrag van maximaal � 5 miljoen bij 

de aanvang van de engineering en maximaal � 15 miljoen bij de aanvang van de bouw. 
e.Aangaande dit voorstel de Statencommissies voor Milieu, Water en Energie en voor een 

inhoudelijke bespreking te horen. 
 

  
11 
Beheer immissiemeetnetten. 

 
Het college besluit: 
-in principe tot uitbesteden van het beheer van de immissiemeetnetten aan een externe 

gespecialiseerde instantie; 
-dit principe-besluit voor advies voor te leggen aan de OR en ter informatie aan het GO; 
-de GS-cie milieu te machtigen een definitief besluit te nemen over de uitbesteding en de 

(juridische) vorm  waarin tot uitbesteding wordt overgegaan; 
 

 
12 
Effect mogelijke aansluiting 
Oosthuizerweg/A7 op ver-
keersveiligheid in Beemster 

 
Het college besluit: 
a.als standpunt in te nemen dat een aansluiting van de Oosthuizerweg op de A7 niet een zodanig 

effect op de verkeersveiligheid op het wegennet in Beemster heeft dat daarom de 
realisering zou moeten worden bevorderd maar dat deze aansluiting onderdeel blijft van 
en van de door de provincie voorgestelde varianten van de rijksweg N23 
(Westfrisiaweg) 

b.dit standpunt te melden aan: 
- de gemeente Beemster 
- de gemeente Schermer 
- de Commissie WVV. 
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13 
Ontwerp-verordening op de 
provinciale klachtencommis-
sie jeugdhulpverlening voor 
Noord-Holland 

 
Het college besluit: 
-de concept-statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake Verordening provinciale 

klachtencommissie jeugdhulpverlening voor Noord-Holland en toelichting op de 
verordening in principe vast te stellen; 

-de concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de 
Statencommissie Zorg in de vergadering van 5 november 1997. 

 
 
14 
Ontwerp-subsidieverordening 
Jeugdhulpverlening Noord-
Holland 1998. 

 
Het college besluit: 
-de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de Subsidieverordening 

jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 in principe vast te stellen; 
-de concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de 

Statencommissie Zorg in de vergadering van 5 november 1997. 
 
 
15 
Beleidsplan Jeugdzorg 1998 
tot en met 2000, inclusief 
concept statenvoordracht en 
inspraaknota. 

 
Het college besluit: 
ade Inspraaknota Beleidsplan jeugdzorg 1998 tot en met 2001 vast te stellen 
bhet Beleidsplan jeugdzorg 1998 tot en met 2001, inclusief de Statenvoordracht en het 

Ontwerpbesluit, waarvan de hoofdpunten zijn: 
-De oprichting van drie Bureaus Jeugdzorg uiterlijk per 1 maart 1998; 
-De financiering van de functies van Bureaus Jeugdzorg via de drie regionale Bureaus Jeugdzorg 

vanaf uiterlijk 1 juli 1998; 
-De versterking van de functies van de Bureaus jeugdzorg, waaronder het aanbod vrij 

toegankelijke ambulante jeugdhulpverlening door de inzet van extra structurele 
middelen van � 885.000,--(binnen de doeluitkering). Dit is een groei van het 
structurele bedrag voor deze functies met ruim 32 procent; 

-Het scheppen van enige extra financiële ruimte voor de pleegzorg als eerste stap in het 
wegnemen van knelpunten, waarvoor in 1998 een integraal plan wordt 
opgesteld; 

-Het inzetten van een bedrag van � 400.000,-- voor projecten op het grensgebied van ons 
provinciale en het lokale jeugdbeleid; 

-Het invoeren van de cliëntenvertrouwenspersoon in de jeugdhulpverlening en daarvoor voor 
1998 � 100.000,-- beschikbaar te stellen; 

-Het per 1 januari 1998 instellen van een provinciale Klachtencommissie voor 
Jeugdhulpverlening en daarvoor � 25.000,-- beschikbaar te stellen; 

-De indeling van het huidige aanbod residentiële en semi-residentiële hulp in 
hulpverleningsverleningsvarianten comform de systematiek van de normhar-
monisatie; 

-Het op basis van het rapport van bouwadviesbureau MATRIX in overleg met de instellingen 
opstellen van concrete renovatie- en herhuisvestingsplannen voor 
accommodaties die niet meer voldoen en het opstellen van een verordening 
voor de besteding van daarvoor nog beschikbaar te stellen middelen uit het 
FINH; 

-Het instellen van een Beraad Bovenregionale Planningszaken (BBP), dat uiterlijk in het eerste 
kwartaal van 1998 zijn adviezen dient af te ronden; 

-De vernieuwing en versterking van het kwaliteitsbeleid van instellingen. Wij stellen daarvoor 
voor 1998 � 182.000,- beschikbaar waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
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projecten die zich richten op ondersteuning en versterking van het 
cliëntenbeleid en aan projecten die toewerken naar diversiteit in het 
personeelsbestand; 

in principe vast te stellen; 
cDe inspraaknota, het Beleidsplan, inclusief statenvoordracht en ontwerpbesluit voor advies voor 

te leggen aan de PS-commissie zorg voor de vergadering van 5 november a.s. 
 
16 
Onthouding van goedkeuring 
bestemmingsplan Bestevaer 
1996, gemeente Naarden. 

 
Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Bestevaer 1996, 
gemeente Naarden. 

 
 
 
17 
Vastgesteld bestemmingsplan 
Goede Herderschool gemeente 
Laren 

 
Het college besluit: 
1.De ingebrachte bedenkingen te ontvangen. 
2.De bedenkingen ongegrond te verklaren. 
3.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Laren d.d. 26 maart 1997. 

 
 
18 
Voorwaardenscheppend 
beleid; achtergrond, criteria 
en uitvoering voor 1998 en 
later. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Voorwaardenscheppend beleid; achtergrond, criteria en de 

uitvoering voor 1998 en later" waarin o.a. de gehanteerde criteria m.b.t. dit beleid 
expliciet zijn opgenomen. 

2.In te stemmen met het voorstel om gedurende de periode 1998 t/m 2001 af te zien van het 
opstellen van een meerjarenplan voor dit beleid. 

3.Genoemde notitie ter informatie en advies aan de statencommissies voor economische zaken 
c.a. voor te leggen in de vergadering van 5 november 1997. 

 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 092, 16, 17 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 4 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 18 
J. Jansen tel. (023) 514 42 5713, 14, 15 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 5812 
B. Kessenstel. (023) 514 40 22   
Y. Koot  tel. (023) 514 42 831, 10, 11 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 873 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 5, 6, 7, 8, 9 
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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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