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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 24 JUNI 1997

Onderwerp

1
Reactie op besluitvorming
Bennebroek, Bloemendaal En
Heemstede over fusie

2
Vergadering IPO Algemeen
Bestuur op 26 juni 1997.
3
Goedkeuring ROA Structuurplan.
4
Voorfinanciering
rijksbijdragen Waardevol
Cultuurlandschap Waterland.

5

besluit

Het college besluit:
1.Kennis genomen hebbend van de besluitvorming van de gemeenteraden van Bennebroek,
Bloemendaal en Heemstede, na overleg met de gemeentebesturen en gehoord de
commissie Openbaar Bestuur een eigen provinciale afweging te maken over het al dan
niet starten van een herindelingsprocedure, waarbij de besluitvorming in de
gemeenteraden en de overlegresultaten in de overwegingen een belangrijk gegeven
zullen vormen.
2.De portefeuillehouder bestuurlijke organisatie te machtigen om op 25 juni a.s. hierover het
gevoelen van de Statencommissie voor Openbaar Bestuur te peilen.
Het college besluit In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het IPO
Algemeen Bestuur betreffende IPO-Jaarrekening 1996, IPO-begroting 1998 en Meerjarenraming
1999-2001, Onderzoek Expertisecentrum Strategienota Informatietechnologie, Onderzoek
verplichtingenstand landinrichting, Werkconferentie Emancipatie-Effectrapportage.
Het college besluit goed te keuren het ROA structuurplan behoudens een beperkt aantal
onderdelen.

Het college besluit:
1. De minister van LNV schriftelijk te verzoeken het voor 1997 door de minister beschikbaar
gestelde kasbedrag voor het WCL Waterland in ieder geval zodanig te verhogen dat de
noodzakelijke bevoorschotting/eindafrekening van vóór 1997 aangegane én in 1997
aangegane verplichtingen (projecten 'boven de zaaglijn' uit het WCL-jaarprogramma
1997) mogelijk wordt.
2. De bij het Voorjaarsbericht 1997 door PS geaccordeerde voorfinanciering ad maximaal ¦ 2
miljoen, in afwijking van het GS-besluit d.d. 18 februari jl., mede te gebruiken voor
betalingen op de bij 1. bedoelde projecten indien uitbetaling aan subsidiegerechtigden
onontkoombaar is, waarbij in ieder geval ¦ 1 miljoen beschikbaar dient te blijven voor
voorfinanciering van projecten 'beneden de zaaglijn' uit het jaarprogramma 1997.
3. Alleen in noodzakelijke gevallen tot bevoorschotting over te gaan.
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Uitvoeringsprogramma
Faunabeleid.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het ontvangen commentaar op het Concept Uitvoeringsprogramma
Faunabeleid vastgesteld d.d. 17 dec. 1996.
2.In beginsel de 'overwegingen van G.S.' bij dit commentaar en de daartoe leidende 'voorstellen
voor wijziging/aanpassing' vast te stellen, hetgeen in hoofdlijnen neerkomt op het in
beginsel vaststellen van een aantal aanpassingen van het Concept Uitvoeringsprogramma Faunabeleid.
3.Het ontvangen commentaar op het Concept Uitvoeringsprogramma Faunabeleid ter
kennisneming, en de in beginsel vastgestelde overwegingen van G.S. daarbij alsmede
de in beginsel vastgestelde aanpassingen van het Concept Uitvoeringsprogramma
Faunabeleid voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Natuur,
Landschap en Openluchtrecreatie en aan het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied
met het voorstel om met die overwegingen en aanpassingen in te stemmen.
4.Bij de defititieve vaststelling van programma nadere informatie te verschaffen over schadeaspecten.
5.Diegenen die commentaar op het Concept Uitvoeringsprogramma hebben geleverd schriftelijk
van dit besluit in kennis te stellen.

6
Stoomtram Hoorn-Medemblik.

7
Europa-beleid.

8
Milieujaarverslag 1996.

9
Milieuprogramma 19982001.

Het college besluit:
1.Het principe-besluit van 17 oktober 1995 om onder nader geformuleerde randvoorwaarden een
provinciale bijdrage van maximaal ¦ 645.000,- beschikbaar te stellen om bij de
Stoomtram ontstane schulden te saneren thans ter advisering voor te leggen aan de
statencommissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in de vergadering van 26 juni a.s.
2.Bij positief advies van de statencommissie de GS-commissie MWCM te machtigen de zaak zo
spoedig mogelijk verder af te handelen.
3.Na 2 de financiële consequenties te doen verwerken in het Najaarsbericht 1997.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inhoud van de notitie "Provincie Plus in Europees Perspectief".
2.In principe in te stemmen met de vorming van een platform-Europa onder trekkerschap van de
heer Lagrand. In het verlengde hiervan de coördinatie Europese Zaken toe te voegen aan
de PS-cie Economische Zaken.
3.In principe in te stemmen met de voorgestelde formatieve aanpassingen, mits deze
plaatsvinden binnen de bestaande formatieruimte, te regelen bij de vaststelling van de
formatie als aangegeven in de afdelingsplannen die GS ter goedkeuring worden
voorgelegd.
4.De notitie en het principe-besluit onder 1.2 en 1.3 voor advies voor te leggen aan de PS-cie
Economische Zaken in de vergadering van september.
Het college besluit:
1.Het Milieujaarverslag 1996 vast te stellen.
2.Het Milieujaarverslag 1996 ter kennisname toe te zenden aan de statencommissie Milieu,
Water en energie en gelijktijdig aan de Regionale inspectie Milieuhygiëne.
3.Het Milieujaarverslag 1996 ruim te verspreiden, in elk geval onder gemeenten, doelgroepen,
waterkwaliteitsbeheerders, natuurbeschermingsorganisaties e.d.
Het college besluit:
1. Het Milieuprogramma 1998-2001 voorlopig vast te stellen, o.m. inhoudende dat de volgende
nieuwe speerpuntprojecten zijn opgenomen:
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- Bij 'Milieu en Ruimtelijke inrichting': Texel; Kustontwikkeling;
- Bij 'Milieu, verkeer en vervoer: Een goed openbaar vervoer; Vervoermanagement;
Verkeersmanagement;
- Bij 'Milieu en landbouw': Agrificatie; Verplaatsing bollenareaal uit duinzoom naar Anna
Paulowna; Doelgroepenbeleid rundveehouderij; Herstructurering glastuinbouw;
Agribusiness; Uitvoering handhaving bollenconsolidatiegebied in BES-gebied;
- Bij 'Energie': Zonnecellen in HAL-gebied; Ecostroom;
- Bij 'Afval': Inzet van afval als grondstof, brandstof en bouwstof; Rutte;
- Bij 'Bodem': Masterplan Het Gooi;
- Bij 'Terugdringing milieubelasting bedrijven': Verbeteren efficiency en effectiviteit van onze
inspanningen op terrein Milieubeheer; Decentralisatie provinciale taken;
Een voorbehoud wordt gemaakt bij het MET, waarover in een later stadium besluitvorming
plaats heeft.
2.Na de voorlopige vaststelling het ontwerp-Milieuprogramma 1998-2001 ter raadpleging voor
te leggen aan gemeenten, waterkwaliteitsbeheerders, doelgroepen, milieu- en natuurbeschermingsorganisaties voor de termijn van twee maanden.
3.Het ontwerp-Milieuprogramma - gelijktijdig met de ontwerp-begroting 1998 en het Beleidsplan 1998 - om advies te agenderen voor de vergadering van de Statencie. Milieu, water
en energie op 11 september 1997.

10
Aankopen ecostroom voor de
elektriciteitsvoorziening van
de provinciale gebouwen
Houtplein, Dreef en Zijlweg.

11
Ontwerp-subsidieverordening
jeugdhulpverlening en
ontwerp GS-regeling jeugdhulpverlening.

12
Notitie Zorgvernieuwingsprojecten 1997.

Het college besluit:
1.Om met ingang van 1 januari 1998 de energievoorziening van de provincie-kantoren
Houtplein, Zijlweg en Dreef voor 10% te laten bestaan uit eco-stroom (via zonnepanelen) voor een periode van 15 jaar, gevolg gevend aan ons besluit van 19 november
1996.
2.Aan Energie Noord-West te verzoeken deze ecostroom te leveren.
3.Daarvoor jaarlijks ¦ 100.000,- uit te trekken en dit te doen opnemen in de
begroting 1998 e.v.
4.Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water & Energie.
Het college besluit:
1.Het ontwerp-Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 en het ontwerpGS-regeling jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 in principe vast te stellen.
2.De beide ontwerpen ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Zorg in de
vergadering van 30 juni 1997.
3.Inspraak te verlenen op de beide ontwerpen gedurende de periode van 10 juli tot en met 27
augustus 1997, onder voorbehoud van instemming met de ontwerpen door de
Statencommissie Zorg.

Het college besluit:
1.De notitie zorgvernieuwingsprojecten 1997 voor kennisgeving aan te nemen.
2.De subsidieverzoeken van de hierna te noemen organisaties in principe honoreren tot een
bedrag van ¦ 939.910,= maximaal.
In principe worden de volgende bedragen beschikbaar gesteld aan:
* Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland 51.850,=
* Stichting Zorgbalans te Heemstede
¦
39.660,=
* Jellinek en PCA (Amsterdam) ¦
250.000,=
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* Stichting Nieuwe Vleugels te Hilversum ¦
100.000,=
* RIAGG Kop van Noord-Holland ¦
248.000,=
* De Molenburg (Schalkwijk in Haarlem) ¦
60.000,=
* De Kleine Johannes te Amsterdam
¦
55.400,=
* SPD Amstel en Zaan¦ 75.000,=
* Stichting Maatschappelijke Dienstverlening¦
60.000,=
(SMD) Zaanstreek
_____________
¦
939.910,=
3.en de overige subsidieverzoeken af te wijzen.
4.De voorgedragen projecten om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg op 30 juni
1997.

13
Klachtenregeling voor de
jeugdhulpverlening.

14
Ontwerp vierjarenplan Jeugdzorg tot en met 2001.

Het college besluit:
1.De concept-verordening klachtencommissie jeughulpverlening in principe vast te stellen.
2.Het concept ter advisering in te brengen in de statencommissie Zorg van 30 juni 1997.
3.Het concept ter commentaar voor te leggen aan organisaties die zich in het bijzonder de
behartiging van belangen van clinten, hun ouders, voogden, stief- of pleegouders hebben
aangetrokken, aan organisaties van voorzieningen en voogdij- en gezinsvoogdijinstellingen.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het ontwerp vierjarenplan Jeugdzorg 1998-2001 en daarmee het
volgende vast te stellen:
1.De oprichting van drie Bureaus Jeugdzorg in 1998.
2.Vanaf uiterlijk medio 1998 de functies van Bureaus Jeugdzorg te financieren via de drie
regionale Bureaus Jeugdzorg.
3.De functies van de Bureaus jeugdzorg, waaronder het aanbod vrij toegankelijke ambulante
jeugdhulpverlening te versterken door de inzet van extra structurele middelen
van ¦ 885.000,--. Dit is een groei van het structurele bedrag voor deze functies
met ruim 32 procent.
4.enige extra financiële ruimte te scheppen voor de pleegzorg als eerste stap in het wegnemen van
knelpunten.
5.een bedrag van ¦ 400.000,-- in te zetten voor projecten op het grensgebied van ons provinciale
en het lokale jeugdbeleid.
6.De cliëntenvertrouwenspersoon in de jeugdhulpverlening in te voeren en daarvoor voor 1998
¦ 100.000,-- beschikbaar te stellen.
7.Per 1 januari 1998 een Klachtencommissie voor Jeugdhulpverlening in te voeren en daarvoor
¦ 25.000,-- beschikbaar te stellen.
8.In overleg met de instellingen concrete plannen opstellen voor renovatie en herhuisvesting
voor accommodaties die niet meer voldoen.
9.Akkoord te gaan met het instellen van een Beraad Bovenregionale Planningszaken (BBP), dat
uiterlijk in het eerste kwartaal van 1998 zijn adviezen dient af te ronden.
10. De indeling van het huidige hulpaanbod in hulpvarianten.
2.Het ontwerpvierjarenplan Jeugdzorg 1998 tot en met 2001 ter advisering voor te leggen aan de
Statencommissie Zorg in de vergadering van 30 juni 1997;
3.Inspraak te verlenen op het ontwerpvierjarenplan Jeugdzorg 1998 tot en met 2001 gedurende de
periode van 10 juli 1997 tot en met 27 augustus 1997 onder voorbehoud van
instemming met het ontwerp door de Statencommissie Zorg.

5
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 24 JUNI 1997
Onderwerp
15
Onderhandelend bestuur.

16
Algemene vergadering van
aandeelhouders NV PWN van
27 juni 1997.

17
Gewijzigde leefmilieuverordening Binnenstad Hilversum.
18
Jaarvergadering stichting
administratiekantoor Aandelen Zeehaven IJmuiden
NV.

besluit
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de essentie van het rapport "Gebiedsovereenkomsten in de juridische
praktijk" van prof. P. van Buuren en mr. F. van Ommeren en dit deel van het rapport
ter kennisneming aan de PS-commissie ROV te zenden.
2.Kennis te nemen van de intern opgestelde achtergrondnotitie over onderhandelend bestuur.
3.Beide stukken als richtingaangevend aan de projectleiders van de projecten voor de ruimtelijke
omgeving te zenden.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het jaarverslag 1996 en het sociaal jaarverslag 1996.
2.Goed te keuren de jaarrekening 1996.
3.Het lid van gedeputeerde staten, de heer J.P.J. Lagrand, te machtigen de provincie NoordHolland te vertegenwoordigen als aandeelhouder in de op 27 juni 1997 te houden
algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van het gestelde onder 1 en
2.
Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit van 12 maart 1997 van de
gemeente Hilversum tot vaststelling van een wijziging op de leefmilieuverordening Binnen
wegens strijd met art. 10, lid 2 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het jaarverslag/de jaarrekening 1996 van de Zeehaven IJmuiden NV.
2.In te stemmen met de voordracht van de Raad van Commissarissen van Zeehaven IJmuiden
NV om over 1996 niet tot dividenduitkering over te gaan.
3.De heer J.M. Kolkman als provinciale vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting
administratiekantoor "Aandelen Zeehaven IJmuiden NV" te machtigen voornoemd
instemmingsbesluit in de jaarvergadering van de Stichting in te brengen.
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