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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 25 MAART 1997   

 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
  
1 
Vergadering Algemeen 
Bestuur IPO op 27 maart 
1997. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het 
Algemeen Bestuur van het IPO betreffende IPO verdeelsleutel, Begroting en meerjarenraming 
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Projectleiderschap huisvesting statushouder, IPO 
jaarverslag 1996, Instelling Ondernemingsraad Samenwerkingsverband IPO, 
normeringsproblematiek (met opmerkingen). 
 

2 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid E. Neef e.a. 
inzake bouw school-
voorziening bij kinder- en 
jeugdpsychiatrisch ziekenhuis 
Amstelland/Tulpenburg te 
Alkmaar. 

 
Het college stelt de antwoorden vast.  
 
 
 
 

 
3 
Interreg II C. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de brief van het Ministerie VROM dd 26 febr. j.l. inzake 
INTERREG II C en de daarin geschetste organisatiestructuur. 
2.Kennis te nemen van de aard en strekking van de Operationele Programma's 
INTERREG II C 'Noord West Metropool programma' en 'Noordzeeprogramma'. 
3.Bekrachtigen van de principe-bereidheid van deelname van de provincie aan deze programma's.  
4.Voor de provinciale cofinanciering, conform het GS besluit d.d. 4-7-1995 een 
beroep te doen op de Algemene Middelen. Hierbij aan te tekenen, dat concrete toekenningen te 

allen tijde worden voorgelegd aan PS. 
5.Het GS-besluit ter kennis te brengen van de PS-cie ROV. 

4 
Voorjaarsbericht; aanvulling 
FINH. 

 
Het college besluit tot een aanvulling van het ontwerp-voorjaarsbericht met betrekking tot het 
FINH. 
 

5 
Ontwerp tweede provinciale 
Waterhuishoudingsplan 
Noord-Holland. 
 

 
Het college besluit  
1.het ontwerp van het tweede provinciale Waterhuishoudingsplan Noord-Holland (WHP-2) 

voorlopig vast te stellen. De definitieve vaststelling volgt op 29 april 1997. In de 
kaarten en bijlagen worden nog enkele details aangepast.  

2.in te stemmen met het voorstel tot het aanbrengen van kleine wijzigingen in het derde 
Provinciaal Milieubeleidsplan en in te stemmen met de wijzigingen zelf:  

*toevoeging duurzaam waterbeheer in de stad 
*aanvulling beleid grondwaterwinning en peilbeheer t.b.v. verdrogingsbestrijding 
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*bijstelling beleid voor diffuse bronnen, waterbodems en riolering 
*verschuiving aandacht van ontsnippering in het natuurbeleid naar verbindingszones. 
3.in beginsel bereid te zijn de intentie uit te spreken om die financiële middelen bij te dragen aan 

projecten en programma’s, die in de projectenlijst zijn genoemd, waarbij overigens de 
normale procedures van kracht zullen zijn.  

4.in te stemmen met het ter advisering voorleggen van het ontwerp WHP-2 aan de Provinciaal 
Planologische Commissie. 

6 
Schriftelijke vragen statenlid 
M.A. de Jong inzake ge-
luidsscherm proefdraaiplaats 
Schiphol. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

 
7 
Kaderbrief 1998. 

 
 
Het college besluit: 
1.De brief aan de Directieraad over de kaders voor de opstelling van beleidsplan en begroting 

1998 (de kaderbrief) vast te stellen. 
2.De brief ter kennisname toe te zenden aan de statencommissie Middelen. 

8 
Herijking Landinrichting. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de hoofdlijnen van de eindrapportages van de deelprojecten Herijking 

Landinrichting zijnde een pakket met voorstellen voor de vernieuwing van het 
instrument landinrichting. 

2.Kennis te nemen van de contourennota "Landinrichting op weg naar de 21e eeuw" zijnde de 
concept-visie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op de 
toekomst van landinrichting. 

3.Kennis te nemen van de concept notitie "een nieuwe landinrichting" voor de adviescommissie 
Ruimte en Groen zijnde een discussienotitie inzake de herijking landinrichting. 

4.Bij de behandeling in de IPO-Adviescommissie Ruimte en Groen een voorbehoud te maken. 
Dit omdat de planning en procedure met zich meebrengt dat besluitvorming binnen de 
provincie plaats vindt op basis van losse samenvattingen zonder samenhangend 
eindrapport en de definitieve rapportage niet bekend is. 

5.Bij de behandeling in de IPO-Adviesgroep Ruimte en Groen aandacht te vragen voor de 
volgende ernstige bezwaren onzerzijds: 

-onvoldoende wordt in beeld gebracht wat de consequenties zijn ten aanzien van financiën, 
regelgeving en overige randvoorwaarden; 

-bij besluit tot implementatie van de voorstellen moeten de noodzakelijke middelen in 
overeenstemming gebracht zijn met de gestelde doelen. Op dit moment is dat nog niet 
het geval. De provincie stuit thans op problemen bij initiatieven om het gedachtengoed 
van de herijking in de praktijk te brengen. 

6.De commissie voor Land en Tuinbouw en het Provinciaal Overleg Orgaan Landelijk Gebied 
om advies te vragen en dit advies te betrekken bij de verdere bestuurlijke 
besluitvorming in IPO-verband. 

7.Een plan van aanpak op te stellen voor implementatie van de voorstellen in Noord-Holland 
met inachtneming van het onder 5 gestelde. 

 
 
 
9 
Interim Provinciale Meerja-
renprogramma Landelijk 

 
 
 
 
Het college besluit: 
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Gebied 1998 - 2002. 1.Kennis te nemen van het concept-Interim Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 
1998-2002, hiermee in principe in te stemmen en op basis van de programmering ca. f 
80 miljoen te claimen in IPO-verband ten laste van de Brede Doeluitkering van het 
Rijk voor o.a. uitvoering van landinrichtingsprojecten, grondverwerving voor 
landinrichting en natuur, voor beheersovereenkomsten en voor uitvoering van 
Natuurbeschermingswet en soortenbeleid; 

2.In te stemmen met de in het PMP-LG gehanteerde prioriteitsstelling (overeenkomstig de 
prioritering voor het jaar 1996 en 1997), namelijk: 

-bij uitvoering van landinrichtingsprojecten prioriteit geven aan lopende landinrichtingsprojecten 
boven nieuw te starten projecten; 

-bij de voorbereiding van landinrichtingsprojecten prioriteit te geven aan de strategische 
groenprojecten en binnen de sgp's prioriteit te geven in de volgorde SGP 
Haarlemmermeer, SGP Vechtstreek, SGP Bergen-Egmond-Schoorl en SGP Zaanstreek; 

-ten behoeve van de hiervoor genoemde SGP's geld voor uitvoering bij voorrang voor te 
financieren voor gespecificeerde belangrijke onderdelen van deze plannen tot een totaal 
bedrag van maximaal f 7,5 miljoen gulden;  

-bij de verwerving van gronden voor natuur prioriteit te geven aan aankopen van gronden in 
natuurontwikkelingsgebieden en bij aankoop in de bufferzône gebieden aan gronden 
waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de realisering van een multifunctionele 
inrichting; 

-ten behoeve van A2-projecten buiten de landbouwkerngebieden prioriteit te geven aan projecten 
in het kader van de A2 natuur/EHS; 

3.Het concept Interim PMP-LG ter kennis te brengen van de betrokken landinrich-
tingscommissies en te bespreken in het eerstvolgend landinrichtingsoverleg met 
voorzitters en secretarissen. 

4.Alvorens definitief over het Interim PMP-LG 1998-2002 te besluiten het advies te vragen aan 
de Commissies L&T, de Commissie NLO en het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk 
gebied. 

10 
Tweede fase takendiscussie 
Rijk, IPO, VNG. 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de voorstellen in het derde advies van de commissie Hermans  als 

interprovinciale inzet voor de tweede fase van de takendiscussie tussen Rijk, IPO en 
VNG, maar er bij het IPO-AB sterk op aan te dringen dat:  

a.wat het beleidsterrein zorg betreft het derde advies aangevuld wordt met een pleidooi voor een 
koppeling tussen het instrument regiovisie en de toedeling van middelen voor 
zorgvoorzieningen, gelet op de noodzakelijk sturende werking van het instrument 
regiovisie;  

b.wat het beleidsterrein zorg betreft de regiovisie niet als een "mega-project" (in de zin van een 
alle zorgsectoren omvattende visie) gepresenteerd moet worden. Een flexibele aanpak, 
afhankelijk van de op te lossen regionale vraagstukken, is te prefereren; 

c.wat het beleidsterrein volkshuisvesting betreft ook het budgethouderschap stads- en dorpsver-
nieuwing voor de rechtstreekse gemeenten bij de provincies wordt ondergebracht, 
conform de voorstellen met betrekking tot de Besluit Woninggebonden Subsidies 
(BWS)- en Besluit Lokatiegebonden Subsidies (BLS)-gelden (voor wat betreft Noord-
Holland eventueel met uitzondering van Amsterdam); 

d.wat het beleidsterrein ruimtelijke ordening betreft in plaats van een aanzienlijke beperking van 
de advisering door de Inspectie Ruimtelijke Ordening (IRO) over (goedkeuring van) 
gemeentelijke planologische maatregelen gepleit wordt om het gehele takenpakket van 
de IRO bij de provincie onder te brengen, met uitzondering van de bevoegdheid ter 
uitvoering van artikel 29, lid 2, Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). 

2.Het onder 1 genoemde besluit met de gemaakte kanttekeningen in te brengen bij de 
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vaststelling van het derde advies als interprovinciale inzet in de takendiscussie door het 
IPO-AB op 27 maart. 

 
11 
Projectplan Cultuurhistori-
sche Waardenkaart Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Van het projectplan voor het Project Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland, incl. de 

bijlage kennis te nemen. 
2.Conform het projectplan, met medeneming van de door de Directieraad voorgestelde 

elementen, opdracht te geven tot: 
a.het samenstellen van een Cultuurhistorische Waardenkaart voor Noord-Holland- met een 

signalerende functie -  met speciale aandacht voor het informatiserings- en 
automatiseringsaspect; 

b.het zorgdragen voor beleidsmatige inbedding en gebruik van de kaart door de brede doelgroep 
van overheden, particuliere instellingen en commerciële organisatie; 

c.fasering van het project, te weten tot januari 1998 een pilot en daarna de uitvoeringsfase (tot 
eind 2001), waarvoor een implementatieplan met een dan, op grond van opgedane 
ervaringen, meer concrete en scherpere raming van de benodigde middelen wordt 
opgesteld, met dien verstande dat na de pilot uitdrukkelijk wordt beslist over de wijze 
waarop de uitvoeringsfase wordt vormgegeven. 

3.Mevrouw Van Diepen als bestuurlijke trekker voor het project CHW aan te wijzen. 
4.De statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur als adviserende 

statencommissie voor het project CHW aan te wijzen. 
5.Het projectplan om advies voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en 

cultuur op 27 maart 1997.  
6.De bestuurlijke trekker voor het project CHW te machtigen bij positief advies (eventueel met 

geringe wijzigingsvoorstellen) van de statencommissie het projectplan definitief vast te 
stellen. 

12 
Verslag werkzaamheden 
commissaris der koningin 
over 1996. 

 
Het college besluit: 
1.Het verslag voor kennisgeving aan te nemen. 
2.Het verslag toe te zenden aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur. 

 
13 
Grenscorrecties rond Alk-
maar. 

 
Het college besluit de gemeenten Alkmaar, Akersloot, Heiloo, Langedijk en Egmond te wijzen 
op de verhouding tussen de besluitvorming over grenscorrecties en die over de ruimtelijke 
ordening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 4, 7, 10, 12, 13 
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M. Hoensontel. (023) 514 41 18 3,  
J. Jansen tel. (023) 514 42 57 2 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 83  5, 6 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 87  8, 9 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09  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.  
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 25-03-1997 openbaar 
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Nummer: 
 
Documenttype:GS-verslag openbaar 


