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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
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Rap./Afdeling/Onderwerp
1
Vergaderingen IPOadviescommissies Milieu en
Waterstaat en Ruimte en
Groen op 10 december 1998
2
Decentralisatie
bodemsaneringstaken

3
Beslissing op
bezwaarschriften ingevolge de
Awb inzake besluit GS van
19 mei 1998 tot weigering
van verklaringen van geen
bezwaar voor het veranderen
van een kaakberg in een
woning Dorpsstraat 57 te
Holysloot, Amsterdam-Noord
4
Toekomstig beheer
knobbelzwanen

Besluit

Het college stemt grotendeels in met de voorstellen.

Het college besluit:
1.De besluiten van 9 december 1997 omtrent de decentralisatie van bodemsaneringstaken in te
trekken.
2.Kennis te nemen van de notitie "Hoe verder met de decentralisatie van bodemsaneringstaken in
Noord-Holland" en daaruit de volgende beslispunten in beginsel vast te stellen:
a. Het per 1 januari 2000 overdragen van alle bodemsaneringstaken aan de zogenaamde rechtstreekse gemeenten, d.w.z. die gemeenten die een directe uitkering van het Rijk zullen
ontvangen uit het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV);
b. Het provinciale bodemsaneringsbeleid voor de niet-rechtstreekse gemeenten onderdeel laten
uitmaken van het integrale provinciale beleid ten aanzien van de stedelijke vernieuwing;
c. De niet-rechtstreekse gemeenten stimuleren om meer bodemsaneringstaken uit te voeren bij
mandaat van de provincie;
d. Op basis van de verwachte rijksbrief over het ISV een startnotitie uit te brengen, waarin op
hoofdlijnen wordt aangegeven welke beleidssectoren onderdeel uitmaken van het integrale
beleid ten aanzien van de stedelijke vernieuwing en hoe omgegaan wordt met het ISV;
e. De gemeenten ondersteunen bij het vorm geven van gemeentelijk bodembeleid en actief bodembeheer, door het ontwikkelen van een blauwdruk voor het ontwikkelen van
gemeentelijke bodembeleidsplannen, de gemeenten te helpen bij het in kaart brengen van de
bodemverontreiniging in het stedelijk gebied en door het vervullen van een 'helpdesk'functie;
f. Het jaar 1999 gebruiken als overgangsjaar om de nieuwe werkwijze verder uit te werken.
Het college besluit:
1.Contrair aan het advies van de HAC, na heroverweging de gevraagde verklaringen van geen
bezwaar alsnog te verlenen.
2.Hiermee het bestreden besluit van 19 mei 1998 in te trekken.
3.De bezwaren van reclamanten gegrond te verklaren.

Het college besluit:
a1.De Commissaris van de Koningin te adviseren (in 1999) in Noord-Holland geen afschot van
knobbelzwanen te laten plaatsvinden ter bestrijding van landbouwschade;
a2.Met ingang van 1999 een proefperiode in te stellen waarin de populatieontwikkeling van de
knobbelzwaan en het gevolg van het afzien van afschot nadrukkelijk gemonitord wordt. Na
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Besluit
één jaar (31 december 1999) zal bezien worden of de periode zonder afschot van
knobbelzwanen wederom voor de periode van één jaar verlengd kan worden.
b.In beginsel bereid te zijn gedurende deze periode de monitoring te coördineren;
c.Zich op het (principiële) standpunt te stellen dat schaden door het Jachtfonds (danwel de
Minister van LNV) dienen te worden vergoed;
d.e.e.a. met de betrokken partijen verder uit te werken en met het Jachtfonds en Ministerie van
LNV te bespreken;
e.Alvorens een definitief standpunt in te nemen, de Statencommissie NLO advies te vragen over
dit ontwerp-besluit en de resultaten van het overleg met de betrokken partijen en het
Jachtfonds af te wachten.

5
Verdelingsvoorstel subsidies
in het kader van de Tijdelijke
regeling stimulering van de
vernieuwing van de zorg voor
verstandelijk gehandicapten
1998 en 1999
6
Verzoek om ontheffing artikel
14 Wet voorkeursrecht
gemeenten (WVG) van de
heer mr.Chr.P.van Eeghen
namens W.C.Willems te
Aalsmeerderbrug
7
Heroverweging n.a.v.Awb
bezwaar inzake bouwplan
Spaarne 74G te Haarlem
8
Structuurfondsen Europa

9
Evaluatievoorstel Veelzijdig
Personeelsbeleid

10
Evaluatie Promotie &
Acquisitie 1994-1999

Het college besluit:
1.in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het kader van de
Tijdelijke regeling stimulering vernieuwing van de zorg voor verstandelijk gehandicapten
1998 en 1999;
2. conform de Tijdelijke regeling stimulering vernieuwing van de zorg voor verstandelijk
gehandicapten 1998 en 1999 dit verdelingsvoorstel voor advies voor te leggen aan de
statencommissie Zorg;
3. alle subsidie-aanvragers door middel van een brief hiervan op de hoogte te stellen.
Het college besluit de gevraagde ontheffing te weigeren.

Het college besluit:
1.Reclamant in zijn bezwaar te ontvangen.
2.Het bezwaar ongegrond te verklaren.
3.De bestreden beslissing van 7 juli 1998, nr.98-711970 te handhaven.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de uitkomsten van het overleg van de Nederlandse delegatie van het
Comité van de Regio's met de Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de
Europese Unie.
2.De statencommissie EZ hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met een evaluatievoorstel Veelzijdig Personeelsbeleid.
2.Dit onderzoek uit te laten voeren door een extern onderzoeksbureau.
3.De besluiten onder 1. en 2. ter advies te agenderen voor de statencommissie Economische
Zaken op 16 december 1998.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de voorgestelde opzet voor de evaluatie van het programma
Promotie & Acquisitie 1994-1999.
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2.De evaluatie te laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau.
3.De besluiten onder 1. en 2. voor advies voor te leggen aan de Statencommissie van 16
december a.s.

11
Heroverweging beslissing op
bezwaar saneringsbevel de
heer Zeeman te Callantsoog

12
Reacties op Fiets- en
Wandelpadenplan
Noordelijke Vechtstreek

Het college besluit:
1.De heer Zeeman te ontvangen in zijn bezwaar.
2.Aan het bestreden besluit toe te voegen: "dat, indien daarover overeenstemming wordt bereikt
met de eigenaar van het perceel Landbouwstraat 39, een saneringsvariant kan worden
uitgewerkt, waarbij het pand Landbouwstraat 39 gesloopt moet worden, zodat kan worden
afgezien van een saneringsvariant waarbij genoemd pand behouden kan blijven.
3.De overige bezwaren ongegrond te verklaren.
4.De bestreden beslissing van 27 maart 1998, nr.98-511456 voor het overige te handhaven.
Het college besluit:
1.Het advies van de Hoor- en adviescommissie over te nemen en de bezwaren op het Fiets- en
Wandelpadenplan Noordelijke Vechtstreek kennelijk niet ontvankelijk te verklaren in het
kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
8, 9, 10
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
5
M. van Kanten
tel. (023) 514 42 111, 2, 3, 11
S. Rabentel. (023) 514 40 074, 12
K. van Rijntel. (023) 514 40 451, 3, 6, 7
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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