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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
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Onderwerp

1
Beslissing op bezwaarschrift,
in afwijking van het advies
van de Hoor- en
adviescommissie;
afwijzingsubsidie-aanvraag
gemeente Wieringen te
Hippolytushoef; Regeling
Stimulering Zorgvernieuwing
2
Vergadering IPOAdviescommissie zorg en
cultuur op 11 juni 1998
3
FINH-bijdrage in de kosten
verbonden aan de restauratie
van maalwerk en onderbouw
van meelmolen De Bleeke
Dood te Zaandijk, bouwjaar
1656

4
Schets van het gewenst en
levensvatbaar aanbod
VBO/MAVO

Besluit

Het college besluit:
1.Burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen in het bezwaar te ontvangen.
2.Het bezwaar, in afwijking van het advies van de Hoor- en Adviescommissie, ongegrond te
verklaren.
3.Het besluit van 7 oktober 1997 te handhaven.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen.

Het college besluit:
1.De ontwerpstatenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit in beginsel vast te stellen met
daarin als belangrijkste beslispunten:
a.Vereniging de Zaansche Molen een maximale bijdrage te verstrekken van ¦227.000,- (exclusief
BTW) in de kosten verbonden aan de restauratie van maalwerk en onderbouw van
molen De Bleeke Dood in Zaandijk;
b.het bedrag ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH).
2.De ontwerpvoordracht en het ontwerpbesluit, voorafgaand aan de statenbehandeling voor advies
voor te leggen aan de statencommissies Maatschappelijk Welzijn en Cultuur, en Middelen.
3.Na verkregen toestemming van deze commissies de ontwerpvoordracht en het ontwerpbesluit
voor te leggen aan PS.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de nota "Schets van het gewenst en levensvatbaar aanbod VBO/MAVO
provincie Noord-Holland" en daarmee de visie van de provincie Noord-Holland op het
gewenst en levensvatbaar aanbod aan VBO en MAVO per regio (exclusief Amsterdam) in
principe vast te stellen.
2.De nota te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs op 24 juni a.s.
3.De nota om advies voor te leggen aan de Commissie voor Maatschappelijk Welzijn en
Cultuur in haar vergadering van 25 juni a.s.
4.De GS-commissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur te machtigen deze nota vast te stellen
en aan te bieden aan de staatssecretaris van OCenW.
5.Bij de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan te dringen op:
-extra bekostiging voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Texel en Wieringerwerf om deze
scholen in staat te stellen hun huidige aanbod op een kwalitatief en financieel
verantwoorde wijze te handhaven;
-een zo spoedig mogelijke vaststelling van de nieuwe onderwijsprogramma's; en
-het beschikbaar stellen van extra financiële middelen aan de scholen om de personele
gevolgen (sociaal plan, omscholing) van de herschikkingsoperatie te kunnen opvangen.
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5
Inrichtingsplan afdeling
Onderzoek

6
Beantwoording Statenvragen
van de heren Ph.G.de Lange
en P.J.Bruystens inzake
"Bijna Thuis" te Haarlem
7
Evaluatie Streekplan NoordHolland Noord

Besluit

Het college besluit:
1.Ter concretisering van zijn besluit van 18 november 1997 thans:
a.een centrale "Afdeling Onderzoek" binnen de provinciale organisatie in te stellen,
b.deze afdeling Onderzoek te doen bestaan uit twee bureaus, te weten:
-het bureau Informatievoorziening,
-het bureau Onderzoek & Advisering,
c.deze afdeling onderzoek en andere activiteiten te laten verrichten uitsluitend in opdracht van
(interne) opdrachtgevers, te weten: GS en de leiding van de provinciale organisatie (de
Directieraad en de afdelingshoofden van de (vak)afdelingen)
d.als hoofdtaken van de afdeling Onderzoek vast te stellen:
-het in opdracht (laten) verzamelen van, bewerken van en rapporteren over de provinciale
basisinformatie
-het (laten) uitvoeren van het provinciale contractonderzoek (vraagstukgericht onderzoek,
(beleids)evaluaties, monitoringsoverzichten)
2.Dit besluit ter kennis te brengen van de Commissie Middelen in haar vergadering van 17 juni
1998.
3.De Directieraad op te dragen de inrichting van de afdeling Onderzoek, via het afdelingshoofd,
verder ter hand te nemen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het rapport 'evaluatie streekplan Noord-Holland Noord'
2.Gelet op deze evaluatie de volgende hoofdconclusies en voorstellen te onderschrijven:
a.met de gemeenten worden bindende afspraken gemaakt om overschrijdingen van de regionale
woningbouwtaakstellingen te voorkomen
b.hierbij dient voorrang te worden gegeven aan realisatie van woningbouwlocaties met een goede
ruimtelijke kwaliteit binnen de bebouwde kom (inbreilocaties); het is gewenst dat niet
meer begonnen wordt met de voorbereiding van nieuwe (uitleg)locaties
c.begonnen wordt met een partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Noord ten
behoeve van:
-de realisatie van een regionaal bedrijventerrein Boekelermeer Zuid, inclusief een locaal
bedrijventerrein Boekel
-de realisatie van een regionaal bedrijventerrein van 60-100 ha in het HAL-gebied, waarbij in elk
geval de locaties Zandhorst-Oost te Heerhugowaard en het gebied ten noorden van
de N504 te Langedijk in de afweging betrokken worden.
- de realisatie van het project HAL-VINEX/N242, wanneer gekozen wordt voor tracé's die niet in
het huidig streekplan passen
-de verruiming van de voorwaarden voor het bouwen van woningen in kleine kernen -de
zogenaamde 5% regeling- zodat er meer ruimte ontstaat om 'maatwerk' te leveren
d.in genoemde partiële herziening wordt tevens nagegaan of en zo ja waar aanleg van een extra
regionaal bedrijventerrein in de nabijheid van Schagen en/of Wieringerwerf noodzakelijk
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Besluit
is.
e.op basis van een nog te verrichten onderzoek zal bezien worden of planologisch medewerking
verleend kan worden aan vestiging van niet-grondgebonden agrarische hulp- en
handelsbedrijven in de Kop van Noord-Holland (met name in de Wieringermeer)
3.De evaluatie van het streekplan Noord-Holland-Noord na behandeling door de
Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting op 19 juni 1998, om
commentaar toe te zenden aan de gemeenten en andere overlegpartners in de betrokken
regio's.

8
Aanpassing Statuut budgetbevoegdheden/reserves

9
Vastgesteld bestemmingsplan
Megabioscoop Diemen,
onthouding van goedkeuring
10
"Kop en Munt"
Jaarprogramma 1998-1999

Het college besluit:
1.De ontwerpvoordracht strekkende tot aanpassing van het Statuut budgetbevoegdheden/reserves
in verband met de reorganisatie van de algemene dienst vast te stellen.
2.De ontwerpvoordracht om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen (vergadering 17
juni 1998).
Het college besluit:
1.In te stemmen met het conceptbesluit tot onthouding van goedkeuring aan het vastgestelde
bestemmingsplan Megabioscoop Diemen.
2.Het conceptbesluit ter instemmende kennisname voor te leggen aan de statencommissie ROV.
Het college besluit:
a. Kennis genomen hebbend van hat Jaarprogramma 1998-1999 van het economisch aktieplan
voor de Noordkop "Kop en Munt" in principe akkoord te gaan met de in het Jaarprogramma
voorgestelde prioriteiten 1998-1999, te weten:
Den Helder:
- Herbestemming Oude Rijkswerf Willemsoord
- Herinrichting DIVMAG/Mijnendienst
- Havenontwikkeling Onderzeedienstkade/Fort Harssens
- Masterplan 2000 Airport Den Helder
Den Helder - Zijpe:
- Zomer in de Kop
- Plan Duinzoom
Anna Paulowna:
- Hollands Bloementuin
Wieringen:
- Noorderhaven
Wieringermeer:
- Kustlijnontwikkeling Wieringermeer
Schagen:
- Slot Schagen
Regio:
- Bereikbaarheid/infrastructuur
- Blauwe Netwerk van Binnenwateren
- Integrale Promotie
- Bevordering Innovatie
en met de voorgestelde potentiële projekten:
- KennisCirculatieCentrum Composieten
- Verbetering haven Oudeschild
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b.
11
Beantwoording schrifteliljke
vragen statenleden
mw.dr.M.C.van Schendelen
en mr.N.Griffioen (PvdA)
inzake bedrijventerreinen
Masterplan
Noordzeekanaalgebied
12
Sluiten van een overeenkomst
over het opslaan, verwerken
en hergebruik van
teerhoudend asfaltgranulaat
(TAG) in de provincie
Noord-Holland
13
Consolideringsgebieden

14
Ondersteuning vanuit FINH
aan de bollenuitbreidingslocatie Hollands
Bloementuin in Anna
Paulowna-West (N3.1)

- Duinzoom: Attractiepunt Donkere Duinen
- Poort van Holland (Wieringen)
- Blauwe Netwerk: de smalste route van Nederland.
De projecten van het Jaarprogramma 1998-1999 te agenderen voor de vergadering van de
PS-commissie Economische Zaken van 24 juni a.s.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Kennis te hebben genomen van de notitie m.b.t. de problematiek van teerhoudend asfalt.
2.In te stemmen met het sluiten van een overeenkomst met Rijkswaterstaat en de Reciviel
Asfaltbank Noord-Holland B.V.

Het college besluit:
1.Het onderzoeksrapport "Toekomstperspectief voor de agrarische sector in Kennemerland" en het
tussenrapport "Stand van zaken graslandbehoud en bodembescherming in
consolideringsgebieden" ter kennisname te sturen aan de PS-commissies Land- en
Tuinbnouw, NLO en ROV.
2.Voortgaan met het totstandbrengen van een goede regeling voor maisteelt door:
a.voor Limmen en Akersloot een gezamenlijk project "gebiedsovereenkomsten" te starten;
b.erop toe te zien dat in Schoorl en Egmond, onder regie van de gemeente, een goede regeling
voor maisteelt totstand komt.
3.Voor Noord-Kennemerland t.z.t. tevens de resultaten onder ogen te zien van een door de
WLTO te verrichten onderzoek naar de (bedrijfseconomische) levensvatbaarheid van de
veehouderij in Noord-Kennemerland, de consequenties voor natuur en landschap, en de
instrumenten die nodig zijn om de autonome ontwikkeling om te buigen naar een
levensvatbare veehouderij op lange termijn.
Het college besluit:
1.het inrichtingsplan voor het uitbreidingsgebied voor bollenteelt in de Anna PaulownapolderWest in principe goed te keuren;
2. het inrichtingsplan ter instemming voor te leggen aan de commissie Middelen van 17 juni en
land- en tuinbouw van 26 juni a.s om gedeputeerde staten te machtigen om verder
uitvoering te geven aan het besluit van Provinciale Staten van 8 maart 1998 over
ondersteuning vanuit FINH aan de bollenuitbreidingslocatie Hollands Bloementuin in Anna
Paulowna-West;
3.de resultaten van de water- en stoffenbalans ter informatie toe te sturen aan de commissie landen tuinbouw.
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15
Inventarisatiefase
gebiedsuitwerking Leiden
Haarlem Amsterdam

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de resultaten van de inventarisatiefase
2.Accoord te gaan met het voorstel inzake bestuurlijke betrokkenheid.

16
Voorstel tot plaatsing van het
station WognumNibbixwoud op de
provinciale monumentenlijst
17
Voortgangsrapportage IJmond
IJzersterk 1997 (Resider),
Planning 1998 en 1999
18
Verslag Centraal
Meldingspunt Emancipatie
over de jaren 1995 t/m 1997

Het college besluit:
1.In principe te besluiten het station Wognum-Nibbixwoud in de gemeente Wognum op de
provinciale monumentenlijst te plaatsen.
2.Dit principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk
Welzijn en Cultuur d.d. 25 juni 1998.
Het college besluit:
1.Van de voortgangsrapportage IJmond IJzersterk 1997 (Resider) en de Planning 1998 en 1999
kennis te nemen.
2.De voortgangsrapportage ter kennisneming te agenderen voor de Statencommissie
Economische Zaken & Werkgelegenheid op 24 juni 1998.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het verslag van het Centraal Meldingspunt Emancipatie over de jaren
1995 t/m 1997.
2.In te stemmen met de in het verslag genoemde aanbevelingen.
3.De Directieraad uit te nodigen aan de aanbevelingen uitvoering te geven.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 097, 9, 15
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
3, 4, 5, 8, 16
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
10, 17
J. Jansen tel. (023) 514 42 571, 2, 6, 18
M. Jonker tel. (023) 514 44 5811, 12
B. Kessenstel. (023) 514 40 22
Y. Koot
tel. (023) 514 42 83
L. Nijsten tel. (023) 514 40 8713, 14
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
A. Lamurtel. (023) 514 41 98
M. van Kanten
tel. (023) 514 42 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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