
 
 
 

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

van 12 mei 1998  
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Conceptvoordracht 
Mobiliteitsplan Zomer in de 
Kop: FINH-bijdrage aanleg 
parkeerterreinen inclusief 
natuurzones bij de 
strandslagen Drooghe Weert 
en Falga in de gemeente Den 
Helder. 

 
Het college besluit:  
A.in principe en onder voorbehoud dat er geen planologische belemmeringen zijn, in te 

stemmen met de concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit, waarin wordt voorgesteld: 
1. voor de ter uitvoering van het Mobiliteitsplan Zomer in de Kop (jaarprogramma 1998, 

vastgesteld in de GS-vergadering van 25 november 1997) door de gemeente Den Helder 
aan te leggen parkeerterreinen bij de strandslagen Drooghe Weert en Falga, aan die 
gemeente een bijdrage in de kosten van de aanleg van de terreinen te verlenen van: 

45% voor het terrein Drooghe Weert, tot een maximum van � 756.450,-  
en 
50% voor het terrein Falga, tot een maximum van � 555.000,-; 
2. ten behoeve van de aanleg van een natuurlijk overgangsgebied tussen de onder 1. 

bedoelde parkeerterreinen en de duinvoet (invulling provinciale toekomstvisie 
Duinzoom) aan de gemeente Den Helder een bijdrage in de kosten te verlenen van: 

45 % voor de natuurlijke inpassing van het parkeerterrein Drooghe Weert, tot een maximum 
van � 323.100,-; 

en 
50 % voor de natuurlijke inpassing van het parkeerterrein Falga,  
tot een maximum van � 220.000,-; 
3. ter dekking van de onder 1. en 2.  genoemde bedragen te  
beschikken over de middelen van het Fonds Investeringen  
Noord-Holland; 
4. Gedeputeerde Staten te machtigen om na realisatie van de parkeerterreinen met 

inachtneming van de hiervoor onder lid 1. en lid 2. vermelde percentages en het 
maximumbedrag van in totaal f 1.854.550,- middelen uit het FINH beschikbaar te 
stellen. 

B.over de concept-voordracht en het ontwerp-besluit het advies in te winnen van de (staten)com-
missies "Wegen, Verkeer en Vervoer" en "Middelen". 

2 
Vergadering IPO-
adviescommissie Ruimte en 
Groen op 14 mei 1998 

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

adviescommissie Ruimte en Groen betreffende  "Follow-up "Groen op de Kaart"; 
2.Een standpunt in te nemen bij de voorstellen van het IPO t.a.v. Bouwen buiten Vinex. 

3 
Conceptstatenvoordracht 
inzake de tegen het 
vastgestelde streekplan 
Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied, 
partiële herziening 
Amsterdam, tweede 
wegverbinding met IJburg en 
de uitwerking van het 
streekplan Waterland 
ingediende bezwaarschriften 

 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de Hoor- en Adviescommissie uit P.S. (met 
uitzondering van het onderdeel woningbouw Houthavens, waarop de bezwaren niet-ontvankelijk 
zijn): 
1.De conceptvoordracht (met inbegrip van de bijlagen) vast te stellen en deze in de vergadering 

van P.S. van 15 juni 1998 te agenderen. 
2.De appellanten en het college van B&W Amsterdam te berichten. 
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4 
Notitie "Rondom Zorg, 
Welzijn en Wonen" 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie Rondom Zorg, Welzijn en Wonen. 
2.Op basis van deze nota verder te werken aan een integratie van de beleidsvelden wonen/zorg en 

hiervoor een plan van aanpak te maken. 
3.De Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting in principe: 
a.voor 1 jaar te handhaven;  
b.de gevraagde � 3 miljoen te betrekken bij de begroting van 1999; 
c.de regeling conform de uitgangspunten uit eerdergenoemde notitie aan te passen. 
4.Definitieve besluitvorming omtrent de Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting te nemen 

medio 1999 met als basis de verdere planvorming over de integratie wonen/zorg en de 
bevindigen van de gezamenlijke projecten (zie hieronder). 

5.In samenwerking met partijen een tweetal projecten te ontwikkelen met als doelstelling 
ouderen langer zelfstandig te laten wonen door aanpassingen aan de woning en 
woonomgeving en het leveren van zorg en diensten. 

6.De onder 5 genoemde projecten nader uit te werken en daarbij middelen uit de 
Stimuleringsregeling ouderenhuisvesting en de Regeling Wonen plus in te zetten. 

7.Deze Notitie voor te leggen aan de Statencommissie voor RO en VH en aan de 
Statencommissie Zorg op 3 juni 1998. 

8.Na positief advies van de betreffende Statencommissies worden de gedeputeerden voor Zorg en 
Volkshuisvesting gemachtigd de verdere uitvoering te geven aan de  hierboven genoemde 
maatregelen. 

  
5 
Investeringsbesluit 
Zeilwedstrijdcentrum 
Medemblik 

 
Het college besluit: 
1.In het kader van het investeringsprogramma/overgangsprogramma 1998 van het FINH aan PS 

voor te stellen ten behoeve van het project Wedstrijdzeilcentrum Medemblik een 
investeringsbijdrage aan de gemeente Medemblik te verlenen van maximaal � 1.920.000,- 
op basis van de overeenkomst d.d. 27 maart 1998 tussen de gemeente Medemblik en 
Regatta Center Medemblik BV. 

2.Ter dekking onder punt a genoemde investeringsbijdrage te beschikken over middelen uit het 
Fonds Investeringen Noord-Holland. 

3.Omtrent het onder 1. genoemde voorstel het advies in te winnen van de Statencommissie 
Middelen (vergadering van 13 mei 1998) en de Statencommissie Economische Zaken over 
een en ander schriftelijk te informeren. 

6 
Stimuleringsregeling Ruimte 
voor Economische Activiteit 
(StiREA): advies van de 
provincie Noord-Holland 
tender 1998 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie inhoudende het conceptadvies m.b.t. de Noord-Hollandse 

projecten die worden ingediend in het kader van de StiREA-regeling van het Ministerie van 
Economische Zaken; 

2.Het standpunt om geen prioriteitsvolgorde voor de projecten aan te geven in principe te 
onderschrijven; 

3.De notitie op 20 mei ter advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Economische 
Zaken; 

4.Bij een positief advies van de Statencommissie EZ de notitie bij het Ministerie van 
Economische Zaken in te brengen als standpunt van de provincie Noord-Holland t.a.v. van 
de ingediende StiREA-projecten voor de tender 1998. 
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7 
Provinciaal 
Meerjarenprogramma 
Infrastructuur (PMI) 1998-
2002 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de in de ontwerp-voordracht voorgestelde werkwijze ten aanzien van het 

vaststellen van de in studie-, voorbereiding en uitvoering te nemen 'eigen' infrastructurele 
projecten; 

2.In te stemmen met de bij de werkwijze behorende onderscheid naar studie, voorbereidings- en 
uitvoeringskredieten; 

3.Hiertoe het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 1998-2002 in ontwerp vast 
te stellen; 

4.Aan provinciale staten voor te stellen de volgende kredieten ter beschikking te stellen  
ten behoeve van de uitvoering van het PMI 1998-2002: 
.Studiefase HAL-OV/N242: fl    350.000,- 
.Studiefase Corridor N201: fl    400.000,- 
.Studiefase vervolg N22:fl    375.000,- 
.Voorbereiding en ged. aanleg N22:fl 17.600.000,- 
.Realisering verbreding fietspad Zeeweg:fl  1.300.000,- 
.Realisering rotondes Meentweg en Noodweg:fl    550.000,- 
.Realisering rotondes aansluiting A7 Beemsterfl  1.200.000,- 
.Reconstructie kruispunt Melkstraat Bussumfl    950.000,- 
.Aanpak onveilige kruispunten (PAV2)fl  3.830.000,- 
.Korte termijn-maatregel N201 Uithoornfl    350.000,- 
.Bijdragen aan derdenfl    500.000,- 
.Communicatiefl    800.000,- 
5.Provinciale staten voor te stellen de uit de ter beschikking te stellen kredieten voortvloeiende 

kapitaalslasten te dekken uit het daarvoor bestemde budget voor de provinciale wegen en 
infrastructuur; 

6.Hiertoe de bijgaande Voordracht in ontwerp vast te stellen; 
7.Aan de betreffende statencommissies (WVV en financien) advies te vragen; 
8.De GS-commissie WVV te machtigen in overleg met de commissie Financien de Voordracht 

definitief te maken na verwerking van het advies van de statencommissies. 
 
8 
Conceptvoordracht FINH-
bijdrage grondverwerving 
recreatiegebied 
Heerhugowaard-zuid 

 
Het college besluit: 
Provinciale Staten voor te stellen om: 
1.a.1.de gemeente Heerhugowaard een aanvullende bijdrage toe te kennen van maximaal � 11,0 

miljoen, inclusief BTW, voor de verwerving van 200 ha voor het recreatiegebied 
Heerhugowaard-Zuid en deze bijdrage ten laste te brengen van het Fonds 
Investeringen Noord-Holland. Bij niet-maximale besteding van dit bedrag voor 
grondverwerving, is het de gemeente toegestaan het resterende bedrag (uitsluitend) 
te besteden aan groen(projecten) in het recreatiegebied. 

2.genoemde bijdrage alleen dan beschikbaar te stellen indien en voor zover deze kosten voor 
grondverwerving hoger uitvallen dan � 29 mln. 

b.deze bijdrage beschikbaar te stellen onder de voorwaarde, dat de gemeente Heerhugowaard zich 
garant stelt voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het recreatiegebied 
Heerhugowaard-Zuid.  

c.als voorwaarde te stellen dat de FINH-bijdrage uiterlijk in 2002 definitief wordt vastgesteld op 
basis van de dan verworven gronden, waarbij een verrekening plaatsvindt zoals onder 1.a 
is vermeld. 

2.Omtrent het onder 1. genoemde de Statencommissie NLO en de Commissie Middelen te 
horen 
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9 
Conceptontwerp Provinciaal 
Beleidsplan Jeugdzorg 1999 
tot en met 2002 

 
Het college besluit: 
a.-In principe in te stemmen met het concept ontwerp Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 

tot en met 2002, waarin is aangegeven op welke wijze de middelen voor de uitvoering 
van de taken op het gebied van de jeugdhulpverlening door uitvoerders en 
samenwerkingsverbanden zullen worden ingezet, en in dit kader te besluiten: 

 1.In 1999 een notitie van uitgangspunten op te stellen voor regiovisies in de jeugdzorg in 
1999. 

 2.In 1999 de eerste jaarschijf van de verevening op grond van de in 1998 ingevoerde 
normharmonisatie voor pleegzorg, residentiële en semi-residentiële jeugdhulpverlening 
door te voeren. 

3.In 1999 accommodatiebeleid per regio te ontwikkelen mede op basis van 
accommodatieplannen van de instellingen. 

4.De rijksoverheid te verzoeken om verruiming van de doeluitkering jeugdhulpverlening met 
middelen ten behoeve van de volledige uitvoering van de functies van de Bureaus 
Jeugdzorg en vormgeving van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. 

5.De voorwaarden en criteria vast te stellen voor de subsidieverlening voor projecten ten behoeve 
van de aansluiting tussen het provinciale jeugdzorgbeleid en het lokale jeugdbeleid. 

 6.Voor de werkzaamheden van de Klachtencommissie Jeugdhulpverlening ook in 1999 
� 25.000,- beschikbaar te stellen. 

b. Het concept ontwerp Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002 ter advisering 
voor te leggen aan de Statencommissie Zorg in de vergadering van 13 mei 1998; 

c. In afwijking van de Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 inspraak te 
verlenen op het concept ontwerp Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002 
gedurende de periode van 18 mei 1998 tot 15 juni 1998 onder voorbehoud van instemming 
met het concept door de Statencommissie Zorg. 

 
10 
Lijst gedeeltelijk goed te 
keuren bestemmingsplannen 

 
1.Het college besluit het raadsbesluit van de gemeente Amsterdam tot vaststelling van het 

bestemmingsplan Bickerseiland 1997 gedeeltelijk goed te keuren. 
2.Het college besluit: 
- de bedenkingen die ingekomen zijn tegen het raadsbesluit van de gemeente van Oostzaan d.d. 

29 september 1997 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Noord 
ontvankelijk en ongegrond dan wel ongegrond te verklaren; 

- goedkeuring te hechten aan het genoemde raadsbesluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied-Noord, met uitzondering van de met rode omlijning 
aangegeven gebieden op de plankaarten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 



 
 5 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 12 mei 1998 

 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 092, 3, 10 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 5, 6 
J. Jansen tel. (023) 514 42 574, 9 
M. Jonker tel. (023) 514 44 581, 7, 8 
 
 
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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