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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 13 januari 1998

Onderwerp

1
Toetsingskader gemeentelijke
(her)indeling in de provincie
Noord-Holland

2
Vergadering IPOadviescommissie Zorg en
Cultuur op 15 januari 1998

3
Raadsbesluiten vrijwillige
samenvoeging Bergen,
Egmond en Schoorl

Besluit

Het college besluit, kennis genomen hebbend van het toetsingskader gemeentelijke
grenswijziging:
a. uit te gaan van de beleidslijn dat de provincie als regel slechts zal meewerken aan
grenswijziging, c.q. grenscorrectie en/of herindeling, van gemeenten als de betrokken
gemeenten daartoe zelf het initiatief hebben genomen
b. het toetsingskader, ter beoordeling van gemeentelijke initiatieven tot grenswijziging en ter
afweging van de aard en de mate van provinciale ondersteuning daarvan, voorlopig vast te
stellen en ter advisering voor te leggen aan de Commissie Openbaar Bestuur op 25 februari
1998.
De PvdA-gedeputeerden verklaren het niet eens te zijn met de beperkte, passieve rol die de
provincie zichzelf via e.e.a. toekent op dit terrein; de provincie dient volgens hen haar eigen
verantwoordelijkheid zwaarder te laten wegen.

Het college besluit:
In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO adviescommissie
Zorg en Cultuur betreffende: Meetpunten invoering systeemeisen en Zorg rond zorgtoewijzing en
advies afdeling ZWC te betrekken bij bespreking hoe:
- meetpunten ook door provincies/grootstedelijke regio's gebruikt kunnen worden
- ontwikkelingen met betrekking tot zorgtoewijzing op elkaar afgestemd kunnen worden;
Werkprogramma gehandicaptenbeleid 1998-1999; Voorbereiding bestuurlijk overleg
bewindslieden VWS d.d. 21 januari 1998 en de
volgende gespreksonderwerpen toe te voegen:
- wijze van toedeling wachtlijstmiddelen VGZ 1998
- ambulancezorg.

Het college besluit:
1.de gelijkluidende raadsbesluiten van Bergen, Egmond en Schoorl tot vaststelling van een
ontwerp-regeling tot samenvoeging in beginsel goed te keuren ter bespreking met de
Statencommissie voor Openbaar Bestuur op 28 januari 1998;
2.dit mee te delen aan de colleges van B&W van Bergen, Egmond en Schoorl en de
Staatssecretaris van BiZa;
3.de GS-commissie Bestuurlijke Organisatie, in geval van instemming van de Statencommissie
OB, te machtigen de raadsbesluiten definitief goed te keuren en deze door te zenden aan de
Staatssecretaris van BiZa met het verzoek een wetsvoorstel voor te bereiden.
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4
Projectopdracht Strategische
Luchtvaartontwikkeling

5
Prestatieplannen van vier
provinciale steunfunctieinstellingen

6
Waterschap GrootHaarlemmermeer:
Kostentoedelingsverordening
1998
7
Beantwoording statenvragen
J.P.M.van Wijk over
waterschapsomslagen en
W.V.O.-heffing in
Amsterdam-Noord
8
Statenvragen van de heer
R.H.Hofwijks (PvdA) e.a.
over de Zuidtangent
9
Voorfinanciering Uitvoering

Besluit
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de projectopdracht Strategische Luchtvaartontwikkeling, dd. 2 december
1997.
2.In verband met de inbreng in het rijksproces (afronding midden februari) hun concept-standpunt
over:
-selectief beleid en optimalisatie Schiphol;
-voorwaarden waaronder en aandachtspunten/aspecten verbonden aan herconfiguratie
zo spoedig mogelijk na vaststelling in hun vergadering (gepland 10 februari 1998) reeds ter
kennis te brengen van het kabinet.
3.Hun concept-standpunt ter advisering voor te leggen aan een extra Statencommissie ROV, eind
februari 1998.
4.Hun standpunt, gehoord de Statencommissie ROV, ter kennis te brengen van het kabinet en
van alle fracties, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.
Het college besluit:
1.Kennis nemen van bijgaande notitie en daarmee de volgende beslispunten in principe vast te
stellen:
-Aan de Stichting Provinciaal Steunpunt Volwasseneneducatie 100% van het in de begroting
gereserveerde subsidiebedrag toe te kennen.
-Aan de Stichting Instituut voor Maatschappelijke en Culturele Ontwikkeling (IMCO), de
Stichting Noordhollands Participatie-Instituut (NPI) en de Stichting Sportservice
eveneens 100% van het in de begroting 1998 gereserveerde bedrag toe te kennen onder de
voorwaarde dat de ingediende aanvullingen c.q. bijstellingen van het prestatieplan 1998
voldoen aan de gemaakte afspraken.
-In 1998 met de provinciale steunfunctie-instellingen nadere afspraken te maken over de eisen
waaraan de prestatieplannen voor 1999 moeten voldoen.
2.De bovengenoemde besluiten ter advisering voorleggen aan de Commissie voor
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 15 januari 1998.
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de kostentoedelingsverordening 1998 van het waterschap GrootHaarlemmermeer.
2.De onder 1 genoemde verordening ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie voor
Milieu, Water en Energie alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.
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Besluit

bij Voorrang (UBV)
strategische groenprojecten

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de conceptbrief van de minister van LNV inzake toestemming van de
voorfinanciering door NH in 1998 van de kosten voor uitvoering bij voorrang van
onderdelen van strategische groenprojecten.
2. In principe in te stemmen met de voorwaarden van de minister van LNV voor de
terugbetaling van de voorfinanciering.
3.Voor 1999 e.v. een nieuw besluit te nemen
4.Alvorens hierover definitief te besluiten het advies te vragen aan de Commissie Middelen.

10
Weigering verklaring ex art.1
9 WRO pannenkoekenschip
Raamsingel gemeente
Haarlem
11
Artikel 19-beleid gemeenten

12
Goedkeuring vastgesteld
bestemmingsplan DuinvoetBakkummerstraat, gemeente
Castricum
13
Goedkeuring vastgesteld
bestemmingsplan Molenveld
II gemeente Wieringen
14
Heroverweging n.a.v.
bezwaren tegen weigering van
verklaringen van geen
bezwaar voor de bouw van
twee woningen op perceel
Hoofdweg 731, gemeente
Haarlemmermeer

15
Beslissing op bezwaarschrift
inzake My-Side, Amsterdam

Het college besluit:
1.De ingebrachte bedenkingen gegrond te verklaren.
2.De gevraagde verklaring te weigeren.

Het college besluit gemeentebesturen en stadsdeelraden in Noord-Holland schriftelijk mee te
delen dat gedeputeerde staten zich niet kunnen verenigen met de regelmatig voorkomende
praktijk van in strijd met artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verstrekte en
daarmee onrechtmatige bouwvergunningen.
Het college besluit het bestemmingsplan goed te keuren.

Het college besluit:
Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Wieringen van 5 juni 1997 tot
vaststelling van het bestemmingsplan Molenveld II.
Het college besluit:
Met betrekking tot de heroverweging n.a.v. de bezwaren tegen de weigering van de verklaringen
van geen bezwaar voor de bouw van twee woningen op perceel Hoofdweg 731, gemeente
Haarlemmermeer:
1.conform het advies van de HAC bezwaarmakende in zijn bezwaren te ontvangen en de
bezwaren gegrond te verklaren;
2.de bestreden beslissing van 18-6-1997 in te trekken;
3.de verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van twee woningen op perceel Hoofdweg 731
alsnog te verlenen.

Het college besluit:
1.Het bezwaar, conform het advies van de 'HAC, ongegrond te verklaren en dit appellant mede te
delen.
2.(en daarmee) het bestreden besluit - om niet handelend op te treden tegen de gemeente
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Amsterdam om ZOAB bij het wooncomplex My-Side toe te passen - in stand te laten.

16
Heroverweging Awb
dwangsombeschikking Wet
milieubeheer Gromes Plender
BV te Wognum
17
IPO-nota Werken met
secundaire grondstoffen

18
Financieringsregeling
nationaal park ZuidKennemerland
19
Handhaving bestreden GSbesluit n.a.v. advies HAC

20
Ontwerp-besluit tijdelijke
subsidieregeling projecten
Noord-Hollandse RPCP's

21
GS-regeling
jeugdhulpverlening NoordHolland 1998

Het college besluit het advies van de HAC over te nemen en het bezwaar ongegrond te verklaren.

Het college besluit de IPO-nota "Werken met secundaire grondstoffen", zoals het IPO-MW deze
in juni 1997 heeft vastgesteld, vast te stellen en de provinciale uitwerkingsnota "Werken met
secundaire grondstoffen in Noord-Holland", die in februari 1996 is vastgesteld, daarvan onderdeel
te laten zijn.
Het college besluit:
Het ministerie van LNV te verzoeken de jaarlijkse gelden voor het Nationaal Park ZuidKennemerland (NPZK), met uitzondering van de personeels- en projectgelden voor voorlichting
en educatie, aan de provincie Noord-Holland beschikbaar te stellen.
Het college besluit:
1.De vereniging van eigenaren Kareol in haar bezwaar te ontvangen.
2.Het bezwaar ongegrond te verklaren.3
3.De bestreden beslissing te handhaven.

Het college besluit:
1.Overeenkomstig de vereisten van de Algemene Wet Bestuursrecht een Tijdelijke
subsidieregeling projecten Regionale Patiënten- en Consumenten Platforms (RPCP's) NoordHolland vast te stellen.
2.Aan subsidieverlening criteria te verbinden die bestaand beleid voortzetten.
3.Een subsidiesystematiek, waarin het subsidieplafond verdeeld wordt over activiteiten op basis
van volgorde van aanvragen vast te stellen.
4.De Tijdelijke subsidieregeling projecten RPCP's in Noord-Holland ter kennisname aan de
Commissie Zorg te zenden.
5.De RPCP's in Noord-Holland in kennis te stellen van genoemde subsidieregeling.
Het college besluit de GS-regeling jeugdhulpverlening Noord-Holland vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet

tel. (023) 514 44 094, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19
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P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 3
J. Jansen
tel. (023) 514 42 572, 20, 21
M. Jonker
tel. (023) 514 44 588
Y. Koot
tel. (023) 514 42 836, 7
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 8717
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 5, 9, 18

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. 13-01-1998 openbaar
Datum:14-01-1998
Nummer:
Documenttype:GS-verslag openbaar

