
 
 
 
 

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

van 23 juni 1998  
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1 
Prestatieoverenkomst 
landinrichting, 
grondverwerving en natuur 
1998 tussen provincie en de 
Dienst Landelijk Gebied 

 
Het college besluit:  
1.In te stemmen met de Prestatieovereenkomst voor het jaar 1998 inzake Landinrichting, 

Grondverwerving en Natuur tussen de provincie als opdrachtgever en de Dienst Landelijk 
Gebied in Noord-Holland als opdrachtnemer, waarbij afspraken worden vastgelegd over de 
levering van producten, taakverdeling, kwaliteit en fasering. 

2.De gedeputeerden drs J.H.J.Verburg en mr H.M.Meijdam te machtigen tot het ondertekenen 
van de prestatieovereenkomst namens het college. 

 
2 
Vergadering IPO AB op 25 
juni 1998 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het IPO 
Algemeen Bestuur. 

 
3 
Afbouw 
woonschepenverordening 
Noord-Holland 1981 

 
Het college besluit: 
1.Als invulling van het Collegeprogramma 1996-1999 kennis te nemen van het actieplan 

"Afbouw woonschepenbeleid" en de notitie "Woonschepenbeleid provincie Noord-Holland 
1998". 

2.De kaarten met uitzonderingsgebieden in principe vast te stellen. 
3.De kaarten om advies voor te leggen aan de statencommissie NLO. 
4.Na positief advies van de statencommissie, de GS-commissie NLO te machtigen de onder 2 

bedoelde kaarten naar de raad van de gemeenten en de besturen van waterschappen en 
recreatieschappen in N-H te sturen met het verzoek om hun zienswijzen naar voren te 
brengen. 

 
4 
Concept Voordracht 
Onttrekking aan het 
investeringsprogramma van 
het FINH en de 
Deelverordening verbetering 
accommodaties 
jeugdhulpverleningsinstelling
en Noord-Holland 

 
Het college besluit: 
1. de concept Voordracht "Onttrekking aan het Investeringsprogramma van het Fonds voor de 

Investeringen Noord-Holland van maximaal � 10.109.000,- (eerste tranche), - alsmede het 
ontwerp Deelverordening verbetering accommodaties jeugdhulpverlenings-instellingen 
Noord-Holland", in principe vast te stellen; 

2.de concept Voordracht en de ontwerp Deelverordening om advies voor te leggen aan de 
Commissie Zorg in haar vergadering van 8 juli a.s. en de leden van de Commissie 
Middelen schriftelijk te raadplegen; 

 
5 
Pre-advies inzake 
initiatiefvoorstel GroenLinks 
over allochtone ouderen 

 
Het college besluit: 
1.Het pre-advies over het initiatiefvoorstel van de fractie van Groenlinks inzake allochtone 

ouderen in beginsel vast te stellen en daarmee als hoofdpunten aan PS te adviseren om: 
a.het initiatiefvoorstel voor kennisgeving aan te nemen; 
b.geen zelfstandig expertisecentrum in te stellen, maar in de te ontwikkelen  welzijnsmonitor de 

allochtone ouderenproblematiek als onderwerp mee te nemen; 
c.geen apart stimuleringsfonds in te stellen; 
d.in beginsel projectinitiatieven te (blijven) ondersteunen, waarbij projecten gericht op 

bevordering van de toegankelijkheid tot de zorg prioriteit krijgen; 
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e.bij de verdeling van middelen in het kader van de stimuleringsregeling ouderenhuisvesting 
prioriteit geven aan huisvesting voor allochtone ouderen (herziening scores); 

f.(in het kader van regiovisies) zorgen voor vraagverheldering onder oudere migranten en voor 
afspraken over de zorg, opvang en huisvesting van allochtone ouderen; 

g.bij de werkgevers van zorginstellingen aandacht vragen voor het migranten-dilemma en voor 
het belang van instroom van jongere migranten; 

h.onderzoek te stimuleren naar de beeldvorming ondere jongere migranten over de sector zorg. 
2.Het initiatiefvoorstel met het pre-advies van GS voor advies voor te leggen aan de commissie 

Zorg op 8 juli 1998; 
6 
Projectleiding regionaal 
werkprogramma Amsterdam 
e.o. 

 
Het college besluit de heer F.A.M.van Dooren voor een nieuwe periode van één jaar aan te 
wijzen als projectleider regionaal werkprogramma Amsterdam en omgeving (durend van 1 juni 
1998 tot 1 juni 1999). 

 
7 
Beslissing bestemmingsplan 
Afrikahaven e.o. gemeente 
Amsterdam 

 
Het college besluit: 
1.Reclamanten mede te delen dat zij in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen, doch dat 

deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel. 
2.In verband met artikel 11, lid 8 van de WRO te verklaren dat besluiten tot wijziging niet ter 

goedkeuring aan ons college behoeven te worden aangeboden, mits tegen de wijziging niet 
van bedenkingen is gebleken. 

3.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Amsterdam van 18 februari 
1998 tot vaststelling van het bestemmingsplan Afrikahaven e.o. 

 
8 
Heroverweging besluit art. 19 
WRO, 97-712248, m.b.t. de 
bouw van een tweede 
bedrijfswoning voor de 
Fa.Spruijt te Wogmeer, op 
grond van het advies van de 
HAC 

 
Het college besluit: 
1.Reclamanten in hun bezwaren te ontvangen. 
2.De bezwaren gegrond te verklaren. 
3.De bestreden beslissing van 17 december 1997 te herzien in dier voege dat alsnog een 

verklaring van geen bezwaar voor een tweede bedrijfswoning met bedrijfsruimte op het 
perceel Wogmeer 43a in de gemeente Obdam wordt afgegeven. 

 
9 
Weigering verklaring van 
geen bezwaar art. 19 WRO; 
plaatsing solitaire 
windturbine aan de 
Slikkerdijk 3 te 
Wieringerwaard 

 
Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar voor de plaatsing van de 
windturbine met een hoogte van 62 meter te weigeren. 

 
10 
Heroverweging weigering 
verklaring van geen bezwaar 
bouw loods aan de Geerling 
18 te Grootebroek, gemeente 
Stede Broec 

 
Het college besluit de bestreden beslissing van 22 januari 1998, nr.97-714778, waarbij de 
verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een loods aan de Geerling 18, gemeente Stede 
Broec is geweigerd, te handhaven. 

11 
Afspraken over gezamenlijke 
nieuwbouw Onze 

 
Het college besluit: 
1.De op schrift gestelde afspraken tussen betrokken partijen over de gezamenlijke nieuwbouw van 
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Woning/Amstelhof te 
Diemen; ondertekening van 
deze afspraken door betrokken 
partijen op 11 juni j.l. te 
Diemen 

verzorgingshuis Onze Woning en verpleeghuis Amstelhof te Diemen, te accorderen. 
2.Er mee in te stemmen dat met de nieuwe plannen afgeweken wordt van de planbeslissingen 

zoals opgenomen in het Plan verzorging en verpleging 1997 t/m 2000. 
3.De inspanningsverplichting op zich te nemen om deze afspraken uit te werken in een vast te 

stellen evaluatie van het plan V&V/regiovisie, dat uiterlijk in november 1998 aan de 
minister van VWS zal worden aangeboden. 

4.De door betrokken partijen ondertekende afspraken ter kennis te brengen van de 
Statencommissie Zorg. 

 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2, 3, 6 
J. Jansen tel. (023) 514 42 574, 5, 11 
M. Jonker tel. (023) 514 44 587, 8, 9, 10 
L. Nijsten tel. (023) 514 40 871 
 
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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