1
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 30 maart 1999
Onderwerp

1
ZWC
Afronding oriëntatiefase
regiovisie GGZ

2
Stedelijke Vernieuwing

Besluit

Het college rondt de oriëntatiefase van de regiovisie ggz af door te besluiten dat:
1.de WZV-regio-indeling uitgangspunt is voor het opstellen van de regiovisie ggz, d.w.z dat na
vaststelling van de startnotitie voor elk van de vier WZV-regio's een regiovisie ggz wordt
opgesteld;
2.voor de WZV-regio het Gooi een regiocommissie zal worden genstalleerd die voor de
betreffende WZV-regio een regiovisie ggz opstelt;
3.voor de WZV-regio's Alkmaar en Kennemerland tijdens de startnotitiefase met betrokken
partijen nader zal worden afgesproken in hoeverre subregionale overlegplatforms de
regiovisie ggz kunnen vormgeven;
4.dat binnen de WZV-regio Amsterdam voor elk van de drie wzv-subregio's Amstelland/de
Meerlanden, Amsterdam/Diemen en Zaanstreek/Waterland door drie te installeren
subregiocommissies eerst apart een regiovisie wordt opgesteld, die vervolgens in onderling
overleg tot n regiovisie voor de WZV-regio Amsterdam worden samengevoegd;
5.dat de regiovisie ggz die voor de WZV-subregio Amsterdam/Diemen wordt ontwikkeld:
.naast visie, vooral op uitvoering is gericht;
.de veelheid van ggz-initiatieven bijeenbrengt en bestuurbaar maakt;
.lopende zaken constructief als bouwstenen inpast;
.de uitvoering van ggz-initiatieven op heldere wijze gezamenlijk organiseert;
.de uitvoering van ggz-initiatieven onder een duidelijke regie plaatst;
.de verantwoordelijkheidsstelling van de betrokken partijen duidelijk maakt;
.de verschillende ggz-uitvoeringsinitiatieven in een duidelijke prioriteitsvolgorde zet;
.procesmatig wordt gecoördineerd door de provincie Noord-Holland;
.en onderdeel uitmaakt van de provinciebrede regiovisievorming ggz en daar qua planning wordt
ingepast.
6.kan worden begonnen met de volgende projectfase: het opstellen van een startnotitie.
7.dit besluit ter informatie op de agenda wordt geplaatst van de Statencommissie Zorg en wel op
21 april a.s.
Het college besluit:
1.Een Ontwerp Beleidskader Stedelijke Vernieuwing (SV) op te laten stellen dat:
-zich richt op steden én dorpen;
-bovenlokale afstemming centraal stelt;
-gebiedsgericht is en een aanzet vormt voor het per gebied te ontwikkelen omgevingsbeleid;
-integraal is, dat wil zeggen de op de fysiek-ruimtelijke structuur gerichte SV-aanpak van het
Rijk verbreedt met de bijbehorende sociale- en economische infrastructuur;
-de basis vormt voor de provinciale advisering over de stadsvisies van de rechtstreekse
gemeenten en voor de toekenning van ISV-middelen aan de niet-rechtstreekse
gemeenten;
-aangeeft hoe de provincie per gebied het ISV en parallelle instrumenten en middelen
gecordineerd wil inzetten.
2.De notitie 'ISV en bodemsanering', tot het opstellen waartoe reeds op 8 december 1998 is
besloten, onderdeel te laten uitmaken van het beleidskader.
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3.Het voorlopig beleidskader vóór de zomer 1999 in GS te bespreken. Daarna volgt in de
periode juli-september per gebied een bestuurlijke consultatieronde, waarbij onder andere de
gemeenten, VNHG, de Regionale Volkshuisvestingscommissies, de coörporaties en de
belangenorganisaties betrokken zullen worden.
4.Het voornemen te hebben om het beoordelingskader eind 1999/begin 2000 ter vaststelling aan
PS voor te leggen.
5.Deze besluiten te toetsen aan het nieuw vast te stellen collegeprogramma; daarna de gemeenten
per brief te informeren over de provinciale aanpak van de Stedelijke Vernieuwing.
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Voorjaarsbericht 1999
Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing
4
Streekplan Kennemerland;
aanvullingen

5
Plan van Aanpak herziening
bestemmingsplannen

6
Subsidietoekenning stads- en
dorpsvernieuwing, Besluit
locatiegebonden subsidie en
bodemsaneringsmiddelen
1999

7
Bouwtaakstellingen

Het college besluit aan Provinciale Staten bij het voorjaarsbericht 1999 voor te stellen f.100.000
beschikbaar te stellen ten behoeve van het inhuren van externe expertise voor de provinciale taak
ten aanzien van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
Het college besluit
ter uitvoering van de aanvaarde moties en amendementen:
1.het streekplan voor wat betreft de aangenomen PS-motie over de aantakking van de N 22 op de
Azië weg aan te vullen met een passage over de gevolgen voor het streekplan
Haarlemmermeer.
2.Het streekplan verder aan te vullen met een GS-addendum, waarin:
a.het inmiddels gewijzigd standpunt van GS ten aanzien van de omlegging van de N200 wordt
gemeld en uiteengezet;
b.nog in een tabel wordt vermeld welke gemeenten op grond van de streekplantekst de Wet
voorkeursrecht gemeenten van toepassing kunnen verklaren.
Het college besluit:
1.tot uitvoering van het Plan van Aanpak herziening bestemmingsplannen, hetgeen primair
inhoudt dat diverse gemeenten die nalatig zijn gebleven worden aangespoord door middel
van een brief om alsnog tot planherziening te komen cf. art.30/33 WRO.
2.De VNHG thans per brief over de aktie te informeren en dit onderwerp te bespreken tijdens de
eerstvolgende vergadering tussen het college en de VNHG.
Het college besluit:
1.De stads- en dorpsvernieuwingsmiddelen en BLS (besluit locatiegebonden subsidie) gelden
voor het subsidiejaar 1999 aan de daarvoor in aanmerking komende gemeenten ter
beschikking te stellen overeenkomstig het verdeelvoorstel van de provinciale projectgroep
Bouwen en Wonen.
2.De bodemsaneringsmiddelen in principe toe te kennen conform het verdelvoorstel van de
provinciale projectgroep Bouwen en Wonen en te aanzien van de inzet van de middelen voor
4 projecten een belsuit te nemen nadat de saneringsplannen door de gemeenten zijn
ingediend en beoordeeld.
Het college besluit:
1.De beleidsnotitie "bouwtaakstellingen tot 2005 in Noord-Holland" definitief vast te stellen en
toe te sturen aan de gemeenten
2.De uitwerking van de criteria voor kwaliteitslocaties in landelijke gemeenten definitief vast te
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stellen.
3.De woningbouwtaakstellingen van de gemeenten in Noord-Holland-Noord definitief vast te
stellen en de gemeenten in Noord-Holland-Noord van dit besluit op de hoogte te stellen.
4.In te stemmen met de afspraken over de woningbouwplanning in het ROA-gebied, zoals op 5
maart 1999 gemaakt zijn met het ROA en de ROA-gemeenten
5.De notitie woningbouwtaakstellingen te verwerken bij de komende wijziging van de Leidraad
Provinciaal Omgevingsbeleid.

8
Ontwikkelingsvisie
Randmeren

9
Statenvragen van drs Ph.G.de
Lange en P.J.Bruystens
fractie AOV/Ouderen-Unie
55+ inzake exportverbod naar
India en Pakistan voor het
bedrijf Dynaf energietechniek
te Alkmaar
10
Uitvoering motie 55-18A,
inzake onveilige kruispunten
en knelpunten in het netwerk
van fietspaden
11
Beroep tegen door VROM
afgegeven vergunning voor
schietterrein Botgat

12
Jaarrekening NV Afvalzorg

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de Ontwikkelingsvisie Randmeren, opgesteld in opdracht van de
provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel, en in te stemmen
met de hoofdlijnen;
a.de doelstelling om uit maatschappelijke en economische overwegingingen, te streven naar
kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de toerischtisch-recreatieve functie (m.n.
watersport) van het Randmerengebied, dit in evenwicht met de natuurfuncties en andere
functies in het gebied;
b.de inventarisatie en analyse van het huidig toeristisch-recreatief gebruik, het vigerend beleid, de
bestaande ontwikkelingsplannen en de economische betekenis van de toeristischerecreatieve sector in de Randmeren.
2.De ontwikkelingsvisie Randmeren formeel aan te bieden aan de gemeentebesturen van Naarden,
Huizen en Blaricum.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inventarisatie van de door de gemeenten aangemelde projecten en deze
naar PS te zenden.
2.Een nader voorstel te laten voorbereiden waarin prioriteiten worden gesteld, gekoppeld aan een
eventuele aanpassing van het fietspadenplan.
Het college besluit:
1.Bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de door de Minister van VROM aan de
Minister van Defensie afgegeven vergunning Wet milieubeheer (Wm) voor schietterrein
Botgat.
2.De Voorzitter van de Raad van State te verzoeken om een voorlopige voorziening in de Wet
milieubeheervergunning voor het schietterrein Botgat die meer zekerheid geeft over de
geluidsbelasting in de omgeving.
Het college besluit de Jaarrekening NV Afvalzorg holding 1997 voor te leggen aan Provinciale
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holding 1997

Staten met bijgevoegde ontwerp-voordracht.

13
Fusie NV NUON ENW

14
Prestatieovereenkomst
provincie/Dienst Landelijk
Gebied 1999

15
Beantwoording schriftelijke
vragen statenleden Gök en
Koetsier inzake uitspraken
van de heer Verburg over
stemgedrag ambtenaren
16
Beantwoording vragen
statenlid L.de Wit-de Rooij
inzake brand op 6 maart jl. in
provinciale molen te Alkmaar
17
Landelijke nota "Op weg naar
een sluitend net van
professioneel archiefbeheer op
lokaal en regionaal niveau"
18
Intentieverklaring
voorbeeldproject Wonen Plus

Het college:
1.stemt in meerderheid in met de voorstelde fusie n.v. NUON ENW mits op twee punten
(toekomstige beschermingsconstructie en voorleggen jaarlijks bedrijfsplan aan (grote)
aandeelhouders) aanpassing van het voorstel plaatsvindt;
2.constateert dat de VVD-fractie meer tijd nodig heeft alvorens tot een oordeel te kunnen komen;
3.besluit daarom het fusievoorstel nog niet op 12 april aan de commissie en de staten voor te
leggen, maar zo spoedig mogelijk na die datum.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de Prestatieovereenkomst voor het jaar 1999 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 produkten, taakverdeling, kwaliteit en fasering;
2.De leden van het College de gedeputeerden drs. J.H.J. Verburg en mr. H.M. Meijdam te
machtigen tot het ondertekenen van de prestatieovereenkomst namens de provincie.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de nota "Op weg naar een sluitend net van professioneel archiefbeheer op
lokaal en regionaal niveau:, opgesteld door de gezamenlijke provinciale archiefinspecteurs.
2.Deze nota te betrekken bij de voorbereiding van de provinciale Cultuurnota 2001-2004.
3.Deze nota aan het IPO-Cultuur te zenden met het voorstel haar te behandelen.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de intentieverklaring "Samenwerkingsproject thuis oud worden in
Schalkwijk" (TOS) tussen de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland.
2.Gedeputeerde Neef te machtigen de intentieverklaring namens de provincie Noord-Holland te
ondertekenen.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
13, 15
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
8, 9
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
1, 10, 18
M. van Kanten
tel. (023) 514 42 1111, 12,
S. Rabentel. (023) 514 40 0714, 16, 17
K. van Rijntel. (023) 514 40 452, 3, 4. 5, 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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