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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 november 2000
Onderwerp
1.
Vergadering IPOadviescommissie Milieu,
Water, Landbouw en Natuur
op 9 november 2000

Besluit
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda.

2.
Eindrapport project Kennemer Het college besluit:
Ziekenhuizen
1. kennis te nemen van het rapport “visie in toekomstperspectief Ziekenhuis- en
transmurale zorg in Kennemerland”;
2. de in het rapport neergelegde uitgangspunten te onderschrijven, te weten:
- dat op de korte termijn op het Delftplein/Van der Aartsportpark in Haarlem-Noord
een transmuraal zorgcentrum wordt ontwikkeld waarbij het Kennemer Gasthuis
optreedt als bouwheer en voornaamste gebruiker.
- op de lange termijn, d.w.z. zo snel als wet- en regelgeving over
afschrijvingstermijnen dat toelaten, dit zorgcentrum zal worden uitgebouwd tot
hoofdlocatie van het Kennemer Gasthuis.
- dat de regio als geheel zal trachten regionale structuur voor de curatieve zorg te
verbeteren, met name langs de as huisarts/specialist en de as
ziekenhuis/verpleeghuis/thuiszorg.
- dat hiervoor een bestuurlijke monitoringgroep zal worden samengesteld uit de
betrokken partijen: “het transmuraal beraad” ;
3. de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door toezending van bijgaande
brief en het rapport op de hoogte te stellen van de resultaten van het project en uit te
nodigen voor nader overleg;
4. de gedeputeerde Zorg te machtigen verdere uitvoering te geven aan de
aanbevelingen uit dit rapport:
5. dit besluit en de bijlagen ter kennisneming aan de statencommissie ZWC toe te
zenden.
3.
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid Gök
(GroenLinks) inzake
Jaarafrekening NUON
4.
Bestuursovereenkomst
Landelijk Gebied

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit in principe:
1. in te stemmen met de ondertekening door het IPO, mede namens de provincie
Noord-Holland, van de Bestuursovereenkomst Landelijk Gebied op 21 december
aanstaande;
2. een aantal minder positieve aspecten van de Bestuursovereenkomst c.a., van
overwegend financiële aard, onder de aandacht van het IPO te brengen, in de
vergadering van de IPO-adviescommissie MWLN, met het verzoek te trachten deze
zoveel mogelijk ten gunste van de provincies te verbeteren;
3. het advies van de betrokken commissies in te winnen.
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5.
Intentieverklaring Biologische Het college besluit:
Landbouw
1. In te stemmen met de Intentieverklaring voor de ketens van de biologische land- en
tuinbouw in Noord- en Zuid-Holland met een looptijd van 3 jaar.
2. Kennis te nemen van de actieprogramma’s
- het bewerkstelligen van een beter functionerende markt
- het verdergaand faciliteren van de omschakeling van primaire
producenten van gangbare naar biologische productie
- het bevorderen van innovaties, vooral bij de primaire producenten
- een geïntegreerde informatievoorziening en promotie mbt de
biologische sector in Noord- en Zuid-Holland.
3. Op 13 november 2000 de intentieverklaring door het lid van het college de heer
J.H.J. Verburg te doen ondertekenen danwel hiertoe te machtigen namens het
college de heer C.H.J.M. van Gasteren, afdelingshoofd ELM.
4. De statencommissie ELE de stukken ter kennisneming toe te zenden.
6.
Streekplanafwijking ten
behoeve van goedkeuring
woonbestemming perceel
Stationsstraat tussen nummer
1 en 3, gemeente Oostzaan

Het college besluit:
1. GS stellen de Statencommissie ROB voor om – conform het positieve advies van
de Subcommissie voor gemeentelijke plannen van 25 oktober 2000 – in te stemmen
met de afwijkingsprocedure van het Streekplan Waterland om het bestemmingsplan
‘Buitengebied-Noord’ ten aanzien van de woonbestemming op het perceel
Stationsstraat tussen de percelen 1en 3 te kunnen goedkeuren.
2. Na toestemming van de Statencommissie ROB af te wijken van het Streekplan
Waterland en in een nieuw te nemen besluit over het bestemmingsplan
‘Buitengebied-Noord’, plandeel Stationsstraat tussen perceel 1 en 3, de
woonbestemming goed te keuren.

7.
RWB
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
keuren bestemmingsplannen
- 1e wijziging Buitengebied
Diemen, gemeente
Diemen
- Landstraat-Noord,
gemeente Bussum
8.
Bekrachtigingsbesluiten

Het college besluit tot bekrachtiging en het voor zijn rekening nemen van het eerder in
mandaat genomen besluit tot verlening van verklaringen van geen bezwaar ex. artikel
19 WRO en artikel 50, lid 5 en artikel 51 lid 3 van de Woningwet, voor het bouwen van
22 garages achter Vissersdijk 1-3 te Enkhuizen.
Het college besluit tot bekrachtiging en het voor zijn rekening nemen van het eerder in
mandaat genomen besluit tot verlening van verklaringen van geen bezwaar ex. artikel
19 WRO en artikel 50, lid 5 van de Woningwet, voor de uitbreiding van restaurant en
attractiepark Sprookjeswonderland te Enkhuizen.
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Het college besluit tot bekrachtiging en het voor zijn rekening nemen van het eerder in
mandaat genomen besluit tot verlening van verklaringen van geen bezwaar ex. artikel
19 WRO en artikel 50,lid 5 Woningwet, voor de bouw van 8 woningen, 8 garages, 2
praktijkruimten en 4 uitbreidingen; Hemeltje te Enkhuizen.
Het college besluit tot bekrachtiging en het voor zijn rekening nemen van het eerder in
mandaat genomen besluit tot verlening van verklaringen van geen bezwaar ex. artikel
19 WRO en artikel 50, lid 5 Woningwet, voor het uitbreiden van het hotel-restaurant De
Koepoort, Westerstraat 273, 290 en 294 te Enkhuizen.
Het college besluit tot bekrachtiging en het voor zijn rekening nemen van het eerder in
mandaat genomen besluit tot verlening van een verklaring van geen bezwaar ex. artikel
19 WRO voor de bouw van een kantoorgebouw aan het Mallegatsplein 3 te Alkmaar.
9.
Tranche 4 Provinciale
Milieuverordening (PMV)

Het college besluit:
1. De Reactienota, ter beantwoording van ingebrachte zienswijzen op tranche 4 PMV
tijdens de periode van ter inzage legging (1/5 t/m 31/7/2000), vast te stellen. Een
aantal zienswijzen over het onderdeel Milieu-effectrapportage hebben geleid tot
vooral tekstverhelderende aanpassingen (bij de categorieën buisleidingen, aanleg
recreatieve of toeristische voorziening, zoutwinning en ULV-terreinen). De
ingebrachte zienswijzen over grondwaterbeschermingsgebieden hebben niet geleid
tot aanpassingen van de tekst.
2. De voordracht aan Provinciale Staten voor tranche 4 PMV, waarin de aanpassingen
uit de Reactienota zijn verwerkt, vast te stellen.
3. De Reactienota en de voordracht tranche 4 PMV voor advies voor te leggen aan de
Statencommissie MWG op 23 november 2000.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. (023) 514 4309/3569
3
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 87
5
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
6, 7, 8.
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
2
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
1, 4
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd 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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