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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 april 2000
Onderwerp 10, punt 4 is komen te vervallen 15.45 uur

Onderwerp

Besluit

1.
Vergadering IPOadviescommissie Milieu, Water,
Landbouw en Natuur op 20 april
2000

Het college besluit:
In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPOadviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur.

2.
Beantwoording schriftelijke
vragen van statenlid Mesman
(GroenLinks) inzake meetnet
luchtkwaliteit Schiphol

Het college stelt de antwoorden (gewijzigd) vast.

3.
Beantwoording vragen statenleden Het college stelt de antwoorden vast.
G.J.M.A.Le Belle en
mw.M.M.Sluiter (D66) aangaande
het vergunnen van afschot van
knobbelzwanen
4.
Provinciaal grondbeleid
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Het college staat in principe niet afwijzend tegenover een verruiming van
het Algemeen Krediet Grondaankopen en zal dit principe-besluit nader
uitwerken.
Het college besluit een uitgewerkt voorstel te laten ontwikkelen inzake
het uitbreiden c.q. verbreden de regelingen voor bedrijfsverplaatsing.
Het college besluit om, voor het geval dat een provinciaal project in het
geding is en indien gemeenten daarom verzoeken, uit te werken op welke
wijze de provincie een actief ondersteunende rol (zowel in operationele
als in financiële zin) kan vervullen bij grondaankopen in gebieden waar de
Wet voorkeursrecht gemeenten wordt toegepast.
Het college besluit (nog) intensiever te gaan samenwerken met private
partijen met de bedoeling dat de private partijen ook bijdragen aan de
totstandkoming en instandhouding van publieke voorzieningen als
infrastructuur en groen en de spelregels hieromtrent nader uit te werken;
hierbij wordt mede aandacht besteed aan het instrument impact-fee.
Het college besluit het instrument van onteigening, zonodig voor alle
beleidssectoren, toe te passen en de voorwaarden waaronder het
instrument wordt toegepast, nader uit te werken.
Het college besluit het IPO te verzoeken een gezamenlijke actie te
ondernemen tot aanvulling van het wettelijk instrumentarium van de
provincies teneinde een adequaat grondbeleid mogelijk te maken, waarbij
alle in aanmerking komende instrumenten aandacht krijgen. .
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5.
Convenant IPO/VWS/NPCF
“versterking positie patiënten
regio”

Het college besluit:
1. In het belang van de versterking van de positie van zorgvragers in de
regio en gelet op de meerderheid binnen het IPO in principe in te
stemmen met het aangaan van de concept-overeenkomst tussen het
Interprovinciaal Overleg (IPO), het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport ( VWS) en de Nederlandse Patiënten/Consumenten
Federatie (NPCF) tot “versterking van de positie van de patiënt in de
regio” voor de looptijd van de meerjarenafspraken zorg en uiterlijk tot en
met 31 december 2002;
2. Bij de instemming de kanttekening te plaatsen dat onze voorkeur blijft
uitgaan naar een rechtstreekse versleuteling van gelden uit de
meerjarenafspraken via het provinciefonds, eventueel gelabeld als
bestemd ter versterking van de positie van zorgvragers in de regio ter
beperking van onevenredige administratieve en personele gevolgen voor
zowel RPCP’s als provincie;
3. Mogelijke personele gevolgen later bij de uitvoering van het convenant te
bezien en daarover afzonderlijk te besluiten;
4. De concept-overeenkomst met statenvoordracht en ontwerp-besluit voor
advies voor te leggen aan de statencommissie voor Zorg, Welzijn en
Cultuur ter behandeling in hun vergadering van 10 mei a.s. De inhoud van
het ontwerp-besluit houdt in dat PS een machtiging, als bedoeld in artikel
21, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van het IPO verlenen aan
ons lid van het algemeen bestuur van het IPO , mevrouw L.Klijn, om in de
vergadering van het algemeen bestuur van het IPO op 22 juni a.s. stem uit
te brengen ten gunste van het voorstel over te gaan tot ondertekening van
het onderhavige convenant.
5. Na gebleken instemming van de statencommissie voor Zorg, Welzijn en
Cultuur de GS-commissie te machtigen om de overeenkomst, de
statenvoordracht en het ontwerp-besluit aan te bieden aan PS voor
behandeling op 19 juni a.s.

6.
Vaststelling
Het college besluit:
conceptstatenvoordracht bij
1. de conceptstatenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit bij de
regiovisies zorg en dienstverlening
regiovisies zorg en dienstverlening voor mensen met een lichamelijke
voor mensen met een lichamelijke
handicap in Noord-Holland in principe vast te stellen;
handicap
2. de conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te
leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar
vergadering van 10 mei 2000;
3. indien het advies van de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur
positief is en niet leidt tot het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen in
het onder 1 genoemde stuk, de gedeputeerde voor zorg te machtigen de
conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit definitief aan te passen en
ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten in de vergadering
van 19 juni 2000;
4. de gedeputeerde zorg te machtigen vervolgens de voordracht, besluit en
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de regiovisies als advies aan de staatssecretaris van VWS toe te zenden.

7.
Rekeningsresultaat 1999

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rekeningsresultaat 1999 en de balans ultimo
1999;
2. Vooruitlopend op de vaststelling van de ontwerp-jaarrekening 1999 het
rekeningsresultaat met specificatie en de balans met toelichting toe te
zenden aan de leden van de Rekeningencommissie.

8.
Beslissing op bezwaarschrift bij
GS inzake toekenning hogere
waarden Wet geluidhinder bij
bestemmingsplan Jaagweg,
gemeente Wester-Koggenland
9.
Jaarrapportage 1999/2000
Subsidiebesluit Gebiedsgericht
Milieubeleid

Het college besluit conform het advies van de HAC de bezwaarmaker niet
ontvankelijk te verklaren.

Het college besluit de jaarrapportage 1999/2000 van het Subsidiebesluit
Gebiedsgericht Milieubeleid (SGM) vast te stellen en aan te bieden aan de
minister van VROM.

10.
RWB
Instemming locatiekeuze nieuwe
AZ-stadion, gemeente Alkmaar
1.
2.
3.

Het college besluit Burgemeester en Wethouders van Alkmaar te
berichten dat:
Met de locatie Kooimeer kan worden ingestemd
Deze overigens als een C-locatie moet worden aangemerkt.
In principe kan worden ingestemd met woningbouw op de oude locatie

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.v.d.Veen
M.van Kanten
S.Raben
K.van Rijn

tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

7,
8, 10
5, 6
1, 2, 3, 4 ,9

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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