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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 februari 2000
Onderwerp
1.
Pilot jaarrond-exploitatie
strandpaviljoen Julianadorp

2.
Beslissing op bezwaarschriften
tegen vereffeningsplan De
Egelshoek

3.
Provinciaal Meerjarenprogramma
Openluchtrecreatie 2000-2004

4.
Voorjaarsbericht Fonds
Openluchtrecreatie

5.
Bestuurlijke vernieuwing
recreatieschappen

Besluit
Het college besluit:
1. B&W mede te delen dat er onvoldoende aanleiding en mogelijkheid is om
in te gaan op het verzoek van de gemeente om het strandpaviljoen
Julianadorp te doen aanmerken als een pilotproject in het kader van te
ontwikkelen beleid voor jaarrond-exploitatie van strandpaviljoens;
2. Geen medewerking ex artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening
te verlenen voor het bouwkundig jaarrond-exploitabel maken van het
paviljoen.
Het college besluit:
1. Het advies van de Hoor- en adviescommissie gedeeltelijk over te nemen;
2. De gemeentebesturen van Huizen, Laren en Weesp in hun bezwaren te
ontvangen;
3. De bezwaren deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
4. Het bestreden besluit en het vereffeningsplan gewijzigd vast te stellen..
Het college besluit:
1. Behoudens wijzigingen in principe in te stemmen met het concept
Provinciaal Meerjarenprogramma Openluchtrecreatie 2000-2004.
2. Het principebesluit van GS m.b.t. het ontwerp PMP OR 2000-2004 ter
advisering voor te leggen aan de statencommissie OPOO en ter
kennisneming aan de commissie MWG.
3. De subsidieplafonds 2000 voor het Fonds OR, op basis van het
Provinciaal Meerjarenprogramma Openluchtrecreatie aan te passen en te
publiceren in het Provinciaal Blad.
Het college besluit:
1. Om in het kader van het Voorjaarsbericht 2000 de storting in het Fonds
Openluchtrecreatie voor 2000 met f.700.000,- te verlagen en dit bedrag te
storten in een nieuwe begrotingspost Proces- en projectkosten
Openluchtrecreatie ten behoeve van de realisatie van het
openluchtrecreatiebeleid.
2. Eventueel resterende gelden aan het eind van het jaar terug te storten in
het Fonds Openluchtrecreatie ihkv de Slotwijziging 2000.
3. De statencommissie OOPO hierover om advies te vragen bij goedkeuring
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport Samen door groen licht?, opgesteld door
Boer & Croon in opdracht van de provincie.
2. In te stemmen met de –nog aan te passen- reactie van de provincie op dit
rapport..
3. Het rapport en de reactie ter advisering voor te leggen aan de
statencommissie OOPO
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 februari 2000
Onderwerp

6.
Landschapsplan West-Friesland

7.
Oude Haven gemeente Hilversum:
bijdrage FINH en Fonds
Openluchtrecreatie

Besluit
4. Het rapport en de reactie, na eventuele aanpassingen, in te brengen voor
discussie en besluitvorming in de betreffende recreatieschappen waarin de
provincie Noord-Holland participeert.
5. Per recreatieschap ca f 30.000,- beschikbaar te stellen voor het laten
opstellen van een beleidsplan.
6. Het hoofd van de afdeling B & U ten behoeve van de onderafdeling
Groenbeheer binnen 6 maanden een plan van aanpak te doen opstellen
waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de verzelfstandiging kan
worden afgerond.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernotitie “Natuurlijk samen naar een recreactief West-Friesland, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het
Samenwerkingsorgaan Westfriesland.
2. In te stemmen met een conceptintentieverklaring, als in bovengenoemde
kadernotititie is opgenomen.
3. De portefeuillehouder Openluchtrecreatie te mandateren de
intentieverklaring op een nader te bepalen tijdstip te ondertekenen. De
portefeuillehouder openluchtrecreatie als vertegenwoordiger van het
provinciaal bestuur, zitting te laten nemen in de Bestuurlijke Commissie.
4. In te stemmen met een bijdrage in de kosten voor bemensing van het
projectbureau Landschapsplan in voorlopig 2000 zijnde f.125.000,- en de
inzet van menskracht om een aantal taken t.b.v. het landschapsplan te
verrichten. In het kader van de begrotingsvoorbereiding 2001 te bezien of
dekking kan worden gevonden voor een bijdrage van f.125.000,- voor het
jaar 2001.
5. De Statencommissie OPOO om advies te vragen.

Het college besluit:
In beginsel aan Provinciale Staten voor te stellen: om aan de gemeente
Hilversum een bijdrage te verstrekken van maximaal f.1.994.000,- ten behoeve
van de realisering van het project “De Oude Haven”;
1. Deze bijdrage, zijn de inclusief de eventueel verschuldigde
omzetbelasting, als volgt te dekken;
- Ten laste van het FINH een krediet beschikbaar te stellen van maximaal
f.1.694.00,--;
- Ten laste van heet Fonds Openluchtrecreatie een bijdrage van maximaal
f.300.000,-;
2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie OPOO (9 maart 2000) en
vervolgens over de FINH-bijdrage definitief te beslissen in het kader van
de integrale afweging van de FINH-projecten bij de vaststelling van het
concept-Voorjaarsbericht 2000.
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8.
Plan van aanpak tweede fase
Provincie Plus

9.
Ontwerpadvies verzoeken art.75
WVO per 2000-02-17

Het college besluit:
1. Het “Plan van aanpak tweede fase Provincie Plus”vast te stellen, met
inachtneming van enige kanttekeningen;
De directieraad opdracht te geven het plan uit te voeren;
2. De resultaten van de evaluatie van de reorganisatie en het plan van aanpak te
presenteren aan de Statencommissie OOPO.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaand advies bij de aanvragen ex artikel 75 van de
Wet op het voortgezet onderwijs per 2000 en daarmee de volgende adviezen
in principe vast te stellen:
Een positief advies over:
- De afsplitsing van het VBO van het Saenredam College te
Zaandijk/Wormerveer onder gelijktijdige samenvoeging met het
Bertrand Russell College te Krommenie;
- De fusie van de Westplas Mavo te Aalsmeer met het AOC Florens
College te Aalsmeer, Amsterdam en Naarden;
- De fusie van de drie vrije scholen voor voortgezet onderwijs in
Noord-Holland tot een scholengemeenschap vwo/havo/mavo met de
hoofdvestiging in Amsterdam en nevenvestigingen in Haarlem en
Bergen;
En een grotendeels positief advies over:
- De fusie van de Jacobus Bakkerschool, de Catharina Bakker- Bosschool
(beide svo-lom te Hilversum) en de Heymansschool voor
praktijkonderwijs (eveneens te Hilversum) met de Gooise
Scholenfederatie in Bussum;
- De fusie van “De Wissel” (school voor praktijkonderwijs in
Hilversum) en “De Stimulans” (svo-lom in Bussum) met de PCVOgroep in Hilversum; en
- De fusie van de Ministerpark Mavo in Naarden met het St. Vitus
College in Bussum en de vorming van een nevenvestiging in Naarden.
2. Bij de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aandacht te
vragen voor de bekostiging van nevenvestigingen voor
leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.
3. Het ontwerpadvies op 6 maart a.s. te bespreken in het Periodiek Overleg
Onderwijs.
4. Het ontwerpadvies voor te leggen aan de Commissie Openluchtrecreatie,
Onderwijs en Personeel en Organisatie (O.O.P.O.) in haar vergadering van 9
maart a.s.

10.
Noord-Hollands Volkslied

Het college besluit kennis te nemen van de bereidheid tot overdracht van het
gebruiksrecht van het Noord-Hollands volkslied door de heren G.L. Bosch
(muziek) en P.J. Ferdinant/ ds. S. de Vries (tekst) en de voorgestelde vergoeding
aan de heren Bosch en De Vries te betalen.

11.

Het college besluit:
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Ontvangst t.g.v. de Parade of Sail
op donderdag 24 augustus

1.
2.
3.
4.
5.

12.
EG-Vogelrichtlijn

13.
Wijzigingen dienstregeling
streekvervoer per 28 mei a.s.

t.g.v. de Parade of Sail op donderdag 24 augustus 2000 op het terrein van de
NV Afvalzorg (locatie Nauerna) maximaal 335 gasten te ontvangen;
de beschikbare plaatsen via loting te verdelen onder:
a. bestuurders en ambtenaren (90 personen) en
b. inwoners van onze provincie (maximaal 90 personen);
de inwoners van onze provincie uit te nodigen door middel van een oproep
in de maandelijkse huis-aan-huis-pagina om een kaart in te sturen (waarbij
het zeer waarschijnlijk tot een loting zal komen);
de genoemde gasten onder 2. en 3.maximaal twee kaarten ter beschikking te
stellen (om bijv. echtgenoot/echtgenote, partner, kind mee te nemen);
indien er kaarten over zijn uit groep 2a deze in eerste instantie ten goede te
laten komen aan groep 2b.

Het college besluit geen bezwaar te maken tegen de definitieve aanwijzing van
Speciale beschermingszones in het kader van de EG-Vogelrichtlijn door de
staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Het college besluit:
1. De op 13 december 1999 ingediende wijzigingsvoorstellen van het
streekvervoer van Connexxion regio Noordwest alsmede de reacties hierop
van de gemeenten voor kennisgeving aan te nemen en een beslissing hierover
uit te stellen tot mei of juni 2000, met als gevolg dat de ingangsdatum van de
nieuwe dienstregeling wordt opgeschoven van 28 mei a.s. naar 3 september
van dit jaar.
2. Connexxion uit te nodigen voorstellen te doen voor kansrijke uitbreidingen
van bestaande lijnen dan wel het toevoegen van nieuwe lijnen per 3
september a.s., waarvan verwacht mag worden dat deze een relatief hoge
gemiddelde bezetting per rit zullen opleveren en in juni 2000 hierover
eveneens te beslissen..
3. De verzoeken van Connexxion Water m.b.t. de veerverbinding tussen
Velsen-Zuid en Amsterdam CS alsmede van Schiphol Shuttle Katuin (twee
buslijnen naar VNU resp. Probiblio in Hoofddorp) om de bestaande
dienstregeling te handhaven goed te keuren met ingang van 28 mei a.s.
4. De Statencommissie WVV te informeren over dit besluit, de voorstellen en
de reacties hierop van de gemeenten ter kennisname toe te sturen en te
melden dat de wijzigingsvoorstellen worden behandeld in de vergadering
van de CWVV van eind mei of eind juni a.s.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 februari 2000
14.
Beleidsdocument Ruimte voor
Bedrijven

15.
Honorering
cofinancieringsgaranties EU
FIOV/PESCA

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie over de methodiek, die ten grondslag ligt aan
het beleidsdocument “Ruimte voor bedrijven”en deze te verzenden t.b.v. de
informatiebijeenkomst van de PS-cie ELE op 7 maart a.s.
2. De hoofdstukken 1 t/m 4 van de ambtelijke versie van het beleidsdocument,
nog zonder uitkomsten en conclusies, waarin hoofdstuk 4 de methodiek
nader is uitgewerkt eveneens naar de PS-cie ELE te verzenden t.b.v.
informatiebijeenkomst op 7 maart;
3. In de PS-cie van 7 maart hoofdstuk 4 voor behandeling te agenderen en de
hoofdstukken 1, 2 en 3 ter informatie;
4. In de komende vergadering van GS op 7 maart 2000 het beleidsdocument
“Ruimte voor bedrijven”, met de dan gereedzijnde uitkomsten en
bestuurlijke conslusies voor vaststelling te agenderen en doorgeleiden voor
advies aan de PS-cie op 22 maart 2000.
Het college besluit:
1. In het kader van de afgegeven garantstellingen ten behoeve van de NoordHollandse aanvragen EU FIOV- en PESCA-gelden in principe een bedrag
van f.1.016.551,- beschikbaar te stellen;
2. De onder punt 1 genoemde bijdrage ten laste van het FINH te doen brengen;
3. Omtrent dit voorstel het advies in te winnen van de Statencommissie
Economie, Landbouw en Europa (vergadering van 22 maart)
4. Na positief advies van de Statencommissie ELE het onder 1 genoemde
besluit op te nemen in het voorjaarsbericht.

16.
Vergoeding kosten
Het college besluit:
werkzaamheden statenfracties voor 1. de vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties voor 2000 in principe
2000
vast te stellen.
2. Het principebesluit om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent.
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17.
Vermindering aantal
Het college besluit:
statenleden/combineren van
1. Met betrekking tot de statenvoordracht:
gemeentelijke n provinciale
een instemmend standpunt in te nemen t.a.v. het
verkiezingen.
conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Provinciewet in
Standpuntbepaling tbv vergadering
verband met de vermindering van het aantal leden van
algemeen bestuur IPO op 23 maart
provinciale en gedeputeerde staten en
2000
een instemmend standpunt in te nemen ten aanzien van het
combineren van de verkiezingen van Gemeenteraden en
Provinciale Staten
deze vast te stellen en deze te agenderen voor de
statenvergadering van 13 maart 2000.
2. De voordracht ter advisering voor te leggen aan de vergadering van de
statencommissie ROB van 24 februari 2000.
3. De portefeuillehouder Bestuurlijke Organisatie te machtigen de voordracht
na behandeling in de commissie definitief vast te stellen indien de
behandeling naar zijn oordeel niet tot substantiële wijzigingen hoeft te
leiden.
18.
Ambulancezorg

19.
Beschikbaar stellen kosten voor
evaluatie patiënten/consumentenbeleid

Het college besluit een bedrag van f.65.000,- in het kader van het
Voorjaarsbericht 2000 als onderdeel van de verhoging van de post Onderzoek
van de afdeling ZWC beschikbaar te stellen voor de actualisatie van de nota
Ambulancezorg en het spreidingsplan ambulancezorg.
Het college besluit:
1. In principe f.250.000,- beschikbaar te stellen voor de evaluatie en toetsing
op effectiviteit en efficiency van het patiënten/consumentenbeleid en de
daarbij betrokken organisaties, te weten de zes Regionale
Patiënten/Consumentenplatforms en de Samenwerkende Bonden van
Ouderen in Noord-Holland;
2. Het ontwerpbesluit voor advie svoor te leggen aan de statencommissie voor
Zorg, Welzijn en Cultuur.

20.
Evaluatie bestuurlijke
Het college besluit:
samenwerking regio Amsterdam en 1. kennis te nemen va de rappportage van de Commissie Van den Bos;
rapportage Commissie Van den
2. kennis te nemen van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de
Bos
Tweede kamer over de evaluatie van de regionale samenwerking in de
regio’s Amsterdam en Rotterdam.
21.
Stand van zaken programma
Samen voor Kwaliteit

Het college besluit kennis te nemen van de informatie over de voortgang van het
programma Samen voor Kwaliteit aan de hand van:
- het “Stuur”van de directieraad
- het overzichtschema stand van zaken januari 2000
- het overzichtschema afgeronde projecten.
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22.
Heroverweging ingevolge
Algemene wet bestuursrecht;
subsidie project Cultuur en School
1999
23.
(gedeeltelijke) weigering en
intrekking SGM-subsidies

Het college besluit, onder integrale overneming van het advies van de Hoor- en
Adviescommissie:
1. bezwaarde in zijn bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
2. de bestreden beslissing van 12 juli 1999, nr.1999-2898, te handhaven.
Het college besluit:
1. bij de bodemarchiefprojecten Limmen-Heiloo en Waterland de gevraagde
SGM-subsidies (in totaal f.354.620,-) voor 50% af te wijzen en de overige
50% te verlenen onder voorwaarde dat voor het ontbrekende deel
cofinanciering wordt gevonden.
2. Bij het project Handhaving Bestemmingsplannen de gevraagde SGMsubsidie van f.125.000,- af te wijzen en eerder verleende subsidie van
f.250.000,- in te trekken.

24.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
AOV/OU55+ van P.J.Bruijstens en
drs.ing.Ph.G.de Lange inzake 400
jaar betrekkingen Nederland –
Japan

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Cardozo
tel. (023) 514 44 58
13
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
10, 11, 16, 17
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
3, 4, 5, 6, 7, 8, 21
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
14, 15, 24
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
2, 20
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
9, 18, 19, 22
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
1, 12, 23
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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 22-02-2000 openbaar
Datum:22-02-2000

