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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 9 NOVEMBER 1993    
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
Plaatsing van de 
Vechtstreek op het 
voorbereidingsschema 
Landinrichting 1994. 
 

 
 
 
Het college besluit: 
1.De notitie Uitgangspunten voor de Projectnota Vechtstreek vast te stellen. 
2.De onder 1 bedoelde notitie toe te zenden aan de staatssecretaris van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.m.v. een brief waarin wordt gesteld, 
dat die notitie duidelijkheid biedt om het reeds gedane verzoek te 
onderbouwen tot plaatsing van de Vechtstreek op het Voorbereidingsschema 
Landinrichting 1994. 

3.Een afschrift van de onder 2 bedoelde brief alsmede de onder 1 bedoelde 
notitie toe te zenden aan de CLC, het Gewest Gooi tot Vechtstreek en de 
inspecteur Landinrichting in de provincie Noord-Holland. 

4.De betrokken commissies uit PS terzake te informeren door toezending van 
een kopie van de notitie en van de onder 2 bedoelde aanbiedingsbrief. 

 
 
 
2 
Vergadering Algemeen 
Bestuur IPO op 11 
november 1993. 

 
 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met voortzetting van de uitvoering van het Nationaal 

Milieubeleidsplan in de tweede planperiode (1994-1998), via een 
interprovinciale, projectmatige aanpak naast de opname in het 
provinciaal beleid. 

2.Voor de tweede planperiode ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen 
voor de interprovinciale projectmatige uitvoering, daartoe een 
gezamenlijk projectbureau in stand te houden, ondergebracht bij 
het IPO-secretariaat en in 1996 een evaluatie uit te voeren. 

3.In te stemmen met de uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen tussen het 
IPO en het ministerie van LNV inzake decentralisatie natuur- en 
landinrichtingsbeleid, via een projectmatige organisatie met een 
regiegroep van IPO en LNV en een ambtelijk klankbordoverleg, in te 
stemmen met financiële dekking van de begroting voor 1994 (en 
periode half november tot eind december 1993) in beginsel uit de 
decentralisatiegelden. 

4. Ten behoeve van de verwerking door externe bureaus van de provinciale 
reacties op het rapport Plussen en Minnen een bedrag van maximaal 
� 75.000,- ter beschikking te stellen uit de IPO-betalingsfunctie 
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(onvoorzien). 
 

 
 
 
 
3 
Instelling commissie van 
onderzoek van de 
bezwaarschriften tegen 
het ontwerp 
woonwagenplan Noord-
Holland 1994 - 1997. 

 
 
 
 
 
 
Het college besluit: 
1.De concept-voordracht en het ontwerp-besluit tot instelling van een 

commissie van onderzoek van de bezwaarschriften tegen het ontwerp 
woonwagenplan Noord-Holland 1994 - 1997 in principe vast te stellen. 

2.Het plan ter advisering voor te leggen aan de statencommissie voor 
Welzijnszorg en Emancipatie. 

3.Na positief advies van deze commissie, de GS-commissie te machtigen deze 
zaak af te handelen. 

 
4 
Herziening 
spreidingsplan 
ambulancevervoer voor de 
regio Westfriesland. 
 

 
Het college besluit: 
1.Het eerder ingenomen standpunt m.b.t. de opheffing van de 

ambulancestandplaats Hoogwoud te herzien en alsnog te besluiten tot 
instandhouding van genoemde standplaats. 

2.De partiële herziening van het spreidingsplan ambulancevervoer voor 
Westfriesland met inachtneming van het gestelde onder het eerste 
gedachtenstreepje vast te stellen. 

 
 

5 
Aktiviteiten verslag 
NICKO (Noordhollands 
Initiatief Centrum 
KinderOpvang) 1993. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Het aktiviteitenverslag Noordhollands Initiatief Centrum Kinderopvang 

(NICKO) 1993 in principe vast te stellen. 
2.Het aktiviteitenverslag NICKO 1993 voor te leggen aan de statencommissie 

E.Z., Werkgelegenheid en Energiebeleid. 
3.Na positief advies van de statencommissie E.Z. de GS-commissie te machtigen 

een en ander verder af te handelen. 
4.Het project Noordhollands Initiatief Centrum Kinderopvang m.i.v. 1 januari 

1994 te beëindigen. 
 
 

6  
Brief VNHG over 
strategienota. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de brief van de VNHG over de strategienota. 
2.Een antwoordbrief te verzenden en daarin in te gaan op de volgende door de 

VNHG naar voren gebrachte punten: 
a.inschakeling van de VNHG bij de uitvoering van de strategienota 
b.de aan gemeenten te stellen kwalitatieve en kwantitatieve eisen bij 

overname van taken  
c.nadere motivering bij een aantal met name genoemde taken 
d.de overdracht van bij taken behorende middelen. 
3.Daartoe een antwoordbrief vast te stellen. 
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7 
Opstelling nieuw 
milieubeleidsplan; wijze 
van totstandkoming. 

 
Het college besluit in beginsel: 
1.Akkoord te gaan met de notitie en de wijze van totstandkoming van een nieuw 

PMP, voor wat betreft de aktualisering op urgente onderdelen en voorlopige 
continuering van overig beleid; 

2.Nader overleg te laten plaats hebben tussen betrokken portefeuillehouders 
over de afstemming/ parallelschakeling van de opstelling van een nieuw 
milieubeleidsplan ten opzichte van andere kaderstellende plannen ( en het 
voorgenomen plan voor de fysieke leefomgeving) met het doel onnodige 
werkzaamheden te voorkomen. 

3.Een in deze zin aangepaste notitie voor advies voor te leggen aan de 
commissie Milieu ter vergadering van 25 november en de notitie ter 
informatie aan te bieden aan de commissies NLO en Water.  

4.Opdracht te geven tot het opstellen van een bestuursopdracht na behandeling 
van de notitie in de commissie Milieu van 25 november 1993. 

  
8 
Uitvoeringsplan 
Landschapsontwikkeling 
Kop van Noord-Holland en 
Texel; 
subsidietoezegging 
planontwikkeling. 

 
Het college besluit:  
1.In te stemmen met een provinciale bijdrage in de externe plankosten van 

maximaal f. 48.112,50 voor het Uitvoeringsplan Landschapsontwikkeling Kop 
van Noord-Holland en Texel op basis van het door het Gewest Kop van Noord-
Holland opgestelde projectplan en de uitgebrachte offerte van de Grontmij 
N.V. inzake dit plan. 

2.In te stemmen met deelname aan de klankbordgroep voor het uitvoeringsplan 
in de vorm van een ambtelijke afvaardiging vanuit de sectoren NLO en EZ 
(toerisme). 

3.De commissies Natuur en Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie en 
Economische Zaken over dit besluit te informeren.  

 
 
9  
Eervol ontslag H.L. 
Polak, directeur 
provinciaal ziekenhuis 
Duin en Bosch; 
statenvoordracht. 

 
 
Het college besluit de statenvoordracht inzake het eervol ontslag per 1 
januari 1994 van H.L. Polak,  directeur van het provinciaal ziekenhuis Duin 
en Bosch, vast te stellen. 

 
10 
Zonnecellen. 

 
Het provinciale ontwikkelingshulpproject in Lebak (zonnecellen) heeft een 
eervolle vermelding gekregen van het Italiaanse "Centro internazionale di 
cultura per lo sviluppo dei popoli". 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -1440106 
M. Hoensontel. 023 -1441185, 9  
H. Kuiper    tel. 023 -1441231, 8 
E. Nijstentel. 023 -1441523, 4 
R. v.d. Veen tel. 023 -1443092, 7 
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N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.  
Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.  
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