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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 1 FEBRUARI 1994   
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Ontwerp-besluit van PS 
inzake indeling Wgr-
samenwerkingsgebieden. 

 
Het college besluit het ontwerp-besluit van provinciale staten met toelichting inzake de indeling 
in Wgr-samenwerkingsgebieden vast te stellen met het oog op de terinzagelegging ex art. 3, lid 
2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
 
Op de onderdelen Edam-Volendam en Castricum gaat het om een meerderheidsbesluit.  
De heren Lagrand en Achterstraat verklaren het niet eens te zijn met het indelen van Edam-
Volendam bij het ROA gelet op de gebleken wens van deze gemeente. Mevrouw Van Diepen en 
de heren Tielrooij en Achterstraat stemmen niet in met het afwijzen van de wens van Castricum 
bij Noord-Kennemerland te worden ingedeeld. 

  2 
Notitie inzake betrok-kenheid 
provincie bij be-strijding 
verontreiniging 
Noordhollandse kust door 
zakjes Apron plus  

 
Het college besluit de notitie voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisneming aan te bieden 
aan provinciale staten. 

 
3 
Dienstelijke budgetten 1994 

 
Het college besluit: 
1.de voorlopige salaris- en materiële budgetten 1994 van de zes diensten vast te stellen. 
2.de extra dekking, benodigd in verband met de loonmaatregelen 1993 en de premie-

aanpassingen 1994, te doen opnemen in het Voorjaarsbericht 1994. 
4 
Beantwoording 
accountantsrapport en vragen 
en opmerkingen 
Rekeningencommissie n.a.v. 
onderzoek Jaarrekening  1992 
van de provincie. 

 
Het college besluit: 
-de beantwoordingsbrief iets aangepast vast te stellen en toe te zenden aan de 

Rekeningencommissie. 

 
5 
Subsidieverzoek van 
Stichting Avalon voor het 
project "Kader in de Kop". 
 

 
Het college besluit 
1.De Stichting Avalon te Den Helder een subsidie toe te kennen van �55.200,00  in 1994 voor 

het project "Kader in de Kop" 
2.De subsidiëring ter hoogte van jaarlijks hetzelfde bedrag in de jaren 1995 en 1996 te bepalen 

indien de voortgang en de resultaten van het project daartoe aanleiding geven en mits PS 
ook voor die jaren voldoende middelen ten behoeve van het algemeen krediet SCW 
beschikbaar stellen. Bij tussentijdse evaluatie zal in het bijzonder ook worden gelet op de 
regionale uitstraling. 

3.Dit voorstel in de Statencommissie Culturele Zaken  c.a. van 17 februari 1994 voor te leggen 
ter advisering. 

4.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen tot uitvoering over te gaan. 
6 
Nota Energiebeleid provincie 

 
Het college besluit: 
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 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 1 FEBRUARI 1994  1E CONCEPT 
 
 
Rap./Dienst/Onderwerp Besluit 
 

 

Noord-Holland 1.De concept-nota "Energiebeleid provincie Noord-Holland" met de genoemde uitgangspunten en 
beleidsopties in principe vast te stellen, behoudens enkele wijzigingen. 

2.De concept-nota aldus voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Economische 
Zaken, Werkgelegenheid en Energiebeleid en ter kennisname toe te zenden aan de 
statencommissies milieu en RO. 

3.De GS-commissie te machtigen om, bij instemmend advies van de PS-commissie, de concept-
nota ter visie te leggen en om commentaar te zenden aan een aantal instanties. 

7 
MER-Averijhaven inclusief 
gecombineerde 
vergunningaanvraag. 

 
Het college besluit: 
Voorlopig in te stemmen met het voorgenomen initiatief tot de inrichting van de Averijhaven als 
baggerspeciedepot, en conform de statenvoordracht m.b.t. het provinciaal baggerspecieplan 1993-
1998 (nr.31, 1993) de voorbereidingen te starten voor: 
1.een voorstel tot planwijziging voor de regio Velsen; 
2.opstellen van een startnotitie MER grootschalige baggerberging; 
3.opstellen notitie waarin de actuele stand van zaken wordt weergegeven betreffende de preventie, 

hergebruik en de ontwikkeling van de scheidings-, reinigings- en immobilisatietechnieken; 
4.Het voorstel ter advisering voor te leggen aan de Commissie Milieu, aangevuld met leden uit 

de Commissie Water en RO in haar vergadering van 24 februari 1994. 
5.De GS-commissie Milieu te machtigen tot definitieve afhandeling bij positieve advisering door 

de statencommissie. 
8 
Wet Milieubeheer; Plan van 
Aanpak AVI-Amsterdam 

 
Het college besluit: 
akkoord te gaan met voorgestelde Plan van Aanpak AVI-Amsterdam i.v.m. overschrijding 
dioxine-emissie. 

9 
Plaatsen op de provinciale 
monumentenlijst van de 
lighal te Bergen aan Zee 

 
Het college besluit: 
1.in principe de lighal, Verspijckweg 7 te Bergen aan Zee, op de provinciale monumentenlijst te 

plaatsen. 
2.dit principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Culturele Zaken c.a. 
3.bij positief advies de GS-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren. 

  
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -1440101, 3, 4 
M. Hoensontel. 023 -1441185, 6, 9 
R. v.d. Veen tel. 023 -1443092, 7, 8 
 
 
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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