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Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
1 
Plan van Aanpak uitvoering 
strategienota en dienstplannen 
1994. 
 
 
 
 

 
 
Het college van GS besluit: 
1. 
a.het Plan van Aanpak voor de uitwerking van de strategienota (PvA) in principe vast te stellen 

met inachtneming van de volgende punten: 
-het COD op te dragen zo spoedig mogelijk bestuursopdrachten voor de uitwerking van de 

strategieprojecten aan het college voor te leggen; 
-het COD op te dragen in de periode 1-17 mei globale bestuursopdrachten voor de uitwerking 

van de kernthema's aan het college voor te leggen; 
-het college bespreekt bij de globale bestuursopdrachten voor de kernthema's of en zo ja, op 

welke wijze een fasering nodig is bij de nadere uitvoering van de kernthema's. 
De eerste uitwerkingen zullen in oktober 1994 gereed dienen te zijn. Zo 
mogelijk in juni zal een en ander worden gerapporteerd in de betrokken 
statencommissies.   

-ten behoeve van de bestuurlijke aansturing van de uitvoering van de strategienota het volgende 
af te spreken: 

*het college bepaalt dat de volgende GS-commissies de strategieprojecten, zoals beschreven in 
hoofdstuk 1 van het PvA onder hun hoede nemen (eerstgenoemde is de 
trekker): 

-Bodemsanering: De Boer en Van Diepen 
-Binnenduinrand: De Zeeuw, Tielrooij, Achterstraat 
-Cultuur, historie en toerisme: Van Diepen en Lagrand  
-Ontwikkeling regionale zorgvisie/planontwikkeling: Berman en Tielrooij 
-Goederenvervoer/agrarisch verkeers- en vervoersplan: Achterstraat en       De Lange 
* het college stelt de volgende GS-commissies vast voor de kernthema's (de eerstgenoemde is de 

trekker): 
-Kwaliteit van de sociale en culturele leefomgeving: Van Diepen, De          Lange en Van 

Kemenade 
-Kwaliteit van de fysieke leefomgeving: De Zeeuw, Achterstraat, De Boer   en Tielrooij 
-Bereikbaarheid: Achterstraat, De Zeeuw, Langrand 
-Duurzame concurrentiepositie: De Lange, Lagrand, De Boer 
-Toegankelijkheid van zorgvoorzieningen: Berman, Van Diepen, Van         Kemenade 
De GS-commissie strategie zal bij vergaderingen van de genoemde commissies desgewenst 

aanwezig kunnen zijn.  
*rapportages over herijkings- en stimuleringstaken, zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 

van het PvA, worden via de verantwoordelijke directeur en de betrokken 
(bestaande) GS-commissie voorgelegd aan het college; 

b.het Plan van Aanpak voor advies voor te leggen aan de statencommissies Financiën en 
Beleidsplanning, Openbaar Bestuur en Personeel & Organisatie, zoals afgesproken bij 
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de behandeling van de strategienota door Provinciale Staten op 20-9-1993; 
c.de GS-commissie voor strategie-ontwikkeling te machtigen, bij positief advies van de 

statencommissies, het Plan van Aanpak definitief vast te stellen. 
2.De hoofdlijnen van de dienstplannen 1994 vast te stellen, zoals met name geformuleerd in de 

hoofdstukken 1 en 2 van de dienstplannen, doch daarbij:  
* kennis te nemen van de aangegeven posterioriteiten die gerelateerd zijn aan de uitvoering van 

het plan van aanpak en waarvan effectuering zal plaatsvinden bij de 
besluitvorming over de bestuursopdrachten over de kernthema's; 

* kennis te nemen van de aangegeven financiële knelpunten en in dit verband voorstellen in het 
kader van het Voorjaarsbericht en/of begrotingswijzigingen af te wachten; 

-voor het overige kennis te nemen van het dienstplan als beheersinstrument voor de uitvoering 
van beleid waarover in maraps verantwoording afgelegd zal worden; 

-de dienstplannen te beschouwen als een met de dienstdirecteuren overeengekomen en binnen het 
COD afgestemde opdracht, met dien verstande dat de diensten gevraagd wordt: 

* aan te geven hoe en met welke planning taak/formatievermindering danwel -vermeerdering 
binnen de dienst wordt opgevangen, 

* aan te geven hoe de korting van de decentralisatie impuls wordt opgevangen voor zover het het 
eigen apparaat betreft, en in welke planning er voorstellen terzake voor een 
provinciaal beleid m.b.t. betrokken instanties worden ontwikkeld,  

* via het COD aan te geven en af te stemmen welke bestuursopdrachten n.a.v. strategienota, 
beleidsplan en/of dienstplan wanneer in 1994 door ons vastgesteld moeten 
worden, 

*aan te geven op welke wijze het aantal garantiegevallen in de dienst kan worden 
teruggedrongen, 

* aan te geven hoe de vraagstukken rond definiëring, hantering en registratie van streefcijfers over 
positieve aktie uniform opgelost kunnen worden. 

 
 
2 
Op weg naar integrale plan-
vorming. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De definitieve versie van de notitie "Op weg naar integrale planvorming" vast te stellen. 
2.Vanaf de vaststelling van de definitieve bestuursopdracht voor de fysieke leefomgeving in elke 

ruimtelijke sectornota een herkenbaar hoofdstuk op te nemen waarin zijn weergegeven 
de consequenties voor de fysieke leefomgeving. 

3.Het ad 2 bedoelde hoofdstuk te beschouwen als inbreng van de sector in het afwegingsproces 
binnen de strategische planvorming. De consequenties voor de fysieke leefomgeving 
gelden pas als vaststaand beleid, nadat zij in het strategische plan zijn opgenomen. 

4.In te stemmen met de uitwerking van de planritmiek uit de notitie "op weg naar integrale 
planvorming". 

5.Bij de definitieve vaststelling van de bestuursopdracht voor de fysieke leefomgeving of zoveel 
eerder als mogelijk te beslissen of: 

-direct gekozen wordt voor de opstelling van één plan voor de fysieke leefomgeving voor het 
gebied Noord-Holland Zuid, dan wel  

-dat alsnog gekozen wordt voor gelijktijdige vaststelling van de drie huidige strategische 
plannen. 

6.De keuze ad 5 ter advisering voor te leggen aan de PPC en aan de betrokken statencommissie 
ad hoc.  

7.De besluitvorming via aparte GS-brief onder de aandacht te brengen van de statencommissies, 
PPC en de directeuren van de diensten. 
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3  
Herreglementering kwanti-
teitswaterschappen. 
 

 
Het college besluit in beginsel vast te stellen: 
1.Het ontwerp reglement van bestuur en de bijbehorende Memorie van Toelichting voor: 
a.het waterschap Het Lange Rond 
b.het waterschap Westfriesland 
c.het waterschap Groot-Geesterambacht. 
2.De Bijzondere Reglementen van Bestuur voor de bij deze herreglementering betrokken drie 

waterschappen evenals de van toepassingsverklaring van het Algemeen 
Waterschapsreglement van Noord-Holland in te trekken. 

3.Deze reglementen ter advisering aan de statencommissie Water alsmede de statencommissie 
Openbaar Bestuur voor te leggen in een gecombineerde vergadering op 7 maart 1994. 

4.De GS-commissie, ingeval van positief advies van de commissie water en commissie 
Openbaar Bestuur, te machtigen over te gaan tot tervisielegging van de ontwerp 
reglementeringen van 21 maart en 18 april 1994. 

 
4 
Vaststelling Regionaal Wer-
kplan Verkeersveilig 
HEID ROV N.H.  

 
 
Het college besluit: 
1.Het Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV-NH in principe vast te stellen. 
2.De CVV hieromtrent te horen. 
3.De GS-commissie V+V te machtigen, onder voorbehoud van instemming in de CVV, het plan 

definitief vast te stellen en het ROV van e.e.a. bericht te doen. 
 

 
5 
Herreglementering kwanti-
teitswaterschap Groot-Haar-
lemmermeer 
 
 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-reglement van bestuur en de bijbehorende Memorie van Toelichting voor het 

waterschap Groot-Haarlemmermeer in beginsel vast te stellen, waarbij het 
vaarwegbeheer Groot-Haarlemmermeer polder als reglementaire neventaak bij het 
waterschap wordt gelaten. 

2.Het Bijzondere Reglement van Bestuur voor het Waterschap Groot-Haarlemmermeer in te 
trekken met dien verstande dat het Reglement m.b.t. de heffing van de daarin geregelde 
waterschapsbelasting van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich zullen hebben 
voorgedaan voor 1 januari 1995 en eveneens de van toepassingsverklaring van het 
Algemeen Waterschapsreglement van Noord-Holland in te trekken. 

3.Het in overeenstemming met 1. aangepaste ontwerp-reglement ter advisering voor te leggen 
aan de statencommissie Water alsmede aan de statencommissie Openbaar Bestuur in 
haar gecombineerde vergadering van 7 maart 1994. 

4.De GS-commissie bij positieve advisering van de statencommissie Water en Openbaar Bestuur 
te machtigen over te gaan tot tervisielegging van de ontwerp-reglementering van 21 
maart 1994 tot en met 18 april 1994. 

5.De GS-commissie Waterschapsorganisatie en Kustverdiging  op te dragen in overleg te treden 
met het Waterschap Groot Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap Rijnland over 
de eventuele overname van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (met 
uitzondering van het noordelijk deel).  

 
6 
Nota van wijzigingen ont-
werp Agrarische Nota voor 
Noord-Holland 1994. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de nota van wijzigingen.  
2.De nota van wijzigingen voor te leggen aan de LTC op 11 maart 1994. 
3.De agrarische nota na behandeling in de LTC op 11 maart gereed te maken voor de inspraak. 
4.De inspraakperiode vast te leggen van 1 mei tot 1 juli 1994. 
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7 
Invoering (meer) output- of 
produktgerichte begroting, 
ingaande 1995. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel over te gaan tot het invoeren, ingaande 1995, van een (meer) produktgerichte 

begroting voor de provincie overeenkomstig de in de notitie neergelegde voorstellen. 
2.De commissie Financiën en Beleidsplanning alsmede de Rekeningencomissie daarover horen 

in hun vergadering van resp. 9 maart en 14 april 1994. 
8 
Financieel technische uit-
gangspunten voor de sa-
menstelling van de ontwerp-
begroting voor 1995 en de 
meerjarenprognose 1996 - 
1999. 

 
Het college besluit de in de notitie opgenomen (voorlopige) uitgangspunten voor de samen-
stelling van de ontwerp-begroting voor 1995 en de meerjarenprognose 1996 - 1999 vast te 
stellen. 

 
9 
Optimalisatie openbaar 
vervoer Amsterdam - Wa-
terland. 

 
 
Het college besluit: 
1.De voorstellen voor de optimalisatie van het openbaar vervoer op de relatie Amsterdam - 

Waterland ter advisering voor te leggen aan de Commissie Verkeer en Vervoer. 
2.In beginsel akkoord te gaan met een bijdrage van 5% in de kosten van totaal + 
f. 30 miljoen (exkl. VAT en BTW) tot een bedrag van maximaal f 1,8 miljoen. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 7, 8, 
B. Kessenstel. 023 -1440222, 3, 5, 6 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  4, 9 
 
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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