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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 3 MEI 1994      
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
1 
Subsidie-aanvraag Bedrijfs 
Milieu Diensten; PAF. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel een eenmalige subsidie te verstrekken aan de 4 Noordhollandse Bedrijfs-

milieudiensten van max. f. 50.000,- per BMD, totaal max. f. 200.000,=. 
2.Dit besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu. 
3.Indien door de statencommissie Milieu geen beleidsmatige aanpassingen worden gewenst de 

GS-commissie Milieu tot afdoening te machtigen. 
 
 
 
2 
Ontwerp-bodemsanerings-
programma 1995 - 1998. 

 
 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het ontwerp-bodemsaneringsprogramma 1995-1998. Voor de uitvoering 

wordt op de provinciale begroting voor 1995 een bedrag van f 1,2 mln. gereserveerd; dit 
wordt in de besluitvorming bij de begroting 1995 meegenomen. 

2.Het ontwerp-bodemsaneringsprogramma ter advisering voor te leggen aan de statencommissies 
voor Milieu en Water in haar vergaderingen van resp. 9 en 6 juni. Het ontwerp ter visie 
te leggen in de periode van 6 juni tot 6 juli. 

3.De vaststelling van de nota van beantwoording en de definitieve vaststelling van het 
bodemsaneringsprogramma 1995-1998 te mandateren aan de GS-commissie milieu. 

 
 

 
3 
Commissie van Onderzoek 
voor het provinciaal milieu-
beleidsplan en de provinciale 
milieuverordening. 

 
Het college besluit: 
1.De concept-voordracht met ontwerp-besluit inzake instelling Commissie van Onderzoek 

Provinciaal Milieubeleidsplan Provinciale Milieuverordening vast te stellen. 
2.De instelling van de Commissie van Onderzoek aan de orde te doen stellen in de eerstvolgende 

vergadering van de Commissie Werkwijze (16.05.94). 
3.De GS-commissie Milieu te verzoeken tot definitieve vaststelling van de voordracht bij 

instemming van de Commissie Werkwijze. 
 

 
4 
Extra veldmedewerker t.b.v. 
Stivas Noord-Holland. 

 
 
Het college besluit: 
1.In principe in de periode van juli 1994 tot juli 1995 + f. 95.000,= in te zetten voor de 

vermeerdering van het aantal veldmedewerkers van de Stivas Noord-holland met één 
menskracht. 

2.De leden van de commissie voor Land- en Tuinbouw te horen over het principe-besluit onder 
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1. op 9 mei 1994. 
3.Terzake een definitief besluit te nemen, nadat de onder 2. genoemde commissie zal zijn 

gehoord. 
 

5 
Beschikbaar stellen krediet ad 
f. 1.719.000,= voor de 
verbetering van vier kruis-
punten. 
 

 
Het college besluit: 
1.Aan provinciale staten een voorstel te doen een krediet van in totaal f. 1.719.000,= beschikbaar 

te stellen voor de verbetering van de kruispunten N201/Poelweg te Uithoorn, 
N302/Rijweg te Wognum, N248/241 te Schagen en N506/Florasingel te Stede Broec 
en Venhuizen. 

2.Omtrent het onder 1. genoemde de commissie voor Verkeer en Vervoer te horen. 
3.Bij instemming van de commissie, een voorstel tot aanpassing van de raming op de 

begrotingspost nummer 2310 2 in de eerstvolgende wijziging van de provinciale 
begroting op te nemen. 

 
6 
Ontwerp-projectschema 
Nieuwe Werken 1994 - 1999. 
 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp projectenschema 1994 - 1999 met bijbehorende toelichting in principe vast te 

stellen. 
2.Over dit onderwerp vervolgens de commissie Verkeer en Vervoer te horen op 20 mei 1994. 
 
 

 
7 
Herijking Aanleg Infrastruc-
tuur. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met: 
a.nadere invulling van het Plan van Aanpak voor de uitvoering van de strategienota voor de 

herijkingstaak "Aanleg Infrastructuur" voor wat betreft de instelling van een projectgroep 
en klankbordgroep, met dien verstande dat de vertegenwoordiger van de mzc als 
waarnemer in de projectgroep zitting zal nemen en niet als lid; 

b.het verlenen van een opdracht door de directeur WVV aan KPMG voor advisering, onderzoek, 
analyse en rapportage (fase 1); 

2.een krediet van f. 25.000,= excl. O.B. beschikbaar te stellen; 
3.de commissie Verkeer en Vervoer omtrent e.e.a. te informeren. 

 
8 
Reactie GS op startnotitie 
Trajectstudie Capaciteitsuit-
breiding Coentunnel. 
 
 

 
Het college besluit de directeur-generaal van Rijkswaterstaat te berichten dat het college op 
hoofdlijnen kan instemmen met de inhoud en opzet van de startnotitie.  
 
 

9 
Ontwerp statenvoordracht 
overname Noordhollandsch 
Kanaal. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit van provinciale staten tot 

overname van het Noordhollandsch Kanaal door de provincie in principe vast te stellen. 
2.De statenvoodracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit voor te leggen aan de 

statencommissie Verkeer en Vervoer en Financiën en Planning om advies  en ter 
kennisneming te zenden aan de statencommissie P en O. 

3.De hoofdingenieur-directeur van RWS, directie N.H. te berichten dat kan worden ingestemd 
met het verslag van het bestuurlijk overleg d.d. 2 februari 1994. 
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10 
Stand van zaken meerjaren-
programma's beheer en 
onderhoud (vaar)wegen; 
stand van zaken 25% door-
lichting beheer en onderhoud 
wegen; 
herijking beheer en onder-
houd (vaar) wegen. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen in de notitie van WVV d.d. 20 april 1994 onder meer 

inhoudende om: 
-het opstellen van meerjarenprogramma's voor beheer en onderhoud van (vaar)wegen en het 25% 

doorlichtingsonderzoek beheer en onderhoud wegen te beëindigen als zelfstandige 
processen; 

-de aanbevelingen van het afgeronde doorlichtingsonderzoek uit te voeren; 
-de tot dusver verzamelde gegevens t.a.v. deze twee processen te integreren in het 

herijkingsonderzoek beheer en onderhoud (vaar)wegen; 
-het herijkingsonderzoek te doen plaatsvinden zoals in hoofdstuk IV.2 van de notitie van 20 april 

1994 omschreven aanpak (fase 1: analysefase; fase 2: uitwerkingsfase); 
-de totale kosten ad f. 250.000,= mee te nemen bij de najaarsnota, en in afwachting van 

toewijzing van middelen door PS voor te financieren uit de onderhoudsbegroting; 
-de besluitvorming over het beschikbaar stellen van extra middelen voor beheer en onderhoud uit 

te stellen in afwachting van de resultaten van het herijkingsonderzoek. 
2.De notitie te doen behandelen in de commissie Verkeer en Vervoer. 
 

  
11 
Ontwerp 2e wijziging van de 
provinciale begroting voor 
1994 (2 wegenkre- dieten). 

 
Het college besluit ontwerp-begrotingswijziging in principe vast te stellen en om advies voor te 
leggen aan de commissie Financiën en Beleidsplanning. 

 
 
12 
Concept ontwerp "Supple-
ment Beheernota 1991 - 1995 
t.b.v. de Wimmenum-
merduinen". 

 
 
Het college besluit: 
1.het concept-ontwerp Supplement Beheernota 1991-1995 ten behoeve van de Wimmenum-

merduinen in principe vast te stellen; 
2.de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland te verzoeken het concept-ontwerp supplement 

Beheernota aan betrokken overheidsinstanties en maatschappelijke groeperingen te 
zenden met het verzoek hun mening hierover kenbaar te maken; 

3.de NV PWN te verzoeken het college over de ingekomen reacties te berichten; 
4.het concept-ontwerp supplement Beheernota en de ingekomen reacties daarna ter beoordeling 

voor te leggen aan de Commissies NLO en Financiën en Beleidsplanning; 
5.de NV PWN zonodig te verzoeken het concept-ontwerp supplement Beheernota bij te stellen 

n.a.v. de binnengekomen reacties en de resultaten van de behandeling in voornoemde 
commissies; 

6.hierna een voordracht aan provinciale staten over de ontwerp-beheernota vast te stellen; 
7.de NV PWN schriftelijk van het vorenstaande in kennis te stellen en de afdoening van deze 

brief op te dragen aan de GS-commissie voor Natuurbescherming en Openluchtrecreatie. 
 

 
 
13 
Pre-advies van GS m.b.t. het 
initiatiefvoorstel D66 inzake 
provinciaal referendum. 
 

 
 
 
Het college besluit dat het pre-advies m.b.t. invoering van een provinciaal referendum de 
volgende strekking dient te krijgen: 
-indien een referendum wordt ingevoerd, zal het een correctief referendum op burgerinitiatief 

dienen te zijn, gebaseerd op wetgeving; 
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-de wet staat op dit moment niet zo'n referendum toe; geadviseerd wordt dan ook te wachten met 
besluitvorming op mogelijk duidelijkheid die terzake op rijksniveau zal ontstaan; 

-indien provinciale staten niettemin nu al wensen over te gaan tot invoering van een referendum 
dan is het college daar in meerderheid tegen 

- overigens worden bij het initiatiefvoorstel van D66 een aantal nader aangeduide kanttekeningen 
geplaatst. 

  
 
 
14 
Voortgang bij de vorming 
van Regionale Opleidingen-
centra ROC's. 
 
 

 
 
Het college: 
1.De notitie over de stand van zaken in de ROC-vorming vast te stellen in iets aangepaste vorm. 
2.De notitie op 19 mei ter advisering voor te leggen aan de Commissie Culturele Zaken c.a. 
3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen de notitie definitief vast te stellen en dezer 

ter kennis te brengen van ondermeer betrokken scholen en instellingen, andere 
overheden en relevante landelijke organisaties. 

 
 

 
15 
Beleidsvisie randstedelijk 
samenwerkingsverband 
Provinciale Archiefinspecties 
en Beleidsplan Landelijk 
Overleg van Prov. Archief-
inspecteurs (LOPAI). 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Met instemming kennis te nemen van de notitie "Toezicht heeft toekomst" opgesteld door het 

Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
2.In principe in te stemmen met de beleidsvisie van de archiefinspecties van Noord-Holland, 

Zuid-Holland en Utrecht, opgesteld met het oog op hun smanewerkingsverband dat per 
1 januari 1994 is ingegaan. 

3.Zowel de randstedelijke beleidsvisie als het landelijk beleidsplan ter advisering voor te leggen 
aan de statencommissie voor Culturele Zaken c.a. op 19 mei 1994. 

4.Bij positief advies de GS-commissie voor Archiefzaken te machtigen de randstedelijke 
beleidsvisie vast te stellen en hieraan verder uitvoering te geven. 

5. Dat in deze instemming niet een eventuele personele uitbreiding is begrepen; daarover zou 
nader bestuurlijk dienen te worden beslist. 

 
16 
Bestuursopdracht strategie-
project cultuur, historie en 
toerisme. 

 
Het college besluit: 
1.De bestuursopdracht voor het strategieproject cultuur, historie en toerisme, incl. bijlage, in 

principe vast te stellen. 
2.De bestuursopdracht om advies voor te leggen aan de statencommissie culturele zaken c.a. op 

19 mei 1994. 
3.De GS-commissie voor het strategieproject CHT te machtigen bij positief advies (eventueel 

met geringe wijzigingsvoorstellen) van de statencommissie de bestuursopdracht 
definitief vast te stellen. 

4.Bij de toekomstige besluitvorming inzake beleidsplan en begroting 1995 een extra bedrag van 
f. 500.000,= (boven de al beschikbaar gestelde f. 500.000,=) als integrale middelen 
voor het project CHT in de afwegingen te betrekken. 

 
 
 
 

 
17 
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Emancipatie effect rappor 
tage. 

 
Het college besluit: 
1.Een onderzoek te doen naar de geschiktheid van de Emancipatie-Effectrapportage (EER), als 

instrument om emancipatiedoelstellingen m.b.t. vrouwen en allochtonen te integreren 
in provinciaal beleid, en hiertoe 

a.een checklist op te stellen aan de hand waarvan in een vroegtijdig stadium kan worden bepaald 
of aan het te initiëren beleid emancipatie-effecten verbonden zijn;  

b.de provinciale diensten op te dragen medewerking te verlenen aan het onderzoek met 
betrekking tot EER.  

2.De mogelijkheid tot toepassing van EER te beproeven bij het regionaal Verkeers- en 
Vervoersplan - regio Noord-Holland Noord, en daarbij inhoudelijk de thematiek 
'emancipatie en mobiliteit' te betrekken.  

3.Dit besluit voor te leggen aan de PS-commissie Welzijnszorg en Emancipatie voor advies en 
de GS-commissie te machtigen tot het nemen van een definitief besluit indien de PS-
commissie geen ingrijpende bezwaren uit.  

 
 

18 
Tweede voortgangsverslag 
Actieplan Verpleeghuiszorg 
Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het NRVW-advies Verpleeghuiszorg buiten de muren. 
2.In principe in te stemmen met het tweede voortgangsverslag Actieplan Verpleeghuiszorg 

Noord-Holland, waarin ingegaan wordt op het NRVW-advies en waarin de volgende 
beleidsvoornemens worden uitgesproken. 

a.Het beleid uit het Actieplan Verpleeghuiszorg voort te zetten en aan te scherpen door nog 
sterker de voorkeur uit te spreken voor uitbreiding van de capaciteit d.m.v. 
verpleeghuiszorg buiten de muren en zeer terughoudend te zijn in de medewerking aan 
intramurale uitbreiding. 

b.Verbetering van de bouwkundige-functionele kwaliteit te stimuleren en daarbij speciaal 
aandacht te besteden aan het verblijfaspect, waaronder verbetering van de privacy door 
een bouwkundige opzet van éénbedskamers. 

c.De planningsnorm voor de verpleeghuiscapaciteit, die WVC hanteert, als leidraad aan te 
houden en ernaar te streven, dat de intramurale capaciteit beneden de norm blijft en de 
daardoor ontstane normatieve ruimte in te zetten voor verpleeghuiszorg buiten de 
muren. 

d.Voorstander te zijn van omzetting van een deel van de Amsterdamse intramurale 
verpleeghuiscapaciteit in woonzorgvoorzieningen. 

e.Voorstander te zijn van een evenwichtiger verdeling van gelden voor verpleeghuiszorg buiten 
de muren over projecten in verzorgingstehuizen en projecten voor thuiswonenden. 

3.Het tweede voortgangsverslag voor bespreking voor te leggen aan de Stuurgroep Actieplan 
Verpleeghuiszorg en met partijen in de Stuurgroep afspraken trachten te maken over o.a. 
informatievoorziening, kwaliteitsstandaarden en overleg over verpleeghuiszorg buiten de 
muren. 

4.In de loop van 1994 een standpunt te bepalen m.b.t. de zorgverlening thuis en de positie van 
de mantelzorg, alsmede een standpunt te bepalen m.b.t. het "client-gebonden budget". 

5. Het NRVW-advies en het tweede voortgangsverslag voor advies voor te leggen aan de 
statencommissie Welzijn en Emancipatie. 

6.Het tweede voortgangsverslag definitief vast te laten stellen door de GS-commissie voor 
Volksgezondheid, wanneer noch het advies van de statencommissie, noch de reactie van 
de Stuurgroep Actieplan Verpleeghuiszorg, aanleiding geven tot ingrijpende 
wijzigingen. 
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19 
Algemene vergadering van 
aandeelhouders NV PEN te 
houden op 4 mei 1994. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de jaarrekening 1993, het jaarverslag 1993 en het sociaal jaarverslag 1993 

van de N.V. PEN. 
2.In te stemmen met de voorgestelde winstverdeling, zijnde een dividenduitkering van  
f. 938.000,= en een toevoeging aan de Algemene Reserve ten bedrage van f. 13.417.000,=. 
3.Het jaarverslag 1993 van de NV PEN ter kennisname toe te zenden aan de statencommissie 

voor E.Z., Werkgelegenheid en Energiebeleid. 
4.De vertegenwoordiger van de provincie te machtigen het GS-standpunt in de 

aandeelhoudersvergadering naar voren te brengen. 
 
20 
Notitie over de rol van de 
provincie in het Regionale 
Bestuur voor de Arbeids-
voorziening. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de inhoud van de nota ( op een enkel punt te wijzigen) en 

akkoord te gaan met de in de nota ingekaderde voorstellen teneinde de te volgen lijn 
voor de provinciale bestuursdeelname aan de RBA's te bevestigen. 

2.De nota voor advies voor te leggen aan de statencommissie EZ. 
3.Na positief advies van de statencommissie EZ de GS-commissie te machtigen de nota definitief 

vast te stellen. 
 
 

21 
Letter of intent over samen-
werking tussen de provincie 
Shandong (China) en Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Akkoord te gaan met het voorstel van de provincie Shandong voor een "Letter of Intent". 
2.Het standpunt van de provincie Noord-Holland mede te delen aan de Nederlandse ambassade in 

Beijing. 
3.Ondertekening van de "Letter of Intent" te laten geschieden door de CdK tijdens het bezoek 

van de onder zijn leiding staande delegatie aan Shandong in de periode 7 mei t/m 15 
mei 1994. 

  
22 
Reactie op deel 1 
Planologische Kernbeslissing 
Schiphol. 

 
 
Het college besluit: 
1.De brief betreffende de GS-reactie op deel 1 PKB Schiphol en Omgeving, vast te stellen en te 

verzenden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM en de staatssecretaris 
van Economische Zaken. 

2.Een afschrift van de brief te verzenden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 
 
23 
Verslag werkzaamheden 
Commissaris der Koningin 
over 1993. 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de inhoud van het verslag. 
2.Het verslag te bespreken in de statencommissie voor Openbaar Bestuur. 
 
 

24 
Revue statenagenda 16 mei 
1994. 

 
Ten aanzien van de WGR-indeling besluit het college in meerderheid de indeling van Castricum 
bij Midden-Kennemerland te handhaven. De VVD-gedeputeerden en de heer Achterstraat zijn een 
andere mening toegedaan. 

 
 
25 
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Dieselgemaal "Overdie-
Achtermeer" te Alkmaar. 
 

Het college besluit: 
1.In principe te besluiten het dieselgemaal "Overdie-Achtermeer" te Alkmaar 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. 

26 
Vaststelling in principe van 
Voortgangsrapportage Scho-
lengemeenschapsvor-ming 
naar de stand van zaken per 
april 1994. 

 
Het college besluit: 
1.De Voortgangsrapportage in principe vast te stellen en voor te leggen aan de commissie voor 

Culturele Zaken c.a. in haar vergadering van 19 mei 1994. 
2.Bij positief advies van de statencommissie de GS-commissie te machtigen de rapportage 

definitief vast te stellen. 
3.Na definitieve vaststelling de rapportage toe te zenden aan de school- en gemeentebesturen in 

Noord-Holland. 
 

 
 
27 
Formatie-uitbreiding ener-
giebeleid. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De verhoging van de ambtelijke formatie voor het energiebeleid (1 fte) waartoe al is besloten, 

per 1 juli 1994 te effectueren. 
2.De financiering van deze extra formatieplaats te regelen bij de opstelling van de begroting 1995 

en het Najaarsbericht 1994. 
 
 
 
28 
Tekeningsbevoegdheid over-
eenkomst met waterkwali-
teitsbeheerders over bodem-
sanering. 
 
 

 
 
 
Het college besluit in te stemmen met het verlenen van mandaat op grond van art. 10, tweede lid 
van de Interimwet Bodemsanering aan waterschappen en het sluiten van de bijbehorende 
overeenkomsten door de directeur van de dienst Milieu en Water. 

29 
Richtlijnen MER omleiding 
provinciale weg N 201 te 
Uithoorn. 

 
Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van de richtlijnen voor het milieu-
effectrapport inzake de omleiding van de provinciale weg N201 bij Uithoorn. 
 
 
 
 

 
30 
Richtlijnen milieu effectrap-
portage zandwinning Am-
stelmeer. 

 
Het college besluit: 
1.Akkoord te gaan met de richtlijnen voor het milieu-effectrapport inzake de zandwinning in het 

Amstelmeer.  
2.Kennis te nemen van de door de dienst Ruimte en Groen opgestelde notitie over te t.z.t. te 

vergunnen aktiviteit in het kader van de Ontgrondingenwet. 
 
 
 
 
31 
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Project Lisserbroek (Tuin-
dersweg). 

Het college besluit: 
1.In principe een bijdrage van f. 50.000,= aan de Stivas De Meerlanden Amstelland te 

verstrekken, op grond van het financiële tekort dat is ontstaan bij het realiseren van het 
project Lisserbroek (tuindersweg). 

2.De leden van de commissie voor Land- en Tuinbouw te horen over het principe-besluit onder 
1. op 9 mei 1994. 

3.Terzake een definitief besluit te nemen, nadat de onder 2. genoemde commissie zal zijn 
gehoord. 

 
32 
Wegenwet; onttrekking aan 
het openbaar verkeer gedeel-
ten Muggenburgerweg in de 
gem. Schagen; onderhouds-
plichtige: hoogheemraadschap 
van Uitwaterende Sluizen in 
Holland Noorderkwartier. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met onttrekking aan het openbaar verkeer van gedeelten van de 

Muggenburgerweg. 
2.De op de onttrekking betrekking hebbende stukken in ontwerp ter beoordeling voor te leggen 

aan de commissie Verkeer en Vervoer. 
3.Na gebleken instemming van de commissie Verkeer en Vervoer dienovereenkomstig een 

voorstel te doen aan PS. 
 
 
 
33 
Voorlopig vaststellen van het 
voorstel tot een bijdrage in de 
exploitatiekosten van de 
opgewaardeerde CN-lijn 197 
Alphen aan de Rijn - 
Schiphol - Amsterdam in het 
kader van de subsidieveror-
dening "Openbaar vervoer-
voorzieningen"; begrotings-
post 03402 begrotingsjaar 
1994. 

 
 
 
Het college besluit: 
1.Voorlopig vast te stellen het voorstel tot een eenmalige bijdrage van f. 150.000,= in de 

exploitatiekosten van de opgewaardeerde CN-lijn 197 Alphen aan de Rijn - Schiphol - 
amsterdam in het kader van de subsidieverordening "Openbaar-vervoervoorzieningen", 
begrotingspost 03402 begrotingsjaar 1994. 

2.Het onderhavige voorstel aan de commissie Verkeer voor te leggen. 
3.De GS-commissie Openbaar Vervoer te machtigen het voorstel definitief vast te stellen. 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 11, 13, 18, 23, 24 
M. Hoensontel. 023 -144118  14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 
B. Kessenstel. 023 -144022  4, 12, 22, 31 
R. v.d. Veen tel. 023 -1443091, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 32, 33 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 3 MEI 1994        
 
 
Onderwerp Besluit 
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