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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 5 JULI 1994

Onderwerp

1
Notitie actualisering museumbeleid.

2
Beleidsplan Promotie en
Acquisitie.

Besluit

Het college besluit:
1.De notitie actualisering museumbeleid vast te stellen en daarmee in principe te besluiten:
1.1De structurele museumsubsidies aan de gemeenten Zaanstad (thans f. 57.000,= per jaar),
Naarden (thans f. 30.000,= per jaar) en Velsen (thans f. 25.000,= per jaar) in 1996 en
1997 af te bouwen.
1.2.De structurele museumsubsidie aan Artis te Amsterdam (thans f. 200.000,= per jaar) in 1996
en 1997 af te bouwen.
1.3.Ten aanzien van het Provinciaal Restauratie Atelier de provinciale verantwoordelijkheid toe
te spitsen op 1,2 formatieplaats consulenten beheer en behoud en de exploitatielasten
van het Atelier niet meer voor een provinciale bijdrage in aanmerking te laten komen.
1.4.De vrijvallende middelen als gevolg van de hierboven genoemde afbouw van de structurele
museumsubsidies en het Provinciaal Restauratie Atelier toe te voegen aan het budget
voor incidentele museumsubsidies, namelijk het Museumkrediet en het krediet voor
Tijdelijke Professionele Ondersteuning.
1.5.Het systeem van structurele museumsubsidies aan vijf musea in die zin te wijzigen dat
m.i.v. 1998 een open subsidiestelsel van horizonfinanciering zal gelden, waarbij max.
vijf zgn. "voorbeeldmusea" naar 5 verzamelgebieden, in aanmerking komen voor 4jarige subsidies.
1.6.De regio-indeling voor de regionale ondersteuningsstructuur in die zin aan te passen dat de
regio Oostelijk Westfriesland/Noordkop/Texel gesplitst wordt in 2 regio's en dat de
regio's Zaanstad en Waterland samengevoegd worden tot één regio.
2.De bovengenoemde principe-besluiten voor te leggen aan de commissie Culturele Zaken c.a.
3.Na positieve advisering van de commissie Culturele Zaken de GS-commissie cultuur te
machtigen de verdere procedure uit te voeren.
Het college besluit:
1.Het Beleidsplan Promotie en Acquisitie voor de periode 1994 t/m 1999 vast te stellen, onder
voorbehoud van een positief advies van de statencommissie voor Economische Zaken
c.a.
2.Het Beleidsplan Promotie en Acquisitie op 13 juli 1994 aan genoemde statencommissie om
advies voor te leggen.
3.Het voor de uitvoering van het beleidsplan extra benodigde budget van
f. 270.000,= per jaar te betrekken bij de opstelling van de provinciale begroting voor 1995.
4.Bij een positief advies van genoemde statencommissie, de GS-commissie voor EZ te
machtigen het beleidsplan uit te werken.
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3
Willis 1.000 woningen; prealabele vraag i.v.m. afwijking
streekplan ANZKG 1987;
gemeente Zaanstad.
4
Bestuursopdracht voor opstelling van de Ruimtelijke
modellenstudie voor de zone
Hoorn - Enkhuizen - Stede
Broec (HES-projekt).

5
Concept-bestuursopdracht
voor de partiele herziening
van het streekplan ANZKG
voor het Amsterdamse
grondgebied.
6
Handhaving milieubeleid
Schiphol.

7
Handhaving milieubeleid
Schiphol.

8
Staten M. Hisschemöller
inzake de Put van Vink.
9
Concept projectnota/startnotitie mer voor de landinrichting "Vechtstreek".

Besluit
Het college besluit:
1.In meerderheid in te stemmen met de ontwikkeling van de bouwlokatie Willis in beperkter
opzet dan de gemeente wenst.
2.De GS-commissie RO te machtigen het gemeentebestuur van het besluit in kennis te stellen.
3.Het besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie ruimtelijke ordening.
Het college besluit:
1.De bestuursopdracht voor de opstelling van een Ruimtelijke Modellenstudie voor de zone
Hoorn- Enkhuizen - Stede Broec (HES) in principe vast te stellen.
2.De bestuursopdracht voor te leggen aan de leden van de statencommissie Ruimtelijke
Ordening met het verzoek bij opmerkingen schriftelijk te reageren.
3.De GS-commissie voor de ruimtelijke ordening te machtigen de zaak af te handelen bij
instemming van de leden van de statencommissie.

Het college besluit:
1.De concept-bestuursopdracht in principe vast te stellen.
2.De GS-commissie ROV te machtigen de concept-bestuursopdracht vast te stellen en uit te
voeren indien de statencommissies RO positief adviseert.

Het college besluit:
1.De deelname door de provincie aan de Beleidsgroep Handhaving Schiphol te beëindigen.
2.De minister van Verkeer en Waterstaat hiervan in kennis te stellen door een brief inzake de
handhaving van het milieubeleid Schiphol te doen versturen.
Het college besluit:
1.De gemeentebesturen, overige instanties en het provinciaal bestuur van Zuid-Holland die
aanwezig waren bij het Bestuurlijk Overleg over deel 1 PKB Schiphol d.d. 16 juni te
vragen ermee in te stemmen een gemeenschappelijk (concept-) standpunt m.b.t. de
handhaving van milieuregels voor Schiphol aan de ministers van Verkeer en Waterstaat
(VenW) en VROM kenbaar te maken.
2.Nadat de betrokken instanties gereageerd hebben op de brief aan de ministers van V en W en
VROM, de directeur van de dienst WEB te machtigen deze te verzenden.

Het college stelt de antwoorden op de vragen vast.

Het college besluit:
1.De concept-nota in principe vast te stellen.
2.Hierover de statencommissie Land- en Tuinbouw, die op 15 juli vergadert in combinatie met
de commissie Natuur- en Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie, te horen; de
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concept-nota zal hiertoe aan beide commissies worden toegezonden.
3.Deze nota te agenderen (als tweede onderdeel) in het geplande bestuurlijke overleg met de
vertegenwoordigers van het regionaal bestuur van de landbouworganisaties op 14 juli.
Daarnaast de nota schriftelijk om commentaar voor te leggen aan de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichting het Noordhollandsch
Landschap alsmede aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat en Milieufederatie NoordHolland.

10
Notitie voor PS met informatie over de procedures
m.b.t. de vorming van de
Stadsprovincie Amsterdam.
11
Peilbesluit nieuwe Keverdijksche polder.

Het college besluit:
1.Een notitie over de procedures van de stadsprovincie Amsterdam vast te stellen.
2.De notitie ter kennisneming toe te zenden aan de leden van provinciale staten.

Het college besluit:
1.Het peilbesluit Nieuwe Keverdijksche polder, ingezonden door het hoogheemraadschap Amstel
en Vecht goed te keuren.
2.Het Hoogheemraadschap en bezwaarmakenden te berichten over het college-besluit.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010
10
B. Kessenstel. 023 -144022
3, 4, 5, 9, 11
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
6, 7, 8
H. Kuiper
tel. 023 -144118
1, 2
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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