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 OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 6 DECEMBER 1994     
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Uitbreiding kassencomplex te 
Assendelft. 
 
 
 
 

 
Het college besluit in meerderheid: 
1.Dat na ampele overwegingen, constaterend dat er sprake is van conflicterende economische en 

landschappelijke belangen, in principe wordt ingestemd met een uitbreiding van het 
bedrijf tot 6 ha. netto kassenoppervlak. 

2.De gemeente te verzoeken de nodige aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing 
van het bedrijf en daarvoor in overleg te treden met de dienst Ruimte en Groen. 

2 
Vergadering van het Alge-
meen Bestuur van het IPO en 
van de IPO-adviescommissie 
Bestuur en Financiën op 8 
december 1994 en het 
Algemeen Bestuur. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het vervolg op het project Provincies-van-de-toekomst namelijk analyse 

verslag deelconferenties door de 3 betrokken hoogleraren, rondgang van commissie 
langs alle provincies na de Statenverkiezingen en de keuze van het communicatietraject 
(AB-IPO). 

2.In te stemmen met het in ambtelijk overleg besprokene over het Bestuursakkoord, en in het 
komende bestuurlijke overleg vast te houden aan de drie knelpunten nl. vasthouden aan 
beperking herverdeeleffecten tot 1%, vasthouden aan een overhead-percentage van 50% 
bij overheveling, vasthouden aan vernieuwing van het belastinggebied op een voor 
individuele provincies budgettair neutrale wijze (AB-IPO en IPO-cie BF). 

3.In te stemmen met de concept-brief aan de Raad voor de gemeentefinancien waarin de raad 
gevraagd wordt het IPO te adviseren over het door het kabinet voorgestelde 
verdeelmodel (IPO BF). 

4.In te stemmen met organisatie door het IPO van twee bijeenkomsten per jaar van EZ-
gedeputeerden (IPO/BF). 

5.Dat bij de beïnvloeding door de IPO-delegatie van de EZ-nota Ruimtelijk Economisch Beleid 
(IPO-BF) rekening gehouden dient te worden met standpunten over deze zaak, door de 
EZ-gedeputeerden nog nader in te nemen. 

6.In te stemmen met het voorstel kinderopvang IPO-personeel (AB-IPO). 
7.In te stemmen met de bekostiging van de archiefrenovatie ten laste van de IPO-betalingsfunctie 

(AB-IPO). 
 

3 
Steunfunctiewerk minderhe-
den. 
 

 
Het college besluit in meerderheid:  
1.De ontwerp-nota steunfunctiewerk minderheden in Noord-Holland in principe vast te stellen, 

met dien verstande dat: 
a.het wenselijk is (twee) federatieve samenwerkingsverbanden te vormen voor de steunfuncties 

minderheden één voor SPA en één voor Noord-Holland; 
b.deze federaties de taak krijgen te werken aan de integratie en participatie van minderheden in 

Noord-Holland. Hiertoe dienen ze de functies pleitbezorging, begeleiding, voorlichting, 
onderzoek en studie te vervullen. 

2.Het besluit voor te leggen aan de commissie Welzijnszorg en Emancipatie in de vergadering 
van 21 december 1994. 
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3.Na positief advies van de statencommissie de GS-commissie voor maatschappelijk welzijn te 
machtigen een en ander verder af te handelen. 

 
4 
Herijking NRVW in het 
kader van de strategienota. 

 
 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van de rapportage van de werkgroep herijking Noordhollandse Raad voor 

Volksgezondheid en Welzijn (NRVW), zoals omschreven in de strategienota, 
inhoudende o.a. 

-voorstel tot fusie van de bureaus en raden van Noord- en Zuid-Holland 
-verzelfstandiging van de raad t.a.v. het bureau 
-privatisering van het bureau. 
2. zich t.z.t. nader te zullen beraden over het voortbestaan van raden en bureaus  
(zo ja, in welke vorm) als de wettelijke verplichting vervalt 
3.de GS-commissie voor de volksgezondheid te machtigen over deze rapportage het overleg aan 

te gaan met NRVW, provincie Zuid-Holland en PRV Zuid-Holland. 
4.De uitkomsten van het overleg sub 3 voor te leggen aan het college ter nadere 

standpuntbepaling. 
 
5 
Pre-advies m.b.t. het initia-
tiefvoorstel van de PvdA: 
"bevordering arbeidskansen in 
Noord-Holland", voor de 
toepassing van het positieve-
aktiebeding ter bevordering 
van pluriformiteit op de 
arbeidsmarkt. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De notitie m.b.t. het pre-advies inzake het initiatiefvoorstel positieve aktiebeding in 

gewijzigde vorm vast te stellen. 
2.Het pre-advies als bijlage toe te voegen aan het initiatiefvoorstel ter behandeling in de 

commissie Welzijnszorg en Emancipatie op 21 december 1994. 
3.De GS-commissie te machtigen het pre-advies definitief vast te stellen voor behandeling in de 

staten, tenzij de bespreking aanleiding geeft tot terugkoppeling in GS plenair. 

 
6 
Concept-statenvoordracht 
inzake Regeling Bijzonder 
Georganiseerd Overleg en 
Sociaal Statuut in het kader 
van de vorming van de 
Stadsprovincie Amsterdam 
 

 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht inzake de Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg in het kader 

van de vorming van de Provincie Amsterdam gewijzigd vast te stellen. 
2.In te stemmen met het concept-Sociaal Statuut Provincie- en Gemeentevorming Provincie 

Amsterdam als uitgangspunt voor nader overleg met de vakorganisaties in het 
Bijzonder Georganiseerd Overleg. 

3.De concept-statenvoordracht in de commissie Personeel en Organisatie van 11 januari 1995 te 
behandelen. 

4.De Commissaris der Koningin te machtigen tot ondertekening van het protocol, zoals bedoeld 
in artikel 1 van de Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg. 

5.Bij positief advies van de commissie Personeel en Organisatie de GS-commissie Personeel en 
Organisatie te machtigen de voordracht definitief vast te stellen. 

6.De commissie Personeel en Organisatie in het vervolg van het proces te informeren over de 
ontwikkelingen en gemaakte afspraken. 

 
 
 
 
7 
Uitwerking Masterplan 
Noordzeekanaalgebied. 

 
Het college besluit: 
1.De opdracht van provinciale staten d.d. 15 maart 1993 aan de Stuurgroep             
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Samenwerking Havens Noordzeekanaalgebied te herbevestigen. 
2.Het eerdere besluit van GS d.d. 5 oktober 1993 t.a.v. masterplan-locaties in           

hoofdlijnen te herbevestigen. 
3.Hierbij aan te tekenen dat het gebied Hofambacht ten westen van de Machineweg een 

groene/agrarische bestemming dient te behouden. De gebieden Wijkermeerpolder, 
Zuiderscheg en Noorder IJ-plas zullen in streekplankader afgewogen dienen te worden. 
Daarbij zal met alle relevante aspecten rekening worden gehouden, waaronder de 
archologische vindplaatsen.  

 4.De stuurgroep te verzoeken om nadere informatie m.b.t. mogelijkheden tot           
herstructurering en intensivering van cq. beschikbare ruimte binnen bestaande       
bedrijventerreinen. 

5.De vertegenwoordiger in de stuurgroep dit standpunt als richtlijn mee te geven      voor de 
vergadering van de stuurgroep d.d. 8 december a.s.  

6.De vertegenwoordiging van het college in de vergadering van 8 december a.s vast  te stellen. 
7.In het op te stellen plan van aanpak masterplan Noordzeekanaalgebied, tevens te  streven naar 

optimale verweving van bestemmingen ("haven" en "groen") ter       verhoging van de 
totaalwaarde van het gebied, mede uit oogpunt van        duurzaamheid. 

8.Ter realisatie van het standpunt sub 7., de provinciale vertegenwoordigers in         de 
stuurgroep resp. projectgroep en werkgroepen voor de uitwerking van het        
masterplan te vragen dit standpunt in te brengen in de masterplan-gremia, ten       einde 
opname in het Plan van Aanpak te bewerkstelligen. 

9.Ter voorbereiding en illustratie van dit standpunt de kernthemadirecteur voor       DICP te 
verzoeken, in overleg met de provinciale vertegenwoordigers in het          masterplan-
project concrete suggesties te ontwikkelen die duurzaamheid en          wervende 
kwaliteit van het Noordzeekanaalgebied kunnen verhogen. 

10.Voor de uiteindelijke verwezenlijking van het bestuurlijk streven sub 7., te           verzoeken 
aan de provinciale vertegenwoordigers in het masterplan-project en de   
kernthemadirecteur voor DICP, een advies aan GS uit te brengen over de            
juridisch-instrumentele en eventuele andere methoden voor een optimale              
beïnvloeding door de provincie van de invulling van de diverse                         
grondbestemmingen. 

11.Voor een spoedige realisatie van de beoogde extra werkgelegenheid in het            
Noordzeekanaalgebied te verzoeken aan de directeur van de dienst Ruimte en       
Groen, in overleg met de provinciale vertegenwoordigers in het masterplan-          
project, een advies aan GS uit te brengen over een optimale integratie, cq.            
parallelschakeling van het proces uitwerking masterplan Noordzeekanaalgebied      met 
de benodigde streekplanprocedure(s). 

   
8 
Beantwoording vragen en 
opmerkingen Rekeningen-
commissie over jaarrekening 
1993. 

   
Het college besluit de vragen en opmerkingen van de Rekeningencommissie en van de 
accountant te beantwoorden. 

 
 
 

 

9 
Beheernota Wimmenum-
merduinen. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met het ontwerp-supplement voor de Wimmenummerduinen van de 

"Beheernota 1991-1995 Noordhollands Duinreservaat, Provinciale Landgoederen in 
Noord-en Zuid-Kennemerland en overige provinciale natuurgebieden", met in 
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achtneming van een aantal wijzigingen. 
2.Twee beheerscommissies in te stellen waarin zijn vertegenwoordigd de N.V. PWN en de 

Duilandjesvereniging "De Noord", respectievelijk de N.V. PWN en de Vereniging 
"Recreatiebelangen Wimmenum". 

3.Het gewijzigde ontwerp-supplement beheernota voor de Wimmenummerduinen om advies 
voor te leggen aan de Commissie voor Natuur-en landschasbescherming en 
Openluchtrecreatie. 

4.De GS- commssie voor Natuurbescherming en Openluchtrecreatie in geval van een positief 
advies van de commissie NLO te machtigen de statenvoordracht vast te stellen waarmee 
het supplement-beheernota ter goedkeuring wordt voorgelegd aan provinciale staten. 

 
10 
Antwoordnota n.a.v. inspraak 
op ontwerp-interprovinciaal 
Beleidsplan Waddenzeege-
bied. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de in de concept-Antwoordnota gegeven commentaren en voorgestelde 

planwijzigingen. 
2.De tekst van de Antwoordnota in de Stuurgroep Waddenprovincies te laten vaststellen zoals 

die zal worden voorgelegd aan de vergadering van de gezamenlijke, bij de Waddenzee 
betrokken, statencommissies op 11 januari 1995. 

 
 

11 
Toekomstig beleid kampeer-
terreinen Noordhollands 
Duinreservaat van PWN. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de notitie van het PWN "Toekomstig beleid kampeerterreinen 

Noordhollands Duinreservaat" oktober 1994. 
2.De notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie NLO. 
3.Aan de statencommissie NLO de vraag voor te leggen of het wenselijk wordt geacht deze 

notitie afzonderlijk in provinciale staten wordt behandeld (zoals toegezegd in 1991 bij 
de behandeling van de Beheernota 1991 - 1995), of dat kan worden volstaan met 
bespreking in de commissie NLO nu en definitieve standpuntbepaling bij de 
behandeling in 1995 in PS over de beheernota 1996 - 2000 

4.In geval van behandeling door en een positief advies over deze notitie van de commissie NLO 
de GS-commissie voor Natuurbescherming en Openluchtrecreatie te machtigen her 
definitieve standpunt van GS over de notitie mee te delen aan NV PWN, opdat de 
notitie kan dienen als bouwsteen voor de nog op te stellen Beheernota Noordhollands 
Duinreservaat c.a. 1996 - 2000. 

12 
IPO-advies tot aansluiting 
van de gezamenlijke provin-
cies bij de Nationale Om-
budsman/pre-advies bij het 
initiatiefvoorstel van D66 
inzake een ombudsvoorzie-
ning. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het advies van de IPO-werkgroep om als gezamenlijke 

provincies aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman als tweede-
lijnsvoorziening voor klachtenopvang. 

2.Voorlopig nog geen standpunt in te nemen over de bijbehorende eerstelijnsvoorziening, in 
afwachting van een ambtelijk advies ter zake. 

3.in principe al wel te besluiten om   
-simultaan met de aansluiting bij de nationale ombudsman tenminste een centraal klachten-

meldpunt en een klachtenregistratie in te stellen; 
-de interne klachtenafhandeling na één jaar te evalueren en zo nodig bij te stellen; 
4.Deze principe-besluiten te verwerken in een bijgesteld pre-advies bij het initiatiefvoorstel van 

D66 m.b.t. dit onderwerp. 
5.Het bijgestelde pre-advies als bijlage bij het initiatiefvoorstel toe te sturen aan de 

statencommissie Openbaar Bestuur. 
6.De besluitpunten 1, 2 en 3 voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Openbaar 
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Bestuur. 
7.Daarbij te wijzen op de samenhang met het initiatiefvoorstel van D66 en het daarbij behorende 

pre-advies van GS. 
8.Bij positief advies van de statencommissie de GS-commissie te machtigen het pre-advies 

definitief vast te stellen en een voorlopig standpunt van GS mede te delen aan het IPO, 
onder voorbehoud van instemming van PS. 

13 
Voorstel tot plaatsing van een 
aantal objecten uit de 
gemeente Velsen op de 
provinciale monumentenlijst. 

 
Het college besluit: 
1.In principe de in het concept-register genoemde objecten binnen de gemeente Velsen op de 

provinciale monumentenlijst te plaatsen. 
2.Dit principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Culturele Zaken op 

15 december 1994. 
3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren. 

 
14 
Anne Frank Stichting; herij-
king subsidiëring Anne Frank 
Stichting. 

 
 
Het college besluit: 
1.In vervolg op het eerdere GS-besluit van 11 oktober 1994, tot handhaving van subsidiëring 

van het jaarlijks subsidie aan de Anne Frank Stichting ad f. 50.000,= de toetsing aan de 
Stategienota van deze stimuleringstaak, zoals deze in het kader van de Strategienota is 
voorgeschreven, voor kennisgeving aan te nemen. 

2.Het jaar 1998 in principe als horizonbepaling voor de subsidiëring aan te houden, mede in 
verband met de vorming van de provincie Amsterdam. 

3.In principe in te stemmen met een onderzoek naar de mogelijkheid van een meer integrale 
aanpak van de problemen op het gebied van discriminatie en racisme die zich in de 
Noordhollandse samenleving voordoen. 

4.De concept-statenvoordracht plus notitie "herijking subsidiëring Anne Frank Stichting" ter 
advisering voor te leggen aan de statencommissie voor Culturele Zaken c.a. op 15 
december 1994. 

5.Na raadpleging van voornoemde commissie de GS-commissie voor Culturele Zaken te 
machtigen tot verdere afhandeling, i.c. vaststelling van de statenvoordracht. 

 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 2, 8, 12 
M. Hoensontel. 023 -144118  3, 4, 5, 7, 13, 14 
J. Jansen tel. 023 -144257  6 
B. Kessenstel. 023 -144022  1, 9, 10, 11 
 
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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