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1
Vergadering Algemeen
Bestuur van het IPO op 10
februari 1994.

2
Vergadering IPO
adviescommissie Bestuur en
Financiën op 10 februari
1994.

Besluit

Het college besluit:
1.Het IPO-algemeen bestuur voor te stellen krachtig stelling te nemen tegen hernieuwde
voornemens van Binnenlandse Zaken voort te gaan met plannen tot vorming van een
(plus minus) 25 regio-model. Een voorstel-reactie zal met spoed aan het algemeen
bestuur van het IPO worden verzonden.
2.In te stemmen met de definitieve vaststelling van het IPO Jaarplan 1994;
3.De evaluatie van het bestuursakkoord Rijk-IPO 1990 vast te stellen;
4.Gelet op de onvoldoende steun voor de voor Noord-Holland aanvaardbare methodiek van
plussen en minnen te constateren dat de conclusie terecht is dat de meerderheid van de
provincies geen ander verdeelmodel van het Provinciefonds wenst;
5.In te stemmen met een verzoek aan de provinciefondsbeheerders om een mondeling overleg
over de uitkomsten van het overleg tussen de provincies over het verdeelmodel en na
het contact met de fondsbeheerders vervolgens de betrokken kamerleden te informeren;
6.In het AB in te brengen dat Noord-Holland niet voor een hogere vaste voet voor Flevoland is
en inbrengen dat de staatssecretaris met een voorstel dient te komen;
7.In te stemmen met de toedeling van twaalf specifieke uitkeringen, gestald in het integratieartikel, op grond van het huidig verdeelmodel Provinciefonds met inachtneming van
afspraken over herverdeeleffecten in het Bestuursakkoord;
8.In te stemmen met externe advisering t.b.v. het tweede VINEX overleg op 31 januari 1994, en
de kosten ten laste te brengen van de post onvoorzien op de IPO-begroting;
9.In te stemmen met betaling door het IPO van ¦13.000,- uit de IPO post onvoorzien t.b.v. de
presentatie van de brochure van het provinciaal cultuurbeleid;
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de stand van zaken van het project provincies van de toekomst en
bijzondere aandacht te vragen voor de inschakeling van statenleden bij dit project;
2.In een reactie naar de Eerste kamer over de kosten van de Kaderwet door het IPO duidelijk te
laten maken dat het rapport Leyer en Weerstra weliswaar niet alle vragen beantwoordt,
maar dat het teminste een poging is financiële consequenties te schetsen, waar het rijk
volledig in gebreke is gebleken, ondanks toezeggingen tot onderzoek;
3.In te stemmen met het voorstel dat het dagelijks bestuur van het IPO met spoed concreet
aangeeft hoe de Europese belangenbehartiging ten behoeve van de provincies gestalte
gaat krijgen en dit voorstel aan de adviescommissie Bestuur en Financiën voor te
leggen; daarbij wordt voorgesteld geen causaal verband aan te brengen tussen het niet
afvaardigen van de voorzitter van de VNG en het (parallel daaraan) niet afvaardigen van
de IPO-voorzitter.
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3
Nota "D66 tracé HALgebied/Noordkop".

4
Instelling Stuurgroep
Gebiedsperspectief Gooi en
Vechtstreek.

5
Stand van zaken ROA,
(Regionaal Orgaan
Amsterdam).

6
Accoord op hoofdlijnen
VINEX stadsgewest
Amsterdam.

Besluit

Het college besluit ten aanzien van de honorering van verzoeken van
statenleden of -fracties tot het verrichten van onderzoek e.d.:
-indien het verzoeken betreft waaraan direct en zonder beduidende middeleninzet kan worden
voldaan , kunnen deze zonder meer ambtelijk worden gehonoreerd;
-betreft het andere verzoeken, dan kan honorering (slechts) plaats vinden via een uitdrukkelijk
besluit van het college van GS over prioriteitstelling en/of beschikbaarstelling van
capaciteit/middelen; voor wat betreft financiële middelen kan worden gedacht aan
beschikbaarstelling ad hoc, tenzij provinciale staten voor dit doel een apart budget
reserveren.
Een en ander betreft in beginsel uiteraard niet het gewoon reageren op de inbreng/vragen van
statenleden/-fracties in lopende beleidsvormingsprocessen.

Het college besluit:
1.Over te gaan tot instelling van de Stuurgroep Gebiedsperspectief Gooi en Vechtstreek, met
dien verstande dat de heer Achterstraat in plaats van de heer De Zeeuw deel zal
uitmaken van de stuurgroep.
2.De betrokken overheden uit te nodigen voor deelname aan de Stuurgroep d.m.v. verzending
van inliggende brief.

Het college besluit:
Gezien de sterke behoefte van het provinciaal apparaat aan een heldere lijn in de opstelling van de
provincie rond het thema ROA, zowel waar het gaat om het inhoudelijk te voeren beleid als waar
het gaat om de personele consequenties.
-Te bepalen dat overdracht van provinciale taken aan het ROA/ROL in de periode tussen nu en
de instelling van de provincie Amsterdam - zo deze aan de orde komen - slechts aan de
orde kan komen krachtens een besluit van het college en dat daarop niet kan worden
geanticipeerd.
-Te bepalen dat hetzelfde geldt voor detachering van medewerkers.

Het college besluit:
1.Provinciale Staten voor te stellen bij de vaststelling van de streekplanherzieningen
Meerlanden/Schiphol en Zaanstad uit te gaan van respectievelijk 15.000 woningen in de
lokatie Haarlemmermeer en 5.000 woningen in Assendelft-Noord.
2.Aan te kondigen, dat in het streekplan Noord-Holland Zuid ten behoeve van woningbouw in
de periode 2000-2005 de vergroting van de capaciteit van de lokatie Purmerend-West
tot 6.000 woningen aan de orde zal komen.
3.Bij het rijk opnieuw aan de orde te stellen, dat eerst na vaststelling van de desbetreffende
streekplan(herzieningen) door Provinciale Staten, dezen zich hard kunnen binden aan
voornoemde lokaties. De GS-commissie zal voorstellen dit voorbehoud bij de
vaststelling van het akkoord tot uiting te laten komen in een zogenoemde "side-letter",
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waarvan ook gewag gemaakt dient te worden in het akkoord.
4.Voor het overige in te stemmen met het concept-akkoord, mits de in de toelichting genoemde
tekstwijzigingen (Zuid-Tangent, opvangtaak van de Haarlemmermeer en Gooi en
Vechtstreek, bodemsanering en werklokaties) worden verwerkt.
5.In GS-plenair t.z.t. nader terug te komen op de provinciale bijdrage aan de financiering van de
bodemsanering; daarbij nader te laten onderzoeken op welke wijze nog besluitvorming
dient plaats te hebben over aanwending van f 1,5 miljoen uit het Provinciaal
Afvalstoffenfonds ten behoeve van bodemsanering.
6.In de eerder genoemde side-letter eveneens te vermelden dat de bevoegdheden terzake van
bodemsanering buiten Amsterdam wettelijk aan de provincie zijn toegekend. Bij de
besteding van extra rijksgeld voor bodemsanering (die het rijk voornemens is
rechtstreeks aan het ROA toe te delen) zal dit gerespecteerd dienen te worden.
7.De commissie RO over een en ander te informeren.

7
Vaststellen van wijzigingen
in de Strategienota n.a.v.
behandeling in PS op
20/9/1993.

8
Statenvragen van de heer M.
Ernsting inzake
onkostenvergoeding
wethouders.
9
Initiatiefvoorstel D66
referendum-verordening.

10
Woonruimteverdeling.

Het college van GS besluit de gevolgen van de behandeling door PS van de strategienota op
20/9 en 11/10/93 in de nota te verwerken, door middel van aanpassingen.

Het college stelt de antwoorden op de vragen vast.

Het college besluit:
1.Een concept-preadvies te doen m.b.t. het initiatiefvoorstel van D'66 inzake een
referendumverordening, ressorterend onder de portefeuille Bestuurlijke organisatie (GScommissie: De Lange/Van Diepen).
2.Ter behandeling van het initiatiefvoorstel de volgende procedure vast te stellen:
a)agendering en behandeling van initiatiefvoorstel en preadvies in commissie openbaar bestuur
(maart/april), waarbij de initiatiefnemers hun voorstel toelichten, verdedigen en
vragen beantwoorden, en GS het preadvies toelicht;
b)zo nodig bijstelling van de inhoud van de stukken
c)agendering en behandeling van initiatiefvoorstel en preadvies in provinciale staten (april/mei),
waarbij de initiatiefnemers hun voorstel en ontwerp-besluit verdedigen, en GS
hun preadvies.

Het college stemt in met aanpassing van de beleidsnota "Regionale woonruimteverdeling in
Noord-Holland" naar aanleiding van de behandeling in de PCV op de volgende onderdelen: het
ROA zal via een convenant de gemeenten richtlijnen geven die de gemeenten in hun (verplicht
op te stellen) huisvestingsverordening moeten meenemen. GS zullen dan de gemeentelijke
verordeningen toetsen aan de nota en aan het ( ook door GS goed te keuren) convenant ROA-

40
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 8 FEBRUARI 1994
Onderwerp

Besluit
gemeenten.
Verder zal voor Schagen en Harenkarspel een uitzondering worden gemaakt binnen de te
liberaliseren regio Kop van Noord-Holland. Dit zal inhouden, dat in de regio geen bindingseisen
gelden, behalve in beide genoemde gemeenten, die voor hun eigen gemeente regionale binding
kunnen eisen van woningzoekenden.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -1440101, 2, 3, 7, 8, 9
B. Kessenstel. 023 -1440224, 5, 6, 10
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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