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1 
Vergadering IPO Algemeen 
Bestuur op 13 januari 1994. 

 
 
 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de voorgestelde IPO concept-reactie over de Wet Bijzondere bepalingen 

provincie Rotterdan ("lex specialis OOR"). 
2.in te stemmen met de opzet van het basisdocument provincie van de toekomst, de betaling van 

� 75.000,- uit de IPO post onvoorzien voor dit document, het (procedureel) plan van 
aanpak en uitdrukkelijk te verzoeken om bij besluitvorming ook ruimte in te passen 
voor behandeling in staten (commissies) instelling van een klankbordgroep met daarin 
o.a. leden uit provinciale staten; 

3.in te stemmen met de voorgelegde hoofdlijnen van de taakverdeling tussen Rijk,provincies en 
gemeenten betreffende de structurele opvang van asielzoekers, met als zwaartepunt voor 
de provincie de taak op het gebied van de huisvesting(verdeling) en flankerende taken 
op welzijnsgebied; 

4.niet in te stemmen met het voorstel een waarderingssubsidie van � 5.000,-, te betalen uit de 
algemene middelen, te geven t.b.v. het Nationaal Vrijheidscarillon,  maar het 
oorspronkelijke standpunt te handhaven dat een bijdrage in de orde van f 50.000,- in de 
rede ligt als bijdrage per provincie.  

5.in te stemmen met het voorgestelde Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken 
Interprovinciaal Overleg; 

6.in te stemmen met de beëindiging van het overleg van IPO (en VNG) met de Raad van 
Europese Gemeenten en Regio's, sectie Nederland (REGR-SN) en daarmee het 
wegvallen van het perspectief van opgaan van de Nederlandse REGR in IPO en VNG; 

7.in te stemmen met het standpunt dat de provincies niet structureel en permanent lid dienen te 
zijn van zowel REGR als Vergadering van Regio's in Europa (VRE), en dat een keuze 
voor VRE in de lijn ligt van de Europese positiebepaling; 

8.de strategische inzet van de provincies in het memorandum van de Nederlandse delegatie van 
het comité van de regio's te ondersteunen; 

9.in te stemmen met de voorgestelde benadering van buitenlandse reizen in provinciaal-/IPO-
verband; 

 
2 
Concept-statenvoordracht 
Stimuleringsregeling Oude-
renhuisvesting. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting. 
2.De regeling voor te leggen aan de statencommissies voor Ruimtelijke Ordening, Welzijn en 

Openbaar Bestuur. 
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Provinciaal fonds stads- en 
dorpsvernieuwing; wijziging 
verordening. 
 

Het college besluit in principe op basis van de voorgestelde teksten provinciale staten voor te 
stellen: 
1.de Verordening op het Provinciaal fonds stads- en dorpsvernieuwing in overeenstemming te 

brengen met de gewijzigde Wet op de stads- en dorpsvernieuwing; 
2.de Verordening voorts aan te passen aan inmiddels gewijzigde data in het kader van de 

procedure, zoals indiening van projecten, besluitvorming en dergelijke. 
3.het oordeel te vragen van de statencommissie RO en de sub-commissie voor de Gemeentelijke 

Plannen en Stadsvernieuwing; 
4.te streven naar het vaststellen van de gewijzigde verordening in de statenvergadering van 2 mei 

1994. 
 
 
4 
Evaluatie experiment voor-
zitterschap commissies van 
Advies en Bijstand.  

 
 
 
Het college besluit: 
1.Bij de evaluatie van het experiment inzake het voorzitterschap van de commissies van advies 

en bijstand door PS-leden de volgende toetspunten te hanteren: 
a.Is door de wijziging in verantwoordelijkheid t.a.v. vergaderplanning, agendaplanning en 

spreektijdverdeling en door de veranderde positie van de gedeputeerde in de 
commissievergadering: 

      a.a. de inbreng van de commissieleden beter gewaarborgd? 
     a.b. het belang van een tijdige advisering (d.w.z. de voortgang van het werk van GS) 

voldoende behartigd? 
a.c. voldoende aandacht geschonken aan beleidsmatig belangrijke onderwerpen? 
a.d. de inbreng van de gedeputeerde voldoende tot zijn recht gekomen? 
a.e. de rol van de commissieleden als adviseur enerzijds en de rol van de gedeputeerde als 

verdediger van het GS-beleid anderzijds duidelijker geworden? 
a.f. de werkbelasting van statenleden ( m.n. de voorzitters) toegenomen? 
b.Is de positie van de ambtenaren (zowel secretaris als anderszins ondersteunend) ingewikkelder 

of zelfs problematisch geworden en is hun werkbelasting toegenomen? 
c.Zijn er signalen dat de nieuwe werkwijze tot meer duidelijkheid of           verwarring leidt bij 

burgers/organisaties die zich tot de provincie wenden? 
d.Is door de rolwisseling in de commissie de neiging tot een meer              sectorale (ten koste 

van een integrale) afweging vergroot? 
2.Dat in oktober 1994 een evaluatie-opzet aan GS wordt voorgelegd, ter        aansluitende 

bespreking in de Commissie Werkwijze. 
3.Dit besluit om advies voor te leggen aan de Commissie Werkwijze en het     vervolgens, 

indien deze commissie zich ermee kan verenigen, ter              kennisname aan de bij 
het experiment betrokkenen te zenden. 

  
5 
Statenvragen J.R.A. van den 
Broek inzake aanvullend 
onderzoek banenstelsel 
Schiphol. 

 
Het college stelt de antwoorden op de vragen vast conform de voorgelegde tekst. 

 
 
 
6 
Gemeente Heemskerk; art. 19 
WRO voor het omzetten van 
een graslandperceel in bollen-

 
 
 
 
Het college besluit akkoord te gaan met het omzetten van een graslandperceel in bollen 
grond/tuinbouwgrond in het gebied ten noord-westen van Heemskerk, doch de gemeente te 
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grond/tuinbouwgrond in een 
gebied ten noord-westen van 
Heemskerk (Heemskerker 
Noordbroekpolder). 
 

berichten dat aan andere verzoeken voor omzetting van graslandpercelen in bollengrond/tuin-
bouwbouw in oostelijke richting van de Noordermaatweg op geen enkele wijze medewerking 
verleend zal worden. 
 
 
 

7 
Reorganisatie van het wa-
terbeheer in het zuidoosten 
van Noord-Holland en het 
noordwesten van Utrecht. 
Instelling van het beoogde 
nieuwe all-in-waterschap voor 
de regio Amstel en Vecht 
waaraan ook het 
Amsterdamse waterbeheer is 
overgedragen. 

 
Het college belsuit: 
1.In te stemmen met de concept-brief aan de leden van de commissies Water en Openbaar 

Bestuur met als inhoud de volgende besluiten c.q. standpunten. 
2.In overleg met de colleges van gedeputeerde staten van Utrecht en Zuid-Holland te streven naar 

de inwerkingtreding van het beoogde, nieuwe all-in-waterschap voor de regio Amstel en 
Vecht op 1 januari 1995. 

3.Uit te spreken, dat de instelling van dit waterschap niet afhankelijk kan en mag worden gesteld 
van de oplossing van de problemen ten aanzien van modelkeuze en de tariefsstijgingen 
c.q. van het bereiken van overeenstemming hierover tussen de direct betrokken partijen. 

4.Parallel aan de reglementering van het onder 2. bedoelde waterschap (als noodvoorziening) de 
afzonderlijke herreglementering van het Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland en het 
Hoogheemraadschap van Amstel en Vecht in procedure te brengen. 

5.Met betrekking tot de keuze uit de waterschapsvarianten uit te spreken, dat: 
-het aan het bestuur van het nieuwe waterschap is om uit te maken, hoe het ambtelijk apparaat 

van het nieuwe waterschap wordt georganiseerd en welke ambtelijke en/of 
bestuurlijke samenwerking het tot stand wil brengen tussen waterschap en 
gemeente; 

-op grond hiervan de keuze uit de waterschapsvarianten, incl. de vraag of de dienst RWA dan 
wel gedeeltelijk moet worden opgenomen in het ambtelijk apparaat van het 
nieuwe waterschap, een aangelegenheid is waarvoor het bestuur van dat 
waterschap zelf verantwoordelijk is. 

6.Met betrekking tot de oplossing van de tariefsproblemen uit te spreken, dat: 
-het wel of niet verstrekken van een financiële compensatie aan de gemeente Amsterdam terzake 

van de stijging van het zuiveringstarief, eveneens een aangelegenheid is 
waarover het bestuur van het nieuwe weaterschap dient te beslissen; 

-overigens het toekennen aan de gemeente Amsterdam van een beperkte compensatie ten bedrage 
van f. 40 miljoen voor een overgangs- c.q. gewenningsperiode van vier jaar 
redelijk is. 

8 
Reparatie bestuurssamen-
stelling hoogheemraadschap 
van uitwaterende sluizen in 
Hollands Noorderkwartier. 

  
Het college besluit: 
1.Voorlopig vast te stellen het concept-statenbesluit met bijbehorende memorie van toelichting 

en voordracht, inhoudende o.m. een aangepaste bestuurssamenstelling met: 4 zetels 
ongebouwd, 16 zetels gebouwd, 20 zetels ingezetenen en 5 zetels gebruikers 
bedrijfsgebouwd alsmede (naast de geregelde verkiezingen) een aparte verkiezing van 2 
vertegenwoordigers gebouwd in de zgn. witte vlekken gebouwd. 

2.De onder 1. bedoelde stukken om advies aan de statencommissies Water en Openbaar Bestuur 
(vergadering 31 januari 1994) te zenden. 

3.Indien de commissies zich met de stukken kunnen verenigen het concept-staten-besluit en de 
memorie van toelichting toe te zenden aan de betreffende waterschaps- en 
gemeentebesturen alsmede, na voorafgaande bekendmaking, gedurende 4 weken ter 
inzage te leggen met de mogelijkheid daartegen schriftelijk bedenkingen naar voren te 
brengen. 
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Afvoeren van de stolpboer-
derij Dorpsstraat 75 te 
Assendelft van de provinciale 
monumentenlijst. 

Het college besluit: 
1.In principe de stolpboerderij, Dorpsstraat 75 te Assendelft van de provinciale monumentenlijst 

af te voeren. 
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. 

 
10 
Plaatsen van de wielen,klei-
putten, buitendijks landen en 
historische tracés van de 
Westfriese Omringdijk op de 
provinciale monumentenlijst. 
 

 
Het college besluit:  
1.Kennis te nemen van de beschrijving. 
2.In principe tot het plaatsen van de wielen, kleiputten, buitendijks landen en historische tracés 

van de Westfriese Omringdijk op de provinciale monumentenlijst. 
3.Dit principe-besluit om advies voor te leggen aan de commissie Culturele Zaken c.a. in hun 

vergadering van 20 januari 1994. 
4.Bij positief advies van de commissie Culturele Zaken c.a. de GS-commissie voor de 

monumentenzorg te machtigen dit principe-besluit definitief vast te stellen. 
 
 
11 
MenW/water 
Wel/niet experiment directe 
verkiezingen ingezetenen (via 
gang naar stembureau). 
 

 
 
 
Het college besluit: 
1.Ermee in te stemmen dat (uitsluitend nog) voor de eerste bestuursperiode van de 

Noordhollandse waterschapsbesturen in nieuwe samensteling de verkiezingen voor de 
categorieën gebouwd, ongebouwd en pachter direct (via de gang naar het stembureau) 
geschieden en die voor de categorie ingezetenen indirect, d.w.z. de leden van de 
betreffende gemeenteraden fungeren als kiesmannen/vrouwen. 

2.Daarna , afhankelijk van het experiment schriftelijke verkiezingen gebouwd en ongebouwd bij 
het hoogheemraadschap van Rijnland, eventueel te opteren voor directe schriftelijke 
verkiezingen voor alle belangencategorien.  

3.Vanwege de te verwachten organisatorische problemen af te zien van het bij wijze van 
experiment houden van directe verkiezingen ingezetenen (via de gang naar het 
stembureau) bij de waterschappen Het Lange Rond en Groot-Haarlemmermeer, zoals 
voorgesteld door het lid van provinciale staten mw. Wiebosch. 

4.Een notitie waarin het onder 1 t/m 3 verwoorde standpunt is neergelegd om advies voor te 
leggen aan de commissies Water en Openbaar Bestuur. 

 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1,4 
M. Hoensontel. 023 -1441189,10 
R. Kuiper tel. 023 -144123  2, 3, 5, 6, 7, 8, 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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