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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 11 OKTOBER 1994     
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
Eindrapport Afvalsturing 
Randstad. 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de inhoud van het eindrapport afvalsturing Randstad. 
2.In te stemmen met de vervolgprocedure te weten: 
19 oktober 1994 zullen de vier Randstad gedeputeerden voor milieu nadere afspraken maken over 

de inhoud van het verwerkingsplan 
24 november 1994 zullen de rapporten ter advisering voorgelegd worden aan de commissie 

milieu 
in december 1994 zullen deze rapporten voorgelegd worden aan de gezamenlijke Randstad 

statencommissie voor milieu. 
  
2   
Voortzetting provinciale 
garantstelling tot 1 januari 
1997 m.b.t. Alton I project 
ad f. 800.000,= vermeerderd 
met daarover verschuldigde, 
variabele rente. 

 
Het college besluit: 
1.In principe een garantie van max. f. 900.000,= te verlenen voor de door de Rabobank 

Heerhugowaard voor de verdere ontwikkeling van het Alton I project te verstrekken 
geldlening. 

2.Per 1 januari 1997 te beoordelen of het nodig is de garantstelling wederom te verlengen, indien 
op die datum nog grond van het Alton I project voor de verkoop beschikbaar is. 

3.In principe de eventuele financiële gevolgen van de garantstelling ten laste te brengen van de 
saldireserve, conform de voordracht "Herijking reserves en fondsen" die op 11 oktober 
1997 is vastgesteld door provinciale staten. 

4.De commissie voor Land- en Tuinbouw te horen over 1 en 2. 
5.De commissie voor Financiën en Beleidsplanning te horen over 1 en 2. 
6.De GS-commissie LLO te machtigen de zaak af te handelen, zodra de hiervoor genoemde PS-

commissies positief hebben geadviseerd. 
3 
Voortgang van het reorga-
nisatieproces van het water-
beheer in ZO Noord-Holland 
en NW Utrecht. 

 
Het college besluit: 
1.Ten aanzien van de gebiedsomvang/begrenzing: 
-in meerderheid in te stemmen met de package deal voor wat betreft de toedeling van  het 

Amsterdamse waterbeheer in Amsterdam-West en het Amsterdamse Bos aan 
het nieuwe waterschap Amstel, Gooi en Vecht; 

-voor wat betreft het het Amsterdamse waterbeheer in Amsterdam Noord de toedeling op een 
later moment te bepalen, na afweging van de verschillende (waaronder met 
name de waterstaatkundige) argumenten.  

2.Ten aanzien van de in de package-deal voorgestelde organisatiestructuur: 
-het standpunt in te nemen dat de beoogde overheids-NV voor de operationele dienst van het 

nieuwe waterschap aanvaardbaar is, mits deze NV ten opzichte van het water-



 2 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 11 OKTOBER 1994       
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

schap uitsluitend een uitvoerende taak krijgt, waarbij met name gedacht moet 
worden aan aanleg, onderhoud en exploitatie (w.o. beheer) van installaties e.d. 
ten behoeve van de realisering van het door het waterschap vastgestelde beleid 
met betrekking tot het waterbeheer. 

3.In te stemmen met het informeren van de leden van de commissies Water en Openbaar Bestuur 
over dit besluit. De Commissie Water is trekkende commissie. Bij de behandeling 
kunnen de leden van de Commissie Openbaar Bestuur zich desgewenst aansluiten. 

  
4 
IPO algemeen bestuur. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met benoeming van drs.J.de Geus tot lid van het dagelijks bestuur van het IPO. 
2.In te stemmen met de gedragslijn m.b.t. de contacten tussen het IPO en de stadprovincies, 

door de stadsprovincies bij het IPO algemeen bestuur en de IPO-adviescommissies als 
waarnemer te betrekken zodra het wetsontwerp tot oprichting van een stadsprovincie bij 
de Tweede Kamer is ingediend, als lid zodra het wetsontwerp door parlement aanvaard 
is. 

3.In te stemmen met ter beschikkingstelling van � 60.000,- per jaar voor een commu-
nicatiecampagne gedurende de Statenperiode 1995-1999 i.v.m. de "Provincies-van-de-
toeskomst" te beginnen in maart 1995; (totaalbedrag voor alle provincies � 3.600.000,- 
over 5 jaar). 

4.In beginsel in te stemmen met het verlenen van een mandaat aan het dagelijks bestuur van het 
IPO om met de Regering te komen tot een nieuw bestuursaccoord. 

5.De voorgestelde basis voor een bestuursaccoord schriftelijk  ter kennis te brengen van de 
statencommissie openbaar bestuur. Het in de volgende vergadering vast te stellen 
ontwerp-besluit zal in afschrift naar alle leden van provinciale staten gaan. 

6.In beginsel in te stemmen met onderbrenging advisering over verdeling Provinciefonds bij 
hetzelfde orgaan dat ook adviseert over Gemeentefinanciën. 

7.het budget Werkgroep Van Kemenade voor 1994 te verhogen met � 90.000,- binnen de IPO 
betalingsfunctie. 

8.de heer Tielrooij te machtigen de standpunten van het college naar voren te brengen in de 
vergadering van het algemeen bestuur van het IPO van 13 oktober 1994. 

  
5 
Conferentie van luchthaven-
regio's op 3 en 4 november 
1994 in West Sussex. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de voortgang bij de voorbereiding van de conferentie van 

luchthavenregio's op 3 en 4 november 1994 in West Sussex en de ontwikkeling van 
een netwerk van luchthavenregio's. 

2.In beginsel in te stemmen met het onderschrijven van een intentieverklaring die ondermeer 
inhoudt dat met andere regio's onderzocht wordt een netwerk van luchthavenregio's op 
te zetten. 

6 
Sociaal jaarverslag 1993. 

 
Het college stelt het Sociaal jaarverslag Algemene dienst 1993 vast. 

  
 
 
7 
Uitgave Gedenkboek 150 jaar 
provinciale psychiatrische 
ziekenhuizen. 
 
 

 
 
 
 
Het college besluit; 
1.Een gedenkboek ter gelegenheid van het 150 jaar besturen en beheren van provinciale psychia-

trische ziekenhuizen te doen uitgeven c.q. deze uitgave te bevorderen. 
2.De statencommissie Welzijnszorg en Emancipatie hierover advies te vragen. 
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 3.Bij instemming van de statencommissie de GS-commissie te machtigen tot verdere afwikke-
ling. 

 
8 
Overdracht Regionale Centra 
(REC's). 

 
 
Het college besluit: 
1.De verantwoordelijkheden voor de bestemming van de rijksbijdrage voor de ondersteuning 

volwasseneneducatie (subsidiëring Regionale Educatieve Centra) met ingang van 1 
januari 1995 over te dragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

2.De notitie en de ontwerp-statenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de statencommissie 
voor Culturele Zaken op 20 oktober 1994.  

3.De gebruikelijke procedure te volgen voor aanmelding voor besluitvorming in provinciale 
staten; wanneer de statencommissie kan instemmen met de inhoud van de notitie de 
GS-commissie te machtigen de notitie voor besluitvorming in provinciale staten voor 
te dragen. Het streven is in de PS-vergadering van december 1994 een besluit te nemen 
over de voorgestelde overdracht. 

9  
Deelverordening Amateur-
kunst Noord-Holland, deel-
verordening Kadertraining en 
Emancipatiewerk Noord-
Holland en deelverordening 
Kunsteducatie Noord-Hol-
land. 

 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht met de bijbehorende ontwerp-besluiten vast te stellen, 

inhoudende: 
a.vaststelling van een nieuwe deelverordening Amateurkunst Noord-Holland 
b.vaststelling van een gewijzigde deelverordening Kadertraining sociaal culturele werk en 

Emancipatiewerk Noord-Holland 
c.vaststelling van een nieuwe deelverordening Kunsteducatie Noord-Holland 
2.De concept-statenvoordracht met bijbehorende ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de 

statencommissie voor Culturele Zaken c.a. op 20 oktober 1994 en de commissie 
Openbaar Bestuur schriftelijk te raadplegen.. 

3.De GS-commissie Culturele Zaken c.a., bij positief advies van de statencommissies voor 
Openbaar Bestuur en Culturele Zaken c.a. te machtigen tot het vaststellen van de 
voordracht en de ontwerp-besluiten inzake de (gewijzigde) deelverordeningen en deze 
voor te leggen aan provinciale staten op 12 december 1994. 

 
10 
Subsidie Anne Frank Stich-
ting. 

 
Het college besluit de subsidie voor de Anne Frankstichting te handhaven om op die wijze tot 
uitdrukking te brengen dat racismebestrijding hoge prioriteit heeft, ook al past dit niet in de 
criteria van de strategienota. Het zeer uitzonderlijke doel rechtvaardigt deze beslissing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet tel. 023 -144409  5 
P. Heemskerk tel. 023 -1440104 
M. Hoensontel. 023 -144118  7, 8, 9, 10 
H. Jansentel. 023 -144257  6 
B. Kessenstel. 023 -144022  2, 3 
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R. v.d. Veen tel. 023 -144309  1 
 
 
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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