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1 

 

Vergadering IPO Bestuur en 
Financien op 14 april 1994. 

Het college besluit: 
1.Als alternatief voor de bestaande normering van Gemeentefonds en Provinciefonds te kiezen 

voor de variant gecorrigeerde rijksuitgaven. 
2.In te stemmen met de concept-IPO brief aan de staatsecretaris van BiZa over het 

kabinetsstandpunt toezicht gemeentelijke belastingen hetgeen inhoudt dat afstand 
genomen wordt van het voorgestelde toezichtsregime en een alternatief voorstel voor een 
andere vorm van repressief/preventief toezicht wordt voorgesteld. 

 
  
2 
IPO algemeen bestuur verga-
dering op 14 april 1994. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de principe-overeenstemming tussen de IPO onderhandelingsdelegatie en de 

bewindslieden van VROM inzake de uitvoering van de VINEX in de 18 stadsgewesten 
buiten de 7 BON-gebieden. 

2.In te stemmen met de afronding van de verdeling van de budgetten en uitwerking in 
modelconvenanten, in lijn met de besluitvorming in de IPO-adviescommissie R&G 
d.d. 31/3/1994, waarna de formeel accordering door de afzonderlijke provincies volgt 
met de bewindslieden van VROM. 

3.In te stemmen met de interprovinciale communicatie-acties gericht op algemene voorlichting 
over provincies via een tentoonstelling, een video-film en een onderwijsproject, zoals 
uitgewerkt in de IPO notitie "Twaalf stemmen, één klank". 

4.In te stemmen met bekostiging van de IPO communicatie-acties, begroot op  
� 400.000,- via de IPO-verdeelsleutel, het IPO-secretariaat te belasten met ondersteuning en de 

IPO adviesgroep communicatie te machtigen een en ander uit te werken. Uitwerking 
door de IPO adviesgroep communicatie. 

5.In te stemmen met de begroting van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen voor 1994. 
6.In te stemmen met het verlenen van medewerking door het IPO aan de plannen van de 

Stuurgroep Beroepsmoraal en Misdaadpreventie. 
7.In te stemmen met de bestuursovereenkomst VROM-IPO inzake de sanering van 

industrielawaai. 
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3 
Reactie op deel I PKB (Sch-
iphol). 
 
 
 
 

 
Het college besluit de brief in concept vast te stellen en om advies voor te leggen aan de (voor de 
behandeling van Schiphol-zaken gebruikelijke) uitgebreide statencommissie Ruimtelijke 
Ordening (uitgebreid met EZ, Milieu en Verkeer en Vervoer) ter bespreking op 21 april 1994. De 
brief heeft betrekking op de verschilpunten tussen PKB Schiphol en Omgeving deel 1 en de 
ontwerp partiële herziening Streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol. 
 
 

4 
Woningbouw op voormalig 
tracé A3 Amstelveen. 
 
 

 
Het college besluit het aspect luchtverkeerslawaai geen belemmering te laten zijn voor de afgifte 
van verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van 171 woningen op het voormalig A3-tracé 
(Bankras/Kostverloren) en de nadere overwegingen t.a.v. de ingediende bezwaren over te laten 
aan de GS-commissie voor de RO en V. 
 
 

5 
Floriade 2002, kandidatuur 
gemeente Haarlemmeer. 
 

 
Het college besluit: 
De gemeente Haarlemmermeer, als enige overgebleven Noordhollandse kandidaat voor de 
Floriade 2002, als volgt aktief steun toe te zeggen: 
1.aan te bieden om als GS voor de nominatie van Haarlemmermeer te gaan lobbyen en m.b.t. de 

persoonlijke inzet te wijzen op de afspraak dat de heren Lagrand en Tielrooij eerst 
verantwoordelijken zullen zijn; 

2.aan de gemeente Haarlemmermeer in principe financiële steun toe te zeggen middels een 
deelname van 10% van de door de participanten te dekken investering van f. 50 mln. tot 
een maximum bedrag van f. 5 mln., in de vorm van f. 4 mln. bijdrage terrein en f 1 
mln. bijdrage risico; 

3.de statencommissies E.Z., NLO en L en T hierover op korte termijn te informeren;  
4.indien de Nederlandse Tuinbouwraad de Floriade aan Haarlemmermeer toewijst (omstreeks 1 

oktober 1994) de principe toezegging om te zetten in een uitgewerkte overeenkomst ter 
regeling van de definitieve financiële participatie van de provincie en deze t.z.t. ter 
definitieve besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten; 

5.aan deze financiële toezegging de volgende voorwaarden te verbinden: 
-de totale bijdrage zal nooit meer dan f. 5 mln. kunnen bedragen, waarvan 1 mln. indien er 

sprake is van de noodzaak van risico-afdekking; 
-de bijdrage zal gespreid worden over de totale uitvoeringsperiode van 8 jaar beschikbaar kunnen 

komen; 
-de eventuele inverdieneffecten, die verbonden zijn aan de nog te bepalen eindbestemming, 

moeten duidelijk aangetoond worden en naar rato van de financiële deelname 
aan de provincie ten goede komen; 

6.in de brief aan de gemeente Haarlemmermeer het voorbehoud van 'voorleggen aan Provinciale 
Staten' te vervangen door een voorbehoud van instemming van PS. 

  
 
 
 
 
6 
Behandeling notitie "Samen 
staan we sterk" van Randstad 
Overleg Orgaan d.d. 23 maart 
1994. 

 
 
 
 
 
 
 
Het college besluit: 
1.De notitie "Samen staan we sterk" voorlopig vast te stellen en daarmee een formele discussie 

in Randstadverband te entameren over de wijze van samenwerking op het gebied van 
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afval d.m.v. optimalisatie van storten en verbranden. 
2.De notitie ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Milieu in haar vergadering van 

14 april 1994. 
3.De notitie ter advisering voor te leggen aan de gezamenlijke vergadering van de 

statencommissies Milieu van de 4 Randstadprovincies in haar vergadering van 27 april 
1994. 

 
7 
Ontwerp-statenvoordracht 
intentie-programma bodem-
beschermingsgebieden. 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-statenvoordracht tot vaststelling van het intentieprogramma bodembe-

schermingsgebieden (IP) vast te stellen, met daarin verwerkt hun standpunt n.a.v. de 
ingekomen reacties, ter behandeling in PPC, Raad voor MenW en commissie Milieu. 

2.Provinciale staten in principe voor te stellen het IP op de volgende onderdelen gewijzigd t.o.v. 
het ontwerp-IP vast te stellen: 

a.de provinciale milieuverordening (PMV) zal tijdens de werkingsduur van het PMP3 (1995-
1999) geen betrekking hebben op de agrarische bedrijfsvoering; 

GS wensen wel de beleidsruimte te behouden om PS voor te kunnen stellen bodembedreigende 
aktiviteiten te weren met behulp van toepassing van de provinciale milieuverordening; 

b.de termen categorie A- en categorie B-gebieden vervallen. Deze gebieden worden voortaan 
aangeduid als bodembeschermingsgebieden zonder meer; 

c.enige voorgestelde bodembeschermingsgebieden vervallen of worden in oppervlakte verkleind; 
d.In Uithoorn wordt het natuurgebied oeverlanden Zijdelmeer ("Zijdelse Zomp") toegevoegd. 
3.Geen hoorzittingen over het IP te houden voorafgaand aan de besluitvorming door PS.  
 
 

8 
Noodreglement zuivering-
schap Amstel- en Gooiland. 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-noodreglement van bestuur voor het zuiveringschap Amstel- en Gooiland en 

bijbehorende toelichting in beginsel vast te stellen. 
2.Het ontwerp-noodreglement van bestuur spoedshalve om schriftelijke advisering aan de 

commissie Water en de commissie Openbaar Bestuur voor te leggen. 
3.De GS-commissies - in geval van positief advies van de statencommissies - te machtigen over 

te gaan tot tervisielegging van de ontwerp-noodreglementering in de maand mei 1994. 
  
9  
Concept-gemeenschappelijke 
regeling Regio Randstad. 

 
Het college besluit: 
1.Voorlopig in te stemmen met de concept-gemeenschappelijke regeling Regio Randstad. 
2.De voordracht aan provinciale staten en het besluit in concept vast te stellen. 
3.De concept-voordracht en het ontwerp-besluit aan de commissie voor Openbaar Bestuur aan te 

bieden. 
 

10 
Agenda en stukken CCR-
vergadering 12 april 1994. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de agenda en de stukken voor de vergadering van het Coördinerend 

College op 12 april 1994. 
2.In te stemmen met het ontwerp-statenvoorstel gemeenschappelijke regeling Regio Randstad en 

met de tekst van de concept-gemeenschappelijke regeling, behoudens het gestelde bij 
het vorige punt. 

3.Het communicatieplan RRHU en RR vast te stellen. 
4.Het concept-jaarverslag RRHU over 1993 en de concept-rekening RRHU over 1993 vast te 

stellen. 
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11 
Evaluatie subsidieregeling 
vrijwilligerswerk in de vol-
wasseneneducatie. 

 
Het college besluit in principe: 
1. 
a.de evaluatie van de subsidieregeling vrijwilligersorganisaties in de volwasseneneducatie vast te 

stellen; 
b.de subsidieregeling vrijwilligersorganisaties in de volwasseneneducatie per 01.01.1995 in te 

trekken; 
c.t.b.v. de betrokken organisaties voor het jaar 1995 een overgangsregeling te treffen; 
d.het budget dat vrijkomt door intrekking van de subsidieregeling, te weten  
f. 15.000,= toe te voegen aan het krediet voor zelforganiserende verbanden. 
2.De evaluatie op 21 april 1994 ter advisering voor te leggen aan de commissie Culturele Zaken 

c.a. 
3.De GS-commissie voor Culturele Zaken c.a. bij positief advies van de statencommissie te 

machtigen tot verdere afhandeling. 
 
 
12 
Vaststelling van de Tijdelijke 
regeling stimulering 
schaalvergroting van verzor-
gingstehuizen in Noord-
Holland m.u.v. Amsterdam. 

 
 
Het college besluit: 
1.De concept Tijdelijke regeling schaalvergroting van verzorgingstehuizen in Noord-Holland, 

m.u.v. Amsterdam, in principe vast te stellen. 
2.De commissie voor Openbaar Bestuur zo spoedig mogelijk verzoeken om een schriftelijke 

behandeling van de concept-regeling. 
3.De concept-regeling ter advisering voor te leggen aan de commissie voor Welzijnszorg en 

Emancipatie van 27 april 1994. 
4.Na positief advies van deze commissie de GS-commissie te machtigen deze zaak verder af te 

handelen. 
 
13  
Vaststelling van de Tijdelijke 
regeling stimulering 
omvorming van verzorgings-
tehuizen Noord-Holland 
m.u.v. Amsterdam. 

Het college besluit: 
1.De concept Tijdelijke regeling omvorming van verzorgingstehuizen in Noord-Holland, m.u.v. 

Amsterdam, in principe vast te stellen. 
2.De commissie voor Openbaar Bestuur zo spoedig mogelijk verzoeken om een schriftelijke 

behandeling van de concept-regeling. 
3.De concept-regeling ter advisering voor te leggen aan de commissie voor Welzijnszorg en 

Emancipatie van 27 april 1994. 
4.Na positief advies van deze commissie de GS-commissie te machtigen deze zaak verder af te 

handelen. 
 
14 
Leidraad afwikkeling sluiting 
capaciteitsreductie en 
omvorming van verzorgings-
tehuizen. 

 
Het college besluit: 
1.Het concept van de Leidraad afwikkeling sluiting, capaciteitsreductie en omvorming van 

verzorgingstehuizen voorlopig vast te stellen. 
2.Het concept van de Leidraad ter advisering voor te leggen aan de commissie Welzijnszorg en 

Emancipatie d.d. 27 april 1994. 
3.De GS-commissie Maatschappelijk Welzijn na positief advies van de hiervoorgenoemde 

commissie te machtigen de Leidraad definitief vast te stellen. 
 

 
15 
Ontwerp-woonwagenplan 

 
Het college besluit: 
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Noord-Holland 1994 - 1994. 1.De ontwerp nota van wijzigingen, de concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit in 
principe vast te stellen. 

2.Deze stukken aan te bieden aan de commissie voor Welzijnszorg en Emancipatie ter 
behandeling in de vergadering van 27 april 1994. 

3.Na positief advies van deze commissie, de GS-commissie te machtigen de nota van 
wijzigingen, de statenvoordracht en het besluit definitief vast te stellen. 

 
16 
Bedrijfsvervoerplan. 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met het voorgestelde Bedrijfsvervoerplan Noord-Holland, bestaande uit de 
volgende maatregelen: 
-geen wijziging aan te brengen in de huidige regelingen voor het woon-werkverkeer (waaronder 

de stimuleringsmaatregel voor openbaar vervoer) en dienstreizen; 
-de autokilometervergoedingen voor het woon-werkverkeer en de dienstreizen in 1994 en 1994 te 

bevriezen op het huidige niveau; 
-een jaarlijkse fiets- en looppremie van f. 200,= in te voeren; 
-in het parkeerbeleid voor provinciale medewerkers voorrang te geven aan carpoolers; 
-het inrichten van telewerkplekken, waar mogelijk, te bevorderen; 
-een servicepunt voor openbaar vervoer en carpoolen bij de dienst WVV in te stellen, mits 

daarvoor NMP-middelen beschikbaar zijn; 
-de managementteams en medezeggenschapscommissies in te schakelen bij het onderzoeken van 

andere mogelijkheden de automobiliteit verder terug te dringen. 
  
 

 

17 
Benoeming voorzitter Hoor- 
en adviescommissie. 
 

 
 
Het college besluit mr. B.K. Olivier te benoemen tot voorzitter van de Hoor- en Advies-
commissie, ingesteld bij besluit van provinciale staten van 11 april 1994. 

 
 
 
 
18 
Doelgroepbeleid bollensector. 

 
 
 
 
 
 
Het college besluit: 
1.De heer Achterstraat af te vaardigen naar de vergadering van de stuurgroep Doelgroepoverleg 

bloembollen op 12 april 1994. 
2.De heer Achterstraat en de heer De Boer voor deze vergadering van de stuurgroep te machtigen 

om in onderling overleg het GS-standpunt te bepalen over de verdere procedure en de 
inhoudelijke conclusies m.b.t. de invulling van de open plekken in het Plan van 
Aanpak. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
M. Brackel tel. 023 -144451   1, 2, 9, 10  
H. Jansentel. 023 -144257   16 
B. Kessenstel. 023 -144022   4, 5, 8  
R. v.d. Veen tel. 023 -144309   6, 7, 17, 18 
H. Kuiper   tel. 023 -144123   11, 12, 13, 14, 15 
R. Fillet te. 023  -144409   3 
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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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