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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 12 JULI 1994       
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
Voorkeursrecht voor groen- 
en infrastructuur. 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De betrokken kamercommissie(s) te verzoeken na te gaan hoe kan worden bereikt dat het 

voorkeursrecht ook zal gelden voor grondverwerving voor groen- en infrastructuur. 
2.Een afschrift van de brief te zenden aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, het IPO en de VNHG. 
  

 
2 
Aanpassing statuut 
budgetbevoegdheden. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht m.b.t. aanpassing statuut 

budgetbevoegdheden. 
2.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de commissie Financiën en 

Beleidsplanning. 
3.Bij een positief advies de GS-commissie Financiën te machtigen de definitieve voordracht vast 

te stellen. 
 
 

3 
Notitie project steunfunctie 
TISBO. 
 

 
Het college besluit: 
1.De notitie m.b.t. het subsidieverzoek van de Turks-Islamitische ouderenbond Noord-Holland 

(TISBO) t.b.v. het project steunfunctionaris in principe vast te stellen inhoudende dat: 
-TISBO-Noord-Holland een subsidie wordt verleend van in totaliteit f. 75.000,= t.b.v. een 

steunfunctionaris voor de duur van 1994 en 1995 onder het voorbehoud dat PS voor 1995 
hiervoor middelen beschikbaar stellen; 

-aan deze subsidiëring de voorwaarden worden verbonden een werkplan in te dienen, inzicht te 
geven in de voortgang van de aktiviteiten en het maatschappelijk draagvlak, de 
samenwerking met andere organisaties en het zorgdragen voor rapportages naar de provincie. 

2.De notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie Welzijnszorg en emancipatie en 
de notitie ter informatie te zenden aan de leden van de statencommissie culturele zaken c.a. 

3.Na positief advies van deze statencommissie de GS-commissie te machtigen de notitie 
definitief vast te stellen en deze zaak verder af te handelen. 

 
 
 
4 
Provinciaal fonds stads- en 

 
 
 
Het college besluit: 
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dorpsvernieuwing; antwoord 
aan staatssecretaris VROM op 
vragen n.a.v. het 
bestedingsverslag 1992. 

1.De vraag van de staatssecretaris met betrekking tot de rentevergoeding over het fonds te 
beantwoorden zoals verwoord in de brief. 

2.De brief aan de staatssecretaris te verzenden. 

 
5 
Definitieve voordracht 
ontwerp-streekplan Noord-
Holland-Noord. 
 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht, waartoe integraal behoort het niet gewijzigde deel van de voorlopige voordracht 

definitief vast te stellen. 
2.De voordracht ter kennisneming te zenden aan hen die bezwaren tegen het ontwerp-streekplan 

hebben ingediend alsmede de PPC. 
3.De GS-commissie ROV te machtigen nog aanvullende redactionele wijzigingen aan te 

brengen. 
 
6 
Statenvoordracht 
Intentieprogramma 
Bodembeschermingsgebie-
den. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht intentieprogramma bodembeschermingsgebieden definitief vast te stellen, 

met toevoeging van de aankondiging van overleg met de betrokken partijen om een 
maximale poging te doen tot een aanvaardbare uitwerking te komen.  

2.Het standpunt te handhaven af te zien in het Prov. Milieubeleidsplan (PMP 3 1995 - 1999) 
van inzet van de PMV t.a.v. de normale agrarische bedrijfsvoering. 

3.Onverminderd het bepaalde onder 2, - zo mogelijk al - in de derde tranche van de PMP 
(inwerkingtreding 01.01.1996) te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is 
bodembedreigende aktiviteiten te weren met behulp van toepassing van de provinciale 
milieuverordening. 

4.Het standpunt te handhaven geen categorie B-gebieden meer te onderscheiden. Het college 
spreekt uit dat het op zich positief staat tegenover gebiedsafspraken, maar dat het 
Intentieprogramma niet het kader is om de daarvoor in aanmerking komende gebieden aan te 
wijzen. 

5.Het standpunt te handhaven in de Westelijke Vechtstreek in het IP geen 
bodembeschermingsgebieden aan te wijzen, maar wel aandachtsgebieden Vechtstreek. 

 
 

 
 
7 
Artikel 19 
WRO/anticipatiebeleid. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De notitie Artikel 19 WRO/anticipatiebeleid vast te stellen. 
2.In de Nota Planbeoordeling, waarin bestaande regels zijn gebundeld deze notitie op te nemen.  
3.Aan de gemeenten het art. 19 WRO-beleid kenbaar te maken en formulieren te verstrekken. 
4.Van Buurens voorstel om bij bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar het heffen van 

leges op grond van art. 19 te verbieden, in IPO-verband aan te bevelen en er op aan te 
dringen dat dit zo spoedig mogelijk wettelijk wordt geregeld ( zoals is voorgesteld in het 
toetsingsbericht). 

 
 

8 
Rapport 
Onderzoekscommissie: 
ongeval Aalsmeerderbrug. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het rapport van de onderzoekscommissie betreffende het ongeval op de 

Aalsmeerderbrug d.d. 28 mei 1994 en de brief van de directeur van de dienst Wegen, 
Verkeer en Vervoer d.d. 14 juni 1994 hieromtrent. 
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2.In te stemmen met het advies van de directeur van de dienst WVV zoals aangegeven in de brief 
van 14 juni 1994 te weten: 

-het uitvoeren van de aanbevelingen 1 en 4 uit het rapport van de onderzoekscommissie nl. het 
in ergonomisch opzicht verbeteren van de bedieningstableaus en het opstellen van 
brugspecifieke bedieningsinstructies; 

-het vragen van nader advies over de aanbevelingen 2 en 3 van het rapport van de 
onderzoekscommissie aan TNO. Deze aanbevelingen betreffen het wijzigen van de 
eenknopsbediening en verschaffen van meer zicht aan de brugwachters op het aanrijdende 
verkeer.  

3.In afwachting van het onder 2. genoemde nadere onderzoek en de uitvoering van de 
aanbevelingen 1 en 4 niet tot gekoppelde bediening van de Aalsmeerderbrug over te gaan. 

 
 
9 
Bestuursopdracht 
MER/streekplanuitwerking 
N22. 

 
Het college besluit: 
1.De bestuursopdracht MER/Streekplanuitwerking N22 voorlopig vast te stellen en voor advies 

te verzenden aan de statencommissie Verkeer en Vervoer. 
2.Voorts de GS-commissie te machtigen de bestuursopdracht definitief vast te stellen, indien het 

advies van de statencommissie geen aanleiding geeft tot belangrijke wijzigingen. 
 
 

 
10 
Verwerking DI-korting op 
budget muskusratten- 
bestrijding en vaststelling 
formule m.b.t. structurele 
bijdrage Waterschappen. 

 
Het college besluit een brief te zenden aan de Vereniging van Noordhollandse Waterschappen 
waarin zij worden uitgenodigd overleg te voeren over een verdeelsleutel waarmee de DI-korting 
op de muskusrattenbestrijding kan worden opgevangen en over het vaststellen van een 
basisformule (normbedrag) waarop de bijdrage van de waterschappen jaarlijks kan worden 
vastgesteld. 
 

 
11 
Financieel-economisch 
beleidskader. 

 
 
Het college besluit de statenvoordracht vast te stellen en deze te agenderen voor de 
septembervergadering van provinciale staten. 
 

 
12 
Brieven ingevolge de Wet 
Arhi inzake splitsing van de 
gemeente Amsterdam en de 
provincie Noord-Holland 
t.b.v. het instellen van een 
stadsprovincie Amsterdam. 

 
 
Het college besluit: 
1.De inhoud van de brieven vast te stellen. 
2.De brieven te verzenden aan de colleges van BenW van de Noordhollandse gemeenten, de 

VNHG en de besturen van de Noordhollandse waterschappen (in afschrift aan de 
gewestbesturen) resp. aan de college van BenW van de gemeenten in het ROA-gebied en de 
VNHG (in afschrift aan de dagelijks besturen van de stadsdelen van Amsterdam). 

   
  
13 
Wegenwet; overdracht 
beheer/onderhoud gedeelte 
weg genaamd 't Hoefje van 
provincie naar gemeente 
Niedorp. 

 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht en het bijbehorende besluit in principe vast te stellen. 
2.Daaromtrent de commissie voor Verkeer en Vervoer (CVV) uit provinciale staten te horen. 
3.De commissie uit hun college voor Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen na gebleken 

instemming van de CVV dienovereenkomstig aan provinciale staten voor te stellen. 
4.Overeenkomstig het gestelde in art. 21 Wegenwet e.e.a. ter kennis van B en W van Niedorp te 



 4 
 OPRNBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 12 JULI 1994     
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

brengen. 
 
14 
Functionele commissie ROV-
NH; mandatering aan 
voorzitter ROV in het kader 
"projectensubsidering": a, 
door GS (afdoening); b. door 
CdK (ondertekening). 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De uitoefening van bevoegdheden voortvloeiend uit de werkzaamheden in het kader van de 

functionele commissie ROV-NH, onderdeel "Regeling Stimulering Lokaal 
Verkeersveiligheidsbeleid 1990", op te dragen (te mandateren) aan de voorzitter van de 
functionele commissie, zijnde het GS-lid belast met verkeersveiligheidstaken (toepassing 
166 Provinciewet). 

2.In het mandaatbesluit de Commissaris der Koningin toestemming te verlenen de 
ondertekening van krachtens het mandaat genomen besluiten op te dragen aan de voorzitter 
van de functionele commissie ROV-NH (toepassing 74.2 Provinciewet). 

3.De Commissaris besluit op basis van het onder 1 geformuleerde besluit en gelet op het 
bepaalde in 74-2 Provinciewet, bedoelde ondertekening op te dragen aan de voorzitter van de 
functionele commissie ROV-NH zijnde het GS-lid belast met verkeersveiligheidstaken. 

 
15 
Bevestiging van 
besluitvorming in GS d.d. 
22.02.1994 over het 
Kennemer Gasthuis na 
instemming van 
statencommissie Welzijn en 
Emancipatie. 

 
 
Het college besluit: 
1.Het voorlopige besluit d.d. 22.02.1994 inzake de toekomstige lokatiestructuur van het 

Kennemer Gasthuis te Haarlem/Velsen definitief vast te stellen. 
2.De minister van WVC conform de concept-brief te informeren. 
3.De overige betrokkenen in de regio te verzoeken ondersteuning te geven aan het besluit 

richting de minister van WVC. 

 
 
16 
Gelukwens. 

 
 
Het college besluit een gelukwens te sturen aan de nieuwe commissaris der koningin in Zuid-
Holland, mevrouw ir. J.M.Leemhuis-Stout. 

 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -1440102, 3, 11, 12, 15 
B. Kessenstel. 023 -1440224, 5, 7, 10 
R. v.d. Veen tel. 023 -1443091, 6, 8, 9, 13, 14 
 
 
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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