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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 13 SEPTEMBER 1994

Onderwerp/

1
Budgetfinanciering PBC
(Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland).

2
Inflatieaanpassing van het
aantal opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting per 1 april 1995 tot
27,3.

3
Legesverordening en bijbehorende tarieventabel 1995.

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de inhoudelijke en financiële evaluatie van het budgetsubsidie voor de jaren
1991 t/m 1994 aan de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland.
2.De PBC Noord-Holland voor de jaren 1995 tot en met 1998 een subsidie toe te kennen van
max. f. 8.136.800,= voor de uitvoering van de provinciale steunfunctie voor het lokale
bibliotheekwerk met de volgende taken:
a.het bieden van ondersteuning aan het lokale bibliotheekwerk in de gehele provincie;
b.het aanbieden van directievoering en verzorging van de financiële administratie voor
bibliotheken in gemeenten met minder dan 30.000 inwoner;
c.het totstandbrengen (en onderhouden) van een provinciaal netwerk;
d.het uitvoeren van de Wetenschappelijke Steunfunctie in Noord-Holland;
3.Indien in deze budgetperiode in de financiën van de provincie wezenlijke wijzigingen optreden,
bijv. door afsplitsing van het ROA-gebied of een fusie met de provincie Zuid-Holland
zullen het subsidie voor en de taakstelling van de PBC opnieuw worden bezien.
4.Gedurende deze budgetperiode de PBC niet in aanmerking te laten komen voor een mogelijke
verhoging van het subsidie in het kader van de afspraken voor loon- en
prijscompensatie. Eventuele tekorten, die voortvloeien uit dit voorstel kunnen, indien
geen andere inkomsten daartoe verworven kunnen worden, ten laste van het
egalisatiefonds worden gebracht.
5.Op 22 september 1994 de notitie en het ontwerp-besluit ter advisering voor te leggen aan de
statencommissie voor culturele zaken c.a.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht inzake verhoging van het aantal opcenten op
de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van 26,7 naar 27,3 met ingang van 1 april
1995.
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.

Het college besluit:
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1.In principe in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht m.b.t. aanpassing van de
Legesverordening 1993 Provincie Noord-Holland en bijbehorende tarieventabel.
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.

4
Herziening Grondwaterheffingsverordening NoordHolland.

5
Provinciaal ziekenhuis Duin
en Bosch; balans en rekening
1993 met accountantsrapport.

6
Vaststelling ontwerp-reactie
op de voorstellen DB/IPO
voor de IPO-begroting 1995,
de IPO meerjarenraming 1996
- 1998 en het IPO jaarplan
1995 ter behandeling in de
commissie Openbaar Bestuur
op 21 september 1994.
7
Eerste standpuntbepaling GS
n.a.v. De Nota I van het
ROA.

Het college besluit:
1.De concept-voordracht tot herziening van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland
volgens voorstel vast te stellen.
2.Het wijzigingsvoorstel om advies voor te leggen aan de statencommissies Water en Financien
en Beleidsplanning op resp. 26 september en 12 oktober.
3.De GS-commissie Water te machtigen bij positief advies van de statencommissie de
voordracht aan PS definitief vast te stellen t.b.v. de statenvergadering van 14 november
1994.
4.De heffingen voortaan jaarlijks bij te stellen.
Het college besluit:
1.De voordracht m.b.t. de jaarrekening 1993 van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch
definitief vast te stellen en deze te agenderen door de vergadering van provinciale staten
op 10 oktober 1994.
2.Een bedrag van f. 576.000,= t.l.v. de algemene dienst te nemen als tegemoetkoming aan de
Stichting Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch in de kosten van de afkoopregeling
ziekenfondsverzekerden en de kosten van interimmanagement als gevolg van de
privatisering.
3. De rekeningencommissie per brief mee te delen dat onderhavig besluit is genomen en dat voor
de nog resterende onderwerpen, genoemd door de rekeningencommissie, die nu nog niet
direct zijn op te lossen, nader onderzoek gaande is.
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de reactie aan het DB-IPO - opgesteld in de vorm van een concept-statenvoordracht - ter behandeling in de commissie openbaar bestuur op
21 september 1994 over de voorstellen voor de IPO-begroting 1995, de
meerjarenraming 1996-1998 en het IPO-jaarplan 1995.
2.De GS-commissie interprovinciaal overleg te machtigen, gehoord het advies van de commissie
openbaar bestuur, de definitieve reactie naar het IPO/DB vast te stellen indien
de statencommissie daarin geen belangrijke inhoudelijke wijzigingen
aangebracht heeft, en tevens de definitieve statenvoordracht vast te stellen als
het DB/IPO de definitieve stukken nagenoeg conform de ontwerpen vaststelt.
Het college besluit:
1.Het commentaar "Reactie van de provincie Noord-Holland op de concept en De Visie, Het
Gelaat en De Dienst van het Regionaal Orgaan Amsterdam" vast te stellen en als eerste
bestuurlijk standpunt naar voren te brengen in de Stuurgroep SPA als zijnde het
standpunt van het college.
2.De Noordhollandse leden van de Stuurgroep SPA te machtigen dit standpunt in die stuurgroep
naar voren te brengen, waarbij de CdK als eerste woordvoerder optreedt.
3.Het t.b.v. de Stuurgroep SPA vastgestelde standpunt zo spoedig mogelijk ter kennis te
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brengen van de leden van PS, de Noordhollandse gemeenteraden, de besturen van
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de betrokken waterschapsbesturen, de
partners in de Stuurgroep SPA, de VNHG en het IPO, bij nader door de GS-commissie
Bestuurlijke Organisatie vast te stellen brieven.
4.De reactie openbaar te maken zodra de betrokken partijen de stukken hebben ontvangen.
5.Vóór het einde van de overlegperiode een meer gedetailleerd provinciaal commentaar te
leveren.

8
Project geautomatiseerd
lokaal bibliotheeksysteem.

9
Opzetten provinciaal Mobiliteitsbureau.

10
Bedrijvenbestemming Westzanerpolder; prealabele vraag
i.v.m. afwijking van het
streekplan ANZK, gem.
Zaanstad.

11
Statenvoordracht m.b.t. de
Gemeenschappelijke Visie
ROM-IJmeer.

12
Concept-voordracht nota
Energiebeleid provincie
Noord-Holland 1994 - 2000.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie over het bibliotheeksysteem.
2.De notitie over het bibliotheeksysteem voor te leggen aan de statencommissie PenO.
3.Over de dekking van de kosten van het systeem te besluiten bij het Najaarsbericht.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het opzetten van een provinciaal mobiliteitsbureau (herschikking personeel)
per 1 januari 1995.
2.Provinciale staten te verzoeken daarvoor bij de begroting 1995 extra middelen ad f. 200.000,=
gedurende de komende reorganisaties (strategiediscussie, stadsprovincie Amsterdam,
Holland-provincie) ter beschikking te stellen.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de door de gemeente geschetste behoefte aan grotere kavels bedrijventerrein
op korte termijn en de daarvoor nodige wijziging van de bestemming van de
Westzanerpolder.
2.Bereid te zijn, op basis van een door de gemeente te nemen planologisch besluit, gebruik te
maken van zijn bevoegdheid te besluiten tot een passieve afwijking van het streekplan.
3.De brief aan B en W Zaanstad te verzenden.
Het college besluit:
1.De voordracht aan provinciale staten m.b.t. de Gemeenschappelijke Visie ROM-IJmeer vast te
stellen.
2.Aan provinciale staten voor te stellen de Gemeenschappelijke Visie te aanvaarden als basis
voor het op te stellen Plan van Aanpak.
3.De statenvoordracht te agenderen voor de statenvergadering van oktober 1994.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inspraakreacties op de concept-nota Energiebeleid, de reacties van GS
daarop en de naar aanleiding daarvan opgestelde tekstwijzigingen vast te stellen.
2.De concept-voordracht van de Nota Energiebeleid Provincie Noord-Holland 1994 - 2000, incl.
het ontwerp-besluit van PS vast te stellen.
3.Deze voordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Economische Zaken,
Werkgelegenheid en Energiebeleid op 12 oktober 1994.
4.Bij een positief advies van de commissie de GS-commissie te machtigen de definitieve
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voordracht vast te stellen en de voordracht plus het ontwerp-besluit voor te leggen aan
provinciale staten.

13
Onderscheid utilitaire- recreatieve fietspaden.

14
Uitvoering van het provinciaal natuur- en landschapsbeleid door de dienst WVV.

15
Stimulering Sportbeoefening
gehandicapten, tweede voortgangsrapportage regionale
projecten.
16
Aanwijzing bevoegd gezag
(nautisch beheerder) over
scheepvaartwegen in waterstaatkundig beheer bij waterschappen.

17
Wegenwet; onttrekking aan
het openbaar verkeer gedeelte
provinciale weg (Beverwijk
West Graftdijk) te Westzaan
(Zaanstad) ter hoogte van
aansluiting Nauernasche
Vaartdijk.
18
Stimulering zorgvernieuwing;
subsidieverzoek project
Transmurale zorgverlening
(Schakelzorg).

Het college besluit:
1.Het onderscheid tussen utilitaire en recreatieve fietspaden te handhaven, maar het onderdeel
recreatieve fietspaden over te hevelen naar het fonds openluchtrecreatie.
2.Bij het onderzoek naar de verzelfstandiging van het beheer en onderhoud van provinciale wegen
de mogelijkheden te bezien om te komen tot een N.V. Wegenbeheer Noord-Holland.
Ook de provinciale fietspaden daarbij betrekken.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de Notitie "Ontsnippering Provinciale Ecologische Hoofdstructuur door
aanpak van infrastructurele barrières".
2.De nota ter behandeling voor te leggen aan de commissie Verkeer en Vervoer.
3.De nota ter kennisname te zenden aan de commissie Natuur-, Landschapsbescherming en
Openluchtrecreatie.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de voortgangsnotitie gehandicaptensport.
2.Genoemde voortgangsnotitie te zenden aan de commissie Culturele Zaken c.a. voor bespreking
in de vergadering van 22 september 1994.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de concept statenvoordracht en het concept statenbesluit tot intrekking van
het besluit van provinciale staten van 21 oktober 1991, nr. 55 (zoals gewijzigd bij
besluit van 14 december 1992, nr. 70) inhoudende de aanwijzing van een bevoegd
gezag over de scheepvaartwegen in beheer bij waterschappen en tot het vaststellen van
een nieuw besluit terzake.
2.De concept stukken ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie voor verkeer en
vervoer in de vergadering van oktober 1994.
3.De GS-commissie voor verkeer en vervoer te machtigen de voordracht vast te stellen ter
behandeling in provinciale staten, indien er geen essentiële wijzigingen meer worden
voorgesteld.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit en bijbehorende
tekening inzake ontrekking aan het openbaar verkeer gedeelte provinciale weg N246 te
Westzaan (Zaanstad) en deze stukken in beginsel vast te stellen.
2.Bedoelde stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor verkeer en
vervoer.
3.De commissie voor wegen, verkeer en vervoer uit hun college te machtigen na gebleken
instemming van de commissie voor verkeer en vervoer dienovereenkomstig een voorstel
aan provinciale staten te doen.
Het college besluit:
1.In principe aan het Waterlandziekenhuis en de Stichting Thuiszorg Zaansteek/Waterland
gezamenlijk een projectsubsidie te verlenen van maximaal f. 103.000,= t.b.v. het
project "Schakelzorg" in het kader van de regeling
"Stimulering Zorgvernieuwing".
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2.Dit besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Welzijnszorg en
Emancipatie.
3.De GS-commissie voor de volksgezondheid te machtigen om bij instemmend advies van de
statencommissie de aanvraag verder af te handelen.

19
Oprichting Stichting Vutfonds overheid.

Het college besluit:
1.Vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht inzake de oprichting van een Stichting Vut-fonds
voor het overheidspersoneel.
2.Hieromtrent het advies van de statencommissie Personeel en Organisatie in te winnen.
3.Bij positieve advisering door de statencommissie PenO de GS-commissie Personeel en
Organisatie te machtigen de definitieve statenvoordracht vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010
2, 3, 6, 7, 10, 11
M. Hoensontel. 023 -1441181, 5, 12, 15, 18
H. Jansentel. 023 -1442578, 9, 19
Y. Koottel. 023- 144283
4
R. v.d. Veen tel. 023 -14430913, 14, 16, 17
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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