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1 
Grenzen stadsprovincie 
Amsterdam. 

 
Het college besluit in meerderheid als voorlopig voorstel bij het bepalen van de grenzen van de 
stadsprovincie Amsterdam in het kader van de wet arhi (algemene regels herindeling) tot de 
volgende uitgangspunten en indeling:  
 
I. Uitgangspunten. 
 
Bij de bepaling van het gebied van de stadsprovincie Amsterdam worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
1.Er dient een krachtige stadsprovincie te komen, met taken en bevoegdheden zoals aangegeven 

in de Noordhollandse reactie en die van de gemeenteraad van Amsterdam op de  Nota 1 van 
het ROA. 

2.Tot die stadsprovincie dienen te behoren al die gemeenten die deel uitmaken van het 
aaneengesloten grootstedelijk gebied, alsmede die gemeenten die aan de oplossing van de 
grootstedelijke problematiek een substantiële bijdrage kunnen leveren. 

3.Er wordt uitgegaan van de nu bestaande gemeentegrenzen. 
4.Voorkomen dient te worden dat er gemeentelijke enclaves ontstaan. 
5.Bij de bepaling van de grenzen van de stadsprovincie dient tevens rekening te worden 

gehouden met de levensvatbaarheid en de samenhang van de resterende provincie Noord-
Holland. 

 
II Begrenzing van de stadsprovincie. 
Op grond van die uitgangspunten worden de volgende conclusies getrokken omtrent het gebied 
van de stadsprovincie Amsterdam: 
1.Tot de stadsprovincie Amsterdam behoren de huidige ROA-gemeenten: Amsterdam, 

Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Diemen, Ouder-Amstel, Zaanstad, Oostzaan, 
Landsmeer, Waterland, Wormerland en Purmerend. 

2.Tot de stadsprovincie Amsterdam behoren niet de huidige ROA-gemeenten: Edam-Volendam, 
Zeevang en Beemster. 

3.Tevens behoort de gemeente Uithoorn niet tot de stadsprovincie. Om te voorkomen dat hier 
een enclave zou ontstaan zal Uithoorn te zijner tijd moeten worden ingedeeld bij ofwel een 
eventueel te vormen provincie Holland, ofwel worden gevoegd bij de stadsprovincie 
Amsterdam , ofwel bij de provincie Utrecht. 

 
Kanttekeningen bij dit besluit van collegeleden 
 
Benadrukt is dat het collegebesluit ( bij meerderheid genomen) een voorlopig standpunt is voor 
de inspraak, dat collegeleden niet bindt bij een stemming in de staten op een later moment. In 
dit verband geven individuele GS-leden aan te hechten aan het duidelijk maken van hun 
kanttekeningen.  
De CDA-gedeputeerden wensen dat ook Waterland en Wormerland buiten de stadsprovincie 
blijven. 
De VVD-gedeputeerden gaan er mee akkoord dat Beemster, Zeevang en Edam-Volendam 
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voorlopig buiten de stadsprovincie blijven; mochten Beemster en Zeevang zelf blijven opteren 
voor indeling bij de stadsprovincie, dan zal Edam-Volendam er niet buiten kunnen blijven. Deze 
visie wordt gedeeld door PvdA-gedeputeerde De Boer. D66 gedeputeerde Berman is van mening 
dat het college pas een besluit moet nemen nadat in ROA-verband een standpunt is bepaald over 
de taken en bevoegdheden van de stadsprovincie. Op dit moment is zij van mening dat de 
huidige ROA-gemeenten minus Uithoorn bij de stadsprovincie moeten worden ingedeeld, doch 
dat hierin t.a.v. Beemster, Edam-Volendam en Zeevang verandering kan komen indien nadere 
reacties van de gemeenten daartoe aanleiding geven.  
D66-gedeputeerde De Lange kiest vanuit de uitgangspunten die het college hanteert voor de 
besluitvorming zoals nu in meerderheid is geschied, al had hij liever ook Wormerland buiten de 
stadsprovincie gelaten. 
PvdA gedeputeerde de heer De Zeeuw wil, in overeenstemming met zijn fractie, de huidige 
ROA-gemeenten minus Uithoorn bij de stadsprovincie ingedeeld zien. 
Over het meenemen van een gemeentegrenscorrectie ten aanzien van de Houtrakpolder is - 
indeling van het gedeelte ten oosten van de Machineweg bij de desbetreffende nieuwe gemeente 
op het huidige Amsterdamse gebied - is opgemerkt dat dit nu niet aan de orde is, maar wellicht 
op een later moment afzonderlijk in procedure gebracht zou kunnen worden, afhankelijk van de 
medewerking van de gemeente Haarlemmerliede aan de havenontwikkelingen. D66-
gedeputeerden en de heer De Zeeuw zouden dit nu wel al willen meenemen in de procedure. 
De Commissaris der Koningin is van mening dat ook Waterland en Wormerland geen deel 
moeten uitmaken van de stadsprovincie. Hij vindt ook dat het gebied ten oosten van de 
Machineweg bij de stadsprovincie moet worden ingedeeld, onder het corrigeren van de 
gemeentegrens.  
 

2 
Rapportage evaluatie-on-
derzoek experiment voorzit-
terschap PS-commissies  

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de rapportage van het evaluatie-onderzoek naar het experiment waarbij het 

voorzitterschap van statencommissies wordt vervuld door statenleden die niet tevens GS-lid 
zijn en provinciale staten voor te stellen: 

2. 
a.met ingang van de nieuwe statenperiode het experimentele model om te zetten in een blijvende 

structuur voor alle vaste commissies van advies 
b.het reglement voor de vaste commissies van advies voor zover nodig in overeenstemming te 

brengen met het gestelde onder 1 
c.de uitkomsten van de gedane aanbevelingen in het onder 2b bedoelde reglement te verwerken, 

met inachtneming van de volgende randvoorwaarden: 
a.het recht voor GS-leden en commissies om onderwerpen te agenderen; 
b. het kiezen door de commissie van een voorzitter uit haar midden; 
c. het voordragen van een nieuw lid van de commissie door de fractie die een voorzitter levert; 
d. de mogelijkheid voor een commissie om tussentijds een nieuwe voorzitter te kiezen en voor 

de voorzitter om tussentijds terug te treden. 
3.Het onder 2 bedoelde principebesluit voor te leggen aan de commissie Werkwijze en aan de 

commissie Openbaar Bestuur ter advisering. 
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3  
Provinciaal fonds stads- en 
dorpsvernieuwing; verdeling 
SDV-middelen 1995. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen van de Provinciale Projectgroep Stadsvernieuwing inzake 

toedeling, plaatsing op de reservelijst en afwijzing van SDV-subsidies van de gemeentelijke 
subsidieverzoeken voor het jaar 1995. 

2.De directeur van de dienst Ruimte en Groen te machtigen tot het uitvoering geven aan hun 
besluit ad 1, inhoudende het opstellen van afzonderlijke beschikkingen voor de door de 
gemeenten ingediende subsidieverzoeken, alsmede het verzenden van de circulairebrief en het 
verzenden van de beschikkingen aan de gemeenten. 

 
4 
Concept-richtlijnen MER's 
Nieuw Oost, tweede fase, en 
baggerspeciedepot 
IJmeergebied. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de inhoud van de concept-richtlijnen en de bijbehorende Antwoord-nota's. 
2.Over de concept-richtlijnen het advies van de statencommissie Milieu in te winnen, onder uit-

nodiging van de leden van de commissie ad hoc ROM-IJmeer, tot bijwoning van de 
vergadering van de commissie Milieu. 

3.De GS-commissie Milieu te machtigen bij positief advies van de statencommissie de rich-
tlijnen definitief vast te stellen. 

5 
MER Schiphol e.o. 

 
Het college besluit het Aanvullend Milieu-Effectrapport (AMER) Schiphol en omgeving met 
ingang van 13 december 1994 ter visie te leggen voor de periode tot 16 januari 1995. 

6 
Pre-advies van GS m.b.t. het 
(gewijzigde) initiatiefvoorstel 
D66 inzake provinciaal 
referendum. 

 
Het college besluit: 
1.Het pre-advies m.b.t. het (gewijzigde) initiatiefvoorstel van D66 inzake een provinciaal 

referendum voorlopig vast te stellen, met dien verstande dat daarin, naast andere 
wijzigingen, de volgende punten worden opgenomen: 

a.het vereiste van steun voor het inleidend verzoek: gelijk aan de maximale kiesdeler (aantal 
kiesgerechtigden gedeeld door aantal statenzetels); 

b. het vereiste van driemaal de maximale kiesdeler voor het definitief verzoek; 
c.het vereiste van een opkomst van 60% van de opkomst bij de laatstgehouden statenverkiezin-

gen; 
d.uitsluiting van deelreferenda, mede in verband met complicaties bij "nimby"-aangelegenheden. 
2.Het pre-advies tegelijk met het initiatiefvoorstel voor te leggen aan de statencommissie voor 

openbaar Bestuur. 
3.De GS-commissie voor openbaar Bestuur te machtigen het pre-advies na behandeling in de 

statencommissie definitief vast te stellen en de verdere uitvoering ter hand te nemen. 
7 
Stelling van Amsterdam als 
onderdeel van het 
strategieproject Cultuur, 
Historie en Toerisme. 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Het plan van aanpak voor de stelling van Amsterdam vast te stellen. 
2.Het voor de Stelling van Amsterdam beschikbare budget van f. 100.000,= strategiegeld voor 

1994 te verdelen volgens het plan van aanpak. 
3.Het plan van aanpak om advies voor te leggen aan de statencommissie Culturele Zaken c.a. op 

26 januari 1995. 
4.De GS-commissie voor het strategieproject Cultuur, Historie en Toerisme te machtigen bij 

positief advies van de statencommissie het plan van aanpak nader uit te werken. 
8 
Uitkerings- en 
pensioenverordening 
waterschapbestuurders. 

 
Het college besluit: 
De voordracht aan provinciale staten vast te stellen met betrekking tot : 
-de Uitkerings- en pensioenverordening waterschapsbestuurders in Noord-Holland 
-de Uitkerings- en pensioenverordening voor bestuurders van het Hoogheemraadschap van 
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Rijnland en  
-de Uitkerings- en pensioenverordening voor bestuurders van het hoogheemraadschap Amstel en 

Vecht. 
 
9 
Beheerverslag 1991 - 1993 
Noordhollands Duinreservaat, 
provinciale landgoederen en 
overige provinciale 
natuurgebieden. 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe het door de NV PWN opgestelde beheerverslag 1991 - 1993 m.b.t. het 

Noordhollands duinreservaat c.a. goed te keuren en de beheerbijdrage 1992 en 1993 vast te 
stellen op resp. f. 3.225,874,= en f. 3.111,448,=. 

2.Alvorens definitief te besluiten de statencommissie NLO om advies te vragen. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -1440101, 2, 6 
M. Hoensontel. 023 -144118  7, 
B. Kessenstel. 023 -144022  3, 5, 8, 9 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  4 
 
 
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.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wijzigingen op de openbare besluitenlijst van vorige week, 6 december: 
 
Punt 4 Herijking NRVW in het kader van de Strategienota. 
Nieuwe tekst: 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van de rapportage van de werkgroep herijking Noordhollandse Raad voor Volksgezondheid en Welzijn (NRVW), 

zoals omschreven in de strategienota, inhoudende o.a. 
-voorstel tot fusie van de bureaus en raden van Noord- en Zuid-Holland 
-verzelfstandiging van de raad t.a.v. het bureau 
-privatisering van het bureau. 
2.de GS-commissie voor de volksgezondheid te machtigen over deze rapportage het overleg aan te gaan PRV Zuid-Holland. 
3.De uitkomsten van het overleg sub 2 voor te leggen aan het college ter nadere standpuntbepaling. 
 
Punt 7 Uitwerking Masterplan Noordzeekanaalgebied 
Toe te voegen aan lid 3 van het besluit: 
"Havenontwikkeling in de Wijkermeerpolder wordt planologisch niet onmogelijk gemaakt." 
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