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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 14 JUNI 1994       
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
1 
Nota herziening provinciaal 
plan voor de geestelijke 
gezondheidszorg in Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de inhoud van de nota "Een visie op de geestelijke ge-

zondheidszorg in Noord-Holland. Evaluatie en herziening van het provinciale 
plan voor de geestelijke gezondheidszorg". 

Hiermee wordt ingestemd met de hoofduitgangspunten dat: 
-het ingezette regionalisatie beleid verder wordt ontwikkeld; 
-de in Noord-Holland bestaande normatieve overcapaciteit van klinische plaatsen (circa 350) 

wordt gereduceerd tot aan de normen zoals vastgesteld in de richtlijnen ex art. 3 van de 
Wet Ziekenhuis-voorziening; 

-voor de uitvoering van deze reductieplannen bestuurs-overeenkomsten tussen provincie en de 
betrokken instellingen zullen worden afgesloten; 

-naast de beoogde reductie gelijktijdig (via toepassing van de 'vrije marge') ruimte wordt ge-
creëerd voor zorgvernieuwende impulsen binnen de sector; 

-zorgvernieuwing tevens impliceert dat de substitutie van klinische capaciteit naar ambulante 
zorg en opnamevervangende deeltijd-behandeling verder wordt doorgezet; 

-meer aandacht gegeven zal worden aan specifiek doelgroepenbeleid (ouderendak- en thuislozen 
met psychiatrische problemen, etnische groepen); 

-meer aandacht gegeven zal worden aan de problematiek die zich afspeelt op het raakvlak van de 
gespecialiseerde gezondheidszorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg 
('maatschappelijke GGZ'). 

2.de regionale partijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/consumenten) te verzoeken 
verdere uitwerking te geven aan de in de nota aangegeven richting van het beleid; 

3.de nota als toetsingskader te hanteren van de op regionaal niveau verder te ontwikkelen 
initiatieven; 

4.De GS-commissie te machtigen de nota - na behandeling in de commissie Welzijn en 
Emancipatie - vast te stellen en te doen verzenden aan de betrokken partijen alsmede aan 
de minister van WVC. 

2 
Concept statenvoordracht 
inzake aanpassing van het 
Ambtenarenreglement 1920. 

 
Het college besluit: 
1.Provinciale staten uit te nodigen het Ambtenarenreglement 1920 aan te passen op de in de 

concept-statenvoordracht aangegeven wijze. 
2.Daartoe vooraf de Centrale Commissie voor georganiseerd overleg Noord-Holland en de 

statencommissie Personeel en Organisatie te horen. 
3  
Financiering uitvoering 
energiebeleid 1994 - 2000. 
 

 
Het college besluit: 
1.In het kader van het najaarsbericht 1994 aan provinciale staten voor te stellen een extra bedrag 

van f. 100.000,= ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het energiebeleid in 
1994. 

2.Bij de voorbereiding van de begroting 1995 zal bij de integrale afweging worden betrokken de 
vraag of aan PS dient te worden voorgesteld een bedrag (structureel) van f. 250.000,= 
ter beschikking te stellen voor de verhoging van het budget voor duurzame 
produktie/energiebeleid. 

3.Dit voorstel voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Economische Zaken, 
Werkgelegenheid en Energiebeleid. 

4.De GS-commissie te machtigen e.e.a. verder af te handelen. 
 

4 
Voorlopige visie ROM-

 
Het college besluit in te stemmen met de verzending van de reactie op de Voorlopige Visie 
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IJmeer. ROM-IJmeer. In de reactie zal nog worden opgenomen dat de structuurplanvariant van Nieuw-
Oost ( 660 ha) een op zichzelf funtionerend stadsdeel moet kunnen zijn. 

  
5 
Baggerproject Naarden, 2e 
fase. 

 
Het college besluit in te stemmen met de uitvoering van de 2e fase baggerproject Naarden en 
voor het provinciaal aandeel in de kosten hiervan max. f. 600.000,= ter beschikking te stellen. 

 
6 
Statenvragen mw. T.A. 
Molenaar - Langeveld e.a. 
over opstelling van het 
ministerie van LNV t.a.v. 
windmolenparken in Zijpe en 
Niedorp. 
 

 
Het college stelt de antwoorden op de vragen vast. 

7 
Vaststelling van de ontwerp-
rekening van de 
Groenontwikkelings- en 
Beheersdienst Noord-Holland 
(GBD) over 1993. 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-rekening van de GBD 1993 vast te stellen. 
2.De ontwerp-rekening gelijktijdig met de rekening van de Algemene dienst over 1993 voor te 

leggen aan de commissie Financiën en Beleidsplanning en de Rekeningencommissie. 
3.Provinciale staten de ontwerp-rekening van de GBD gelijktijdig met de rekening van de 

Algemene dienst over 1993 ter vaststelling aan te bieden. 
 
8 
Vaststelling van de ontwerp-
jaarrekening van de Algemene 
Dienst der provincie over 
1993. 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-rekening van uitgaven en inkomsten van de provincie over 1993 met de daarbij 

behorende toelichting en bijlagen vast te stellen. 
2.De voordracht aan provinciale staten (c.q. de geleidebrief) voorlopig vast te stellen. 
3.Bedoelde stukken, gecompleteerd met alle daarbij behorende bijlagen, in handen te stellen van 

de Rekeningencommissie. 
9 
Concept-nota gebiedsper-
spectief voor de Vechtstreek. 

 
Het college besluit: 
1.In principe de concept-nota vast te stellen, met wijziging van enkele woorden op pagina 13 

onder "doelstellingen economie".   
2.Hierover een externe consultatie te houden met de betrokken instanties en instellingen op 4 

juli 1994 om 20.15 uur. 
3.Over de concept-nota de Commissie Natuur- en Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie 

en de commissie Land- en Tuinbouw te horen op 15 juli 1994. 
10 
Opleggen gemeenschappelijke 
regeling ingevolge Wet 
geneeskundige hulpverlening 
bij rampen aan regio West-
friesland. 

 
Het college besluit: 
1.Een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen 

(Wghr) op te leggen aan de raden, de colleges van B en W en de burgemeesters van de 
gemeenten in de Wghr-regio Westfriesland in de vorm van een wijziging van de 
bestaande Gemeenschappelijke Regeling Basisgezondheidsdienst Westfriesland. 

2.Het opleggingsbesluit toe te zenden aan de raden, de colleges van B en W en de burgemeesters 
van de gemeenten in de Wghr-regio Westfriesland. 

3.Het opleggingsbesluit bekend te maken in het Provinciaal Blad en de Nederlandse 
Staatscourant. 

11 
Waterbeheersplan van Het 
Lange Rond. 

 
Het college besluit: 
1.Goedkeuring te verlenen aan het waterbeheersplan voor het gebied van Het Lange Rond. 
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2.Het besluit terzake mede te delen aan zowel het waterschap Het Lange Rond als het 
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, onder het 
maken van een aantal opmerkingen. Deze betreffen de aard van het plan (goede kwaliteit; 
eerste integrale beheersplan binnen de provincie), de thans aanvaardbare wijze van 
functietoekenning en het baggerbeleid, dat in overeenstemming is gebracht met de 
provinciale uitgangspunten op dat punt. 

 
12 
Operationeel Programma 
Renaval II en bijbehorend 
protocol. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het Voorstel Operationeel Programma Renaval II en in principe in te 

stemmen met de onder 8.2. (pag. 37 e.v.) aangegeven bestuurlijke structuur en 
besluitvormingsprocessen. 

2.In principe akkoord te gaan met een provinciale deelname aan het Operationeel Programma 
Renaval II volgens de in het protocol gegeven nadere uitwerking van de bestuurlijke- en 
uitvoeringsstructuur, alsmede de financiële consequenties. 

3.De besluiten onder 1 en 2 voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor 
Economische Zaken, Werkgelegenheid en Energiebeleid. 

4.De GS-commissie te machtigen tot verdere afhandeling en het ondertekenen van het protocol, 
na een positief advies van de statencommissie EZ. 

 
13 
Ontwerp Randstad Advies 
Plan voor Scholen VO 1995 - 
1997. 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-advies conform vast te stellen en voor te leggen aan de commissie voor Culturele 

Zaken in haar vergadering van 7 juli 1994. 
2.Bij positief advies van de statencommissie voor Culturele Zaken c.a. de betreffende GS-

commissie te machtigen de definitieve voordracht aan PS vast te stellen. 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
over de nummers: 
P.Heemskerktel.023-1440101, 8, 10 
J.Jansentel.023-1442572 
Marjan Hoensontel.023-1441183, 12, 13 
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