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1 
IPO Bestuur en Financiën, 
vergadering 17 maart 1994. 
 

 
Het college besluit in te stemmen met de geagendeerde voorstellen. 

 2 
Vergadering Algemeen 
Bestuur IPO op 17 maart. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met wijze van aanpak van voorbereiding op vervolg Decentralisatie-impuls, 

leidend tot een  voorstel ten behoeve van kabinetsformateur  en het bestuursakkoord, vast te 
stellen in AB-IPO dd. 19 mei 1994. 

2.In te stemmen met het continueren van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen als 
afzonderlijke rechtspersoon  bij het IPO; 

3.Het secretariaat bestuurlijke overleggen rivierdijkversterking en muskusrattenbestrijding 
(0.8fp), organisatorisch onder te brengen bij het IPO; 

4.In te stemmen met het algemeen kader ten behoeve van af te sluiten bestuursovereenkomsten 
cultuurbeleid tussen Rijk, provincies en/of gemeenten; 

5.In te stemmen met de bindende werkafspraken met de Rijksdienst Wegverkeer over nieuwe 
procedure inzake ontheffing van bijzondere transporten; 

6.In te stemmen met de uitkomst van het overleg met VROM over de uitvoering van de 
VINEX. 

3 
Huur van circa 50 
werkplekken gedurende 
enkele jaren. 

 
Het college besluit: 
1.In principe gedurende enkele jaren circa 50 werkplekken extra in te huren. 
2.De notitie terzake aan de statencommissie Fipla voor te leggen, en bij positief advies de GS-

commissie te machtigen een en ander af te handelen. Waar sprake is van rijksdoeluitkeringen 
dient daar aan te worden toegevoegd "voor milieutaken". 

4 
Provinciale activiteiten in 
verband met de viering  
van 50 jaar bevrijding in 
1995 
 

 
Het college besluit in principe in de ontwerp-begroting 1995 een bedrag op te nemen t.b.v. 
provinciale aktiviteiten in verband met de viering van 50 jaar bevrijding. 

5 
Toepassing art. 19 WRO 
voor de bouw van 83 
woningen op het terrein van 
Linschotenstraat/ Oosterhaven 
(voormalig gasfabriekterrein) 
binnen het beschermde 
stadsge- zicht van Enkhuizen. 
 

 
Het college besluit in meerderheid de gevraagde verklaringen van geen bezwaar voor de bouw 
van 83 woningen op de lokatie Linschotenstraat/Oosterhaven in de gemeente Enkhuizen te 
verlenen, onder klemmende aandrang op de gemeente de vormgeving van het bouwplan zo aan te 
passen dat het aan de havenzijde op begane grond-niveau wordt verlevendigd (geen blinde muur) 
i.v.m. het beschermd stadsgezicht. 
De gedeputeerden Van Diepen, Berman en De Lange verklaren het niet eens te zijn met het 
besluit, wegens de inbreuk die het plan naar hun mening vormt op het beschermd stadsgezicht. 

6 
Herreglementering waterschap 
Groot Haarlemmermeer. 

 
Het college besluit: 
1.Het eerder genomen besluit van 1 maart 1994 (nr. 11.1 van de besluitenlijst) alsnog te 

wijzigen in die zin dat in het ontwerp Reglement van Bestuur en de bijbehorende memorie 
van toelichting voor het waterschap Groot Haarlemmermeer wordt opgenomen dat het 
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vaarwegbeheer van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder als reglementaire neventaak 
tot 1 januari 1996 bij het waterschap wordt gelaten. De overige punten van de besluiten 
onder punt 11 blijven ongewijzigd. 

2.De statencommissies Water/Openbaar Bestuur per brief op de hoogte te stellen van dit besluit 
en over te gaan tot tervisielegging van de ontwerp reglementering. 

   
7 
Wijziging artikelen 39 en 52 
van de Verordening op de 
verzorgingstehuizen in 
Noord-Holland, m.u.v. 
Amsterdam. 

 
 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit tot wijziging van de artikelen 39 en 52 van 

de Verordening op de verzorgingstehuizen in Noord-Holland, met uitzondering van 
Amsterdam, als gevolg waarvan de verplichte tuberculosekeuring komt te vervallen, in 
principe vast te stellen. 

2.De concept-statenvoordracht en het ontwerp besluit ter advisering voor te leggen aan de 
commissie voor Welzijnszorg en Emancipatie in de vergadering van 30 maart 1994. 

3.Na positief advies van deze commissie de GS-commissie te machtigen deze zaak verder af te 
handelen. 

8 
Intrekken "Deelverordening 
emancipatie Noord-Holland 
1991" en vaststellen 
"Deelverordening emancipatie 
Noord-Holland 1994". 

 
Het college besluit: 
1.In principe vast te stellen de concept-voordracht aan provinciale staten en het ontwerp-besluit 

inzake: 
a.intrekking van de "Deelverordening emancipatie Noord-Holland" (provinciaal blad 97, 1991); 
b.vaststelling een nieuwe "Deelverordening emancipatie Noord-Holland 1994". 
2.De concept-voordracht en het ontwerp-besluit aan provinciale staten ter advisering voor te 

leggen aan de statencommissie voor Culturele Zaken c.a. op 17 maart 1994. 
3.De statencomissie Openbaar Bestuur in de gelegenheid te stellen op de concept-voordracht te 

reageren. 
4.De GS-commissie voor culturele Zaken c.a. bij positief advies van de statencommissies te 

machtigen tot verdere afhandeling van voormelde stukken, i.c. vaststelling van 
statenvoordracht en ontwerp-besluit. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 2, 4, 7 
M. Hoensontel. 023 -144118  8 
H. Jansentel. 023 -144257  3 
B. Kessenstel. 023 -144022  5, 6 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309 
 
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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