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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 17 MEI 1994 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
IPO-vergadering Bestuur en 
Financiën op 19 mei 1994. 

 
 
Het college besluit: 
1.De brief van de fondsbeheerders over de korting van 1,9 miljoen op het Provinciefonds voor 

kennisgeving aan te nemen.  
2.In te stemmen met het IPO voorstel aan de fondsbeheerders over de integratie van de DI-

uitkeringen in de algemene uitkering van het Provinciefonds en tevens met het voorstel om 
de positieve en negatieve herverdeeleffecten van deze integratie te betrekken bij de IPO 
besluitvorming over komende saneringen van specifieke uitkeringen. 

 
2 
IPO-vergadering Algemeen 
Bestuur d.d. 19 mei 1994. 

 
 
Het college besluit: 
1.De IPO-brief aan de kabinetsformateur te bespreken en de delegatie uit GS in de IPO-AB-

vergadering te machtigen op basis van deze discussie wijzigingen voor te stellen en naar 
bevind van zaken in te stemmen met de brief; 

2.In te stemmen met het IPO-voorstel om de interne provinciale discussie over het pre-advies 
"Vernieuwing van politiek en bestuur in de provincie" te richten op 3 hoofdthema's. 

3.Uit te gaan van behandeling van het pre-advies in de klankbordgroep strategieontwikkeling in 
juni en in de statencommissie Openbaar Bestuur in september; 

4.In te stemmen met de IPO-brief aan de fondsbeheerders over normering, voorzover deze beperkt 
blijft tot weergave van het standpunt naar de huidige inzichten nl. keuzevariant 
"gecorrigeerde netto-rijksuitgaven"; 

5.In te stemmen met betaling van de externe advisering VINEX overige stadsgewesten via de 
IPO betalingsfunctie 1994; 

6.In te stemmen met het advies van de IPO-adviescommissie Ruimte en Groen inzake verdeling 
van de gelden voor de grondkosten en bodemsanering, inclusief de interprovinciale 
verrekening ten behoeve van de provincie Zuid-Holland; 

7.In te stemmen met een gezamenlijke opdracht van IPO en LNV aan Heidemij Advies BV ten 
behoeve van de evuluatie van het IPO/LNV convenant en het IPO aandeel te betalen uit de 
IPO betalingsfunctie; 

8.In te stemmen met het project-voorstel ter begeleiding van de operatie sanering 
industrielawaai, en de bemensing van het secretariaat nog nader in te vullen; 

9.In te stemmen met de voorgestelde IPO brief aan de minister van Binnenlandse Zaken over de 
wijziging van het nabestaandenpensioen politieke ambtsdragers ten behoeve van gelijke 
behandeling niet-gehuwd samenwonenden en gehuwden; 

10.In te stemmen met de uitgangspunten bij de herhuisvesting van het IPO-secretariaat. 
 
3 
Herreglementering De 
Waterlanden. 

 
 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht m.b.t. het Ontwerp Reglement van Bestuur voor het waterschap De 

Waterlanden alsmede de daarbijbehorende Memorie van Toelichting en de beantwoording 
van de bezwaren, welke n.a.v. de tweede tervisieleggingen zijn ingekomen, in beginsel vast 
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te stellen. 
2.De concept bezwarenbeantwoording als gevolg van de tervisielegging van het voorgenomen 

amendement van provinciale staten, inhoudend om de kiesdistricten voor de categorie 
ingezetenen te laten vervallen, te zenden aan de bezwaarmakers, onder mededeling van het 
feit dat zij hieromtrent spreekrecht kunnen vragen in de commissievergadering van 6 juni 
1994. 

3.De onder punt 1 genoemde stukken ter advisering voor te leggen aan de commissie Water op 6 
juni 1994. 

 
4 
Herreglementering 4 
kwantiteitswaterschappen. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht m.b.t. het ontwerp reglement van bestuur voor 
a.het Waterschap Groot Haarlemmermeer 
b.het Waterschap Groot Geesterambacht 
c.het Waterschap Westfriesland 
d.het Waterschap Het Lange Ronde 
alsmede de daarbijbehorende Memorie van Toelichting en de beantwoording van de bezwaren, 

welke n.a.v. de tervisielegging zijn ingekomen, in beginsel vast te stellen. 
2.De concept bezwarenbeantwoording als gevolg van de tervisielegging te zenden aan de 

bezwaarmakers, onder mededeling van het feit dat zij hieromtrent spreekrecht kunnen vragen 
in de commissievergadering van 6 juni 1994. 

3.De onder punt 1 genoemde stukken ter advisering voor te leggen aan de commissie Water op 6 
juni 1994. 

4.De GS-commissie te machtigen de statenvoordracht definitief vast te stellen, indien het advies 
van de commissie Water positief is. 

 
 
 

5 
Milieubeleidsovereenkomst 
en Plan van Aanpak 
Milieubeleid 
bloembollensector. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Voorlopig in te stemmen met de Milieubeleidsovereenkomst (MBO) en het Plan van Aanpak 

Milieubeleid bloembollensector (PvA). 
2.Het standpunt van voorlopige instemming ter advisering voor te leggen aan de 

statencommissie Milieu, in haar vergadering van 20 mei en de leden van de statencommissie 
Water en Land- en Tuinbouw schriftelijk te informeren (zie punt 5 en bijlagen).  

3.Bij positieve advisering door de statencommissie Milieu de gedeputeerden Achterstraat en De 
Boer te machtigen tot verdere afhandeling. 

 
6 
Antwoord op een brief van de 
Rekeningencommissie. 

 
Het college besluit de Rekeningencommissie te antwoorden op haar brief van 5 april 1994 
volgens de ontwerp-brief, behoudens een aanpassing. 
 
 

7 
Rapport evaluatie 
gemeenschappelijke regeling 
Regio Randstad Holland en 
Utrecht. 
 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht inzake Rapport Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Regio Randstad 

Holland en Utrecht en het bijbehorende ontwerp-besluit vast te stellen. 
2.De voordracht en het ontwerp-besluit te behandelen in provinciale staten op 13 juni 1994. 

 
8  
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Gemeenschappelijke regeling 
Regio Randstad. 
 

Het college besluit: 
1.De voordracht inzake gemeenschappelijke regeling Randstad en het bijbehorende besluit 

definitief vast te stellen. 
2.De voordracht en het ontwerp-besluit te behandelen in provinciale staten op 13 juni 1994. 

 
9 
Conferentie van 
luchthavenregio's op 3 en 4 
november 1994 in West 
Sussex. 

 
Het college besluit wel in te stemmen met de organisatie van een conferentie van 
luchthavenregio's op 3 en 4 november 1994 samen met de County West Sussex doch op deze 
zaak verder terug te komen in de vergadering van 31 mei aanstaande, waartoe de stukken weer 
dienen te worden geagendeerd. 
 

10 
Provinciaal Beleid 
Amateurkunst. 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de inspraakreacties op de notitie "Evaluatie Amateurkunst in Noord-

Holland" en het verslag van de hoorzitting d.d. 14 december 1993. 
2.Het antwoord op de inspraakreacties vast te stellen. 
3.De concept-nota Provinciaal beleid Amateurkunst in principe vast te stellen, waarin centraal 

staat: 
a.het instellen van een provinciaal steunpunt Amateurkunst Noord-Holland van waaruit op een 

geïntegreerde en flexibele wijze ondersteuning wordt gegeven aan alle disciplines op het 
terrein van de Amateurkunst; 

b.een eigentijdse (subsidie)beleid te gaan voeren waarbij sprake is van een betere afstemming van 
het aanbod op de vraag en deregulering van de huidige wijze van subsidiëring. 

4.De concept-nota met bijlagen ad 1 en ad 2 om advies voor te leggen aan de statencommissie 
voor Culturele Zaken c.a. op 19 mei 1994. 

5.De concept-nota, na verwerking van het advies van de statencommissie, met een voordracht via 
het college, te agenderen voor vaststelling door provinciale staten in september 1994. 

6.Bij de integrale afweging voor de besteding van middelen voor nieuw beleid bij de opstelling 
van de concept-begroting voor 1995 een extra bedrag van f. 160.000,= te betrekken voor een 
op te richten Provinciaal Steunpunt Amateurkunst. 

 
 

11 
Bestuurlijke organisatie 
in het gebied Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
12  
Overdracht Regionale 
Educatieve Centra (REC's). 

 
Het college besluit: 
- in te stemmen met de tekst van de concept-verklaring die is opgesteld op basis van het overleg 
met het College van GS van Zuid-Holland op 17 mei 's-ochtends; 
- het College van GS van Zuid-Holland voor te stellen de verklaring gezamenlijk te zenden aan 
de dagelijkse besturen van de provincies Utrecht en Flevoland, de gemeenten Amsterdam, 
Roterdam en Den Haag, de stadsregio's Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden, het IPO en aan 
de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de verklaring daarbij tevens te 
gebruiken als gemeenschappelijk persbericht; 
- de heer Van Kemenade aan te wijzen als woordvoerder in deze. 
 
 
Het college besluit: 
1.In principe de verantwoordelijkheden voor de bestemming van de rijksbijdrage voor de 

ondersteuning volwasseneneducatie (subsidiëring Regionale Centra) met ingang van 
01.01.1995 over te dragen aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen. 

2.De notitie en de ontwerp-statenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de statencommissie 
voor Culturele Zaken op 19 mei 1994. 
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3.Wanneer daar aanleiding toe bestaat overleg te voeren met de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen (c.q. een vertegenwoordiging van het ministerie van OenW); daarna de 
gebruikelijke procedure volgen voor aanmelding voor besluitvorming in provinciale staten: 
eerst naar GS, dan naar PS. Het streven is in de PS-vergadering van juli 1994 een besluit te 
nemen over de voorgestelde overdracht. 

13 
Wijziging 
Ambtenarenreglement 
(invoering spaarloon). 

 
Het college besluit de ontwerp-statenvoordrachten tot wijziging van het Ambtenarenreglement 
(invoering spaarloonregeling) definitief vast te stellen. 
 

  
 
14 
Provinciaal 
Stimuleringsfonds stads- en 
dorpsvernieuwing, verdeling 
van de middelen 1994. 
 
 
 
 

 
 
Het college besluit de in 1994 beschikbare middelen als volgt te besteden: 
1.Aan de gemeente Den Helder een bijdrage te verlenen van f. 242.000,= voor de realisering van 

woningen in het achtkantige kerkje; aan de gemeente Bergen een bijdrage te verlenen van f. 
243.000,= voor de aankoop van het voormalig zorgcentrum "De Haemstede". 

2.Alle overige aanvragen op het fonds af te wijzen omdat zij niet voldoen aan de kriteria die het 
fonds stelt voor het verkrijgen van een bijdrage. 

3.Het resterende bedrag oormerken voor de Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting, in relatie 
met de stadsvernieuwing. 

4.Het bestedingsvoorstel ter beoordeling voor te leggen aan de commissie Ruimtelijke Ordening 
en aan de subcommissie voor de gemeentelijke plannen en de stadsvernieuwing. 

5.De directeur van de dienst Ruimte en Groen, uitgaande van positieve advisering te machtigen 
overeenkomstig het vorenstaande alle voor 1994 ingediende subsidieverzoeken af te 
handelen. 

 
15 
Statenvoordracht bij het 
Interprovinciaal Beleidsplan 
Markermeer. 

 
Het college besluit: 
1.Instemmen met de concept-statenvoordracht bij het Interprovinciaal Beleidsplan Markermeer. 
2.De concept-statenvoordracht voorleggen aan de Statencommissie RO (vergadering 19 mei 

aanstaande). 
 
 
 

 

16 
Provinciaal Milieubeleidsplan 
1995 - 1999, Provinciale 
Milieuverordening. 

 
Het college besluit: 
1.Tot voorlopige vaststelling van de ontwerpen van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1995 - 

1999 en van de Provinciale Milieuverordening ter behandeling in de Provinciale Raad 
Milieu en Water de PPC en de commissie Milieu. 

2.De GS-commissie te machtigen om ingeval van niet belangrijke wijzigingen, de ontwerpen 
definitief vast te stellen. 

3.Een preambule op te nemen in het Milieubeleidsplan die de status ervan toelicht. 
 
17 
Procedure bijstelling 
meerjarenplan verwijdering 
gevaarlijke afvalstoffen. 

 
Het college besluit ten aanzien van de procedure rond de bijstelling van het Meerjarenplan 
verwijdering gevaarlijke afvalstoffen: 
1.In te stemmen met enkelvoudige behandeling in de provinciale Raad van Milieu en Water en 

de commissie Milieu na maatschappelijke inspraak. 
2.In te stemmen met het (uitsluitend) mondelinge toelichten in provinciale Raad van Milieu en 

Water en de commissie Milieu van de maatschappelijke reacties. 
3.Procedure ter kennis te brengen van de commissie Milieu (07.06.1994). 
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18 
Algemene voorschriften voor 
private riolering en het 
oprichten van gebouwen. 

 
Het college besluit de algemene voorschriften voor private riolering en het oprichten van 
gebouwen in resp. grondwaterbeschermingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden II vast 
te stellen en op een door de daartoe gemandateerde GS-commissie Milieu nog nader te bepalen 
tijdstip in het Provinciaal Blad af te kondigen. 

 
  
19 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders NV UNA op 
25 mei 1994. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het jaarverslag 1993 van de NV UNA  
2.In te stemmen met de voorgestelde winstverdeling, zijnde een dividenduitkering per 

aandeelhouders van f. 6.562.000,= en een toevoeging aan de Algemene Reserve groot f. 
4.551.000,=. 

3.Het jaarverslag 1993 van de NV UNA ter kennisname toe te zenden aan de statencommissie 
van Economische Zaken, Werkgelegenheid en Energiebeleid. 

 
20 
Herijking taak NRVW 
(Noordhollandse Raad voor 
Volksgezondheid en 
Welzijn). 

 
Het college besluit in te stemmen met de startnotitie "NRVW in een verzelfstandigde vorm?" 
o.a.: 
1.de instelling van een breed samengestelde werkgroep, welke het college rapporteert over de 

uitwerking van de in de notitie vervatte constateringen met inachtneming van de 
strategienota en het plan van aanpak; 

2.een procedure (stappenplan), die (dat) voorziet in de definitieve vaststelling van de rapportage 
door provinciale staten in februari 1995. 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010  1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 20 
M. Hoensontel. 023 -144118   10, 12, 19 
H. Jansentel. 023 -144257   13 
B. Kessenstel. 023 -144022   3, 4 , 14, 15 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309   5, 16, 17, 18 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 17-05-1994 openbaar 
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