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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 20 DECEMBER 1994

Onderwerp

1
Partiële streekplanherziening
Purmerend-West.

2
Notitie allochtone vrouwen
op de arbeidsmarkt

3
Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en Water
op 22 december 1994.

Besluit

Het college besluit in meerderheid:
1.In principe over te gaan tot voorbereiding van een partiële herziening van het streekplan
Waterland voor vergroting van de lokatie Purmerend-West van circa 4.000 naar 6.000
woningen. Als randvoorwaarde geldt daarbij dat een duidelijke landschappelijke
afgrenzing wordt gecreëerd, waarvoor enkele alternatieven ontwikkeld zullen worden.
2.Het voorlopig besluit voor advies in te brengen in de PS-commissie Ruimtelijke Ordening.
3.De GS-commissie RO te mandateren om, indien de PS-commissie RO instemt, met
inachtneming van door de commissie gemaakte opmerkingen, de voorbereiding van de
partiële herziening ter hand te nemen.
4.Het besluit te verwerken in het uitvoeringsconvenant stadsgewest Amsterdam.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie Allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt.
2.De notitie ter behandeling voor te leggen aan de statencommissie voor Welzijnszorg en
Emancipatie en ter kennisgeving te zenden aan de statencommissie Economische Zaken
en Werkgelegenheid, Energiebeleid, Nutsbedrijven en Havenaangelegenheden.
3.Bij positief advies van de statencommissie Welzijnszorg en Emancipatie de GS-commissie
emancipatiezaken te machtigen de notitie definitief vast te stellen.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het voorstel om de kernvoorschriften voor acceptatie en registratie bij
stortplaatsen, in afwachting van definitieve besluitvorming in maart 1995 over
uniformering acceptatiebeleid stortplaatsen, - waar mogelijk - als model toe te passen.
2.
a. de nota "Werken met secundaire grondstoffen" vast te stellen als richtlijn voor een uniform
interimbeleid van de provincies, gericht op een zo groot mogelijk hergebruik en nuttige
toepassing van afvalstoffen;
b. in te stemmen met de hieruit voortkomende acties (implementatie in provinciale
beleidsplannen, voorbereiden regelgeving, overleg met DUIV, voorlichting aan doelgroepen);
c. in te stemmen met de concept-brief aan de minister van VROM waarin aandacht wordt
gevraagd voor de nazorg van werken met secundaire grondstoffen;
d. met betrekking tot de geschetste zeefzandproblematiek vast te houden aan de lijn in het
concept-Bouwstoffenbesluit.
3.
a. ermee in te stemmen dat het IPO deelneemt aan de landelijke discussie inzake het mest- en
ammoniakbeleid die door de dialooggroep wordt georganiseerd en een actieve bijdrage levert aan
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de totstandkoming van de voorjaarsnota Mest;
b. ermee in te stemmen dat eind januari/begin februari een gecombineerd portefeuillehoudersoverleg (milieu en ruimte/groen) gehouden wordt ter voorbereiding van een in de betrokken
IPO-adviescommissies te bespreken strategienotitie;
c. in de discussie nadrukkelijk de regionale insteek bij het opstellen van de IPO-strategienotitie
te benadrukken;
4.In te stemmen met de concept-reactie op de brief van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten inzake de concept-Provinciale Milieuverordening.
5.In te stemmen met de concept-reactie aan de minister van Verkeer en Waterstaat m.b.t. de
voorbereidingen voor de Vierde nota Waterhuishouding, waarin de provincies hun
medewerking toezeggen aan de totstandkoming van deze nota.
6.In te stemmen met het verdeeloverzicht inzake de verdeling van een eenmalig bedrag van 18
miljoen gulden over de provincies, waarover in november jl. tussen de minister van
Verkeer en Waterstaat en het IPO na een slepend probleem over achterstallige betalingen
overeenstemming is bereikt.
7.In te stemmen met de brief aan de minister van Justitie met het verzoek de Algemene wet
bestuursrecht zodanig aan te passen dat de bestaande beroepsmogelijkheden rond de
waterhuishoudingsplannen blijven gehandhaafd, d.w.z. geen beroep tegen een
vastgesteld waterhuishoudingsplan is opengesteld.

4
Vergadering IPO adviescommissie Ruimte en Groen
op 22 december 1994.

5
Vergadering IPO adviescommissie Zorg en Cultuur
op 22 december 1994.

6
Integraal veiligheidsbeleid.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorgestelde wensen over het IPO/LNV-convenant Natuurbeleidsplan,
voortzetten van het convenant tot 1 januari 1998, verkrijging convenantbudget tot een
bijdrage van ¦ 45 miljoen per jaar, financiering beheerskosten door het Rijk.
2.In te stemmen met de voorgestelde standpuntbepaling over de resultaten van de uitwerking van
het DI-accoord.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorgestelde aanbevelingen over de implementatie van het Strategisch
Plan Monumentenzorg
-continuering deelname IPO in werkgroep voor de implementatie van dit plan;
-IPO deelname aan concreet werkgelegenheidsplan monumentenzorg;
-toekomstige rol provincies in de gemoderniseerde monumentenzorg (integrale gebiedgewijze
benadering, allocatie via provinciaal fonds cultuurmonumenten, continue (her)selectie
van monumenten, ontwikkeling provinciale zorgstructuur voor monumenten);
-integratie archeologische monumentenzorg in eind-rapportage IPO-projectgroep Monumenten.
2.In te stemmen met het voorgestelde implementatietraject van het regeringsstandpunt Regie in
de Jeugdzorg (o.a. uitvoering op regionaal niveau met een regierol van de provincies en
de drie grootstedelijke regio's).
3.In te stemmen met de voorgestelde IPO-opvattingen inzake verandering in het zorgstelsel,
waarbij uitgegaan wordt van de behoeften van de patiënt/cliënt (o.a. afstemming vraag
en aanbod, scheiden wonen en zorg, regionale budgettering, democratische legitimiteit).
Het college besluit:
1.De Notitie inzake integraal veiligheidsbeleid bij de provincie Noord-Holland vast te stellen.
2.Het Coördinerend Overleg Directeuren (COD) te verzoeken om - mede in het licht van de
strategienota - de mogelijkheid te bezien voor de ontwikkeling en uitvoering van een

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 20 DECEMBER 1994
Onderwerp

Besluit
integraal veiligheidsbeleid bij de provincie Noord-Holland.
3.De Commissaris der Koningin aan te wijzen als bestuurlijke trekker van de totstandkoming
van een provinciaal integraal veiligheidsbeleid.

7
Nota Waterbodembeleid in
Noord-Holland.

8
Stortlokatie PEN-eiland.

9
Startnotitie N201-A4.

10
Concept-voordracht "Notitie
fietsbeleid provincie NoordHolland en Deelverordening
utilitaire fietspaden NoordHolland".

11
Reactie op rapport De visie,
Het Gelaat en De Dienst van
ROA/SPA i.v.m.
vergunningverlening i.h.k.v.
Wet Verontreiniging Op-

Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de aanbevelingen uit de beleidsnota Waterbodembeleid in
Noord-Holland en kennis te nemen van deze nota.
2.De statencommissie Water te raadplegen over de aanbevelingen en de toelichtende nota.
3.De GS-commissie Water te machtigen om, bij positief advies van de statencommissie, de
aanbevelingen definitief vast te stellen.
Het college besluit in meerderheid:
1.Af te zien van de claim voor vuilstort op het PEN-eiland.
2.In zijn vergadering van 10 januari nader te bespreken welke consequenties verbonden moeten
worden aan de ontwikkeling van vraag en aanbod van grofvuil, waarbij de vraag aan de
orde komt of en zo ja waar nog gezocht moet worden naar mogelijke nieuwe
stortlokaties.
3.Dit kenbaar te maken aan de stuurgroep van het ROM-IJmeerproject en betrokkenen en
belanghebbenden bij het project 'realisatie grofvuilstort regio zuidoost'en de
statencommisie milieu.
Het college besluit:
1.De startnotitie Aansluiting N201-A4 voorlopig vast te stellen en voor advies te verzenden aan
de statencommissie Verkeer en Vervoer.
2.De GS-commissie Verkeer en Vervoer te machtigen in de startnotitie kleine tekstwijzigingen
en/of correcties aan te brengen alsmede na behandeling in de CVV de startnotitie
definitief vast te stellen.
Het college besluit:
1.De concept-voordracht "Notitie Fietsbeleid provincie Noord-Holland en de Deelverordening
utilitaire fietspaden Noord-holland" voorlopig vast te stellen.
2.In te stemmen met het afzonderen van een gedeelte (15%) van de door het fietspadenfonds
beschikbare middelen t.b.v. de eigen fietspaden en dit gedeelte, geoormerkt, te storten
in het provinciaal infrastructuurfonds.
3.In de verordening op te nemen dat bij toekenningen boven de f. 100.000,= (i.p.v. de thans
gebruikelijke f. 25.000,=) de CVV zal worden ingeschakeld.
4.De GS-commissie V en V aan te wijzen als trekkende commissie en te machtigen, na
behandeling van de hiervoor genoemde stukken in de statencommissie Verkeer en
Vervoer op 13 januari 1995, tot verdere afdoening van de stukken, ter voorbereiding van
de behandeling in provinciale staten op 6 maart 1995.
Het college stelt een brief vast aan de Vereniging van Noordhollandse Waterschappen.
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pervlaktewateren.
12
Principe-overeenkomst
interregionale samenwerking
tussen Deense en Nederlandse
Waddenprovincies.

13
Herziening provinciefonds.

14
Informatieplan Algemene
Dienst 1995.

15
Voorlopige vaststelling
herindelingsplan NoordHolland.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de verklaring die gezamenlijk door de Waddenprovincies van
Denemarken en Nederland is uitgebracht naar aanleiding en ten behoeve van de 7e
trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee.
2.Interregionale samenwerking op internationaal niveau in principe te ondersteunen en de
initiatieven daartoe van de Deense provincies af te wachten.
3.De onder 1. bedoelde verklaring ter kennisneming aan de statencommissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie te zenden.
Het college besluit:
1.Een standpunt in te nemen ten aanzien van de herziening Provinciefonds, inhoudende kritiek
op de ijkpunten wegenbeheer en waterwegen, de maatstaven bruto provinciaal produkt
en weglengte, de uitname van toeristische middelen, en de inpassing van
stadsprovincies.
2.Dit standpunt ter kennis te brengen van de Raad voor de Gemeentefinancien, het IPO, de
fondsbeheerders en de provinciebesturen.
Het college besluit:
1.Het Informatieplan voor de Algemene Dienst 1995 in principe vast te stellen.
2.In te stemmen met het verhogen van het beschikbare kapitaal voor het project PMI/SAL bij
Voorjaarsbericht 1995 met f. 300.000,=.
3.In te stemmen met het beschikbaar stellen van een kapitaalkrediet van
f. 800.000,= bij Voorjaarsbericht 1995 voor vervangingen van computerapparatuur en aanschaf
van extra capaciteit voor PMI/SAL.
4.De jaarlijkse kapitaallasten te vergoeden uit de stelpost "Bevordering Automatisering".
5.Het Informatieplan voor bespreking voor te leggen aan de statencommissies PenO en Financiën
en Beleidsplanning.
6.De GS-commissie te machtigen na positief advies het plan tot uitvoering te brengen.
Het college besluit in meerderheid:
1.Het voorlopig herindelingsplan voor Noord-Holland t.b.v. de vorming van de stadsprovincie
Amsterdam (SPA) en de provincie Noord-Holland-Nieuw voorlopig vast te stellen, met
uitzondering van de indeling van het grondgebied van de huidige gemeente Amsterdam.
2.Het voorlopig herindelingsplan om advies voor te leggen aan de statencommissie Openbaar
Bestuur in haar vergadering van 25 januari 1995.
3.Het voorlopig herindelingsplan ter kennis te brengen van de leden van provinciale staten, de
partners in de stuurgroep SPA, de besturen van de Noordhollandse gemeenten en
Amsterdamse stadsdelen, de besturen van de waterschappen in Noord-Holland, de
VNHG, de gewestbesturen in Noord-Holland, de Randstadprovincies en het IPO.
4.Het voorlopig herindelingsplan zo nodig aan te passen na besluitvorming van BenW van
Amsterdam over de indeling van het grondgebied van de huidige gemeente Amsterdam
en naar aanleiding van de behandeling door de statencommissie Openbaar Bestuur.
5.Het herindelingsplan definitief vast te stellen in de vergadering van GS van 7 februari 1995.
Opmerking:
In verband met aanpassing zullen de stukken waarschijnlijk niet eerder dan begin volgende
week beschikbaar komen.
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Verzoek om goedkeuring
wijziging gemeenschappelijke
regeling ROA i.v.m.
Kaderwet bestuur in verandering.

17
Herziening provinciaal GGZplan: onderdelen kinder- en
jeugdpsychiatrie,
verslavingszorg en vrije
marge verdeling.

18
Aanpak 2e helft looptijd
toeristisch aktieprogramma.

19
SPA-vorming; procedure en
voorwaarden rond detachering
medewerkers provincie
Noord-Holland.
20
Wervings- en vacaturebeleid
in het kader van de SPAvorming.

Besluit
Het college besluit in meerderheid de besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
onder het maken van opmerkingen goed te keuren.
Opmerking:
In verband met aanpassing zullen de stukken waarschijnlijk niet eerder dan begin volgende
week beschikbaar komen.
Persbericht volgt.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de NRVW-adviezen Verslavingszorg in Noord-Holland. Verslag van een
inventariserend onderzoek met aanbeveling voor het provinciaal beleid en Kinder- en
jeugdpsychiatrie in Noord-Holland.
2.De onderdelen: kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg van de Herziening provinciaal
plan voor de geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland, alsmede een integraal
overzicht van alle beleidsvoornemens en de verdeling van de vrije planningsmarge voor
de gehele GGZ-sector in principe vast te stellen.
3.De notitie aan de statencommissie Welzijn en Emancipatie voor te leggen met het verzoek
positief te adviseren over het in de inspraak brengen van de betrokken stukken.
4.De inspraaktermijn voor het onderdeel volwassenenpsychiatrie te verlengen tot het einde van
de inspraaktermijn voor de onderdelen kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg.
Het college besluit:
1.De notitie in principe vast te stellen.
De notitie houdt o.m. in:
-dat meer dan in de afgelopen periode de uitvoering van de aktiviteiten in de regio komt te
liggen;
-de provincie zich de komende jaren meer zal toeleggen op haar initirend adviserende en
stimulerende rol;
-primaat binnen het beleid blijft liggen op die aktiviteiten die zijn gericht op de
professionalisering van de sector.
2.De notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Economische Zaken,
Werkgelegenheid en Energiebeleid op 18 januari 1995.
3.De GS-commissie EZ te machtigen om bij positieve advisering van de statencommissie voor
Economische Zaken, Werkgelegenheid en Energiebeleid de notitie definitief vast te
stellen.
Het college besluit de gedeputeerde personeel en organisatie te machtigen via het bestuurlijk
coördinerend overleg te bewerkstelligen dat de detacheringen bij ROA geschieden conform een
afspiegelingsprincipe (d.w.z. een verhouding van 20 detacheringen vanuit Amsterdam; 10 vanuit
de provincie Noord-holland en 10 vanuit de overige betrokken gemeenten).
Het college besluit:
1.De portefeuillehouder personeel en organisatie te machtigen in het bestuurlijk coördinerend
overleg de nodige stappen te ondernemen teneinde te komen tot een gezamenlijk wervings- en vacaturebeleid tussen de bij het SPA-proces betrokken werkgevers. Er wordt
gestreefd naar een ingangsdatum van 1 april 1995.
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De portefeuillehouder personeel en organisatie zal uw college van de voortgang in de
besprekingen op de hoogte houden.
2.In principe akkoord te gaan met het aangaan van een samenwerkingsverband ten aanzien van
het wervings- en vacaturebeleid met de bij het proces van SPA-vorming betrokken
werkgevers.

21
Sociale voorwaarden herstructurering Culturele Raad.
22
Onderzoek luchtvaartterreinen
in de Randstad.

23
Bezoldigingsverordening
bestuurders van interprovinciale waterschappen

24
Project positie patinten/consumenten bij regiovisie.

25
Netwerk van luchthavenregio's als vervolg op conferentie 3 en 4 november 1994
in West Sussex.

Het college besluit akkoord te gaan met de Sociale Voorwaarden Herstructurering Stichting
Culturele Raad provincie Noord-Holland.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "inventarisatie luchtvaarttereinen in de Randstad" en de daarin
vervatte voorlopige conclusies en aanbevelingen.
2.De bestuurlijke RORO te machtigen onder haar verantwoordelijkheid nader onderzoek te laten
doen naar de haalbaarheid van de gedane aanbevelingen.
Het college besluit de voordracht aan provinciale staten m.b.t. de bezoldigingsverordening
dagelijks bestuur hoogheemraadschap Amstel en Vecht en de Bezoldigingsverordening
waterschapsbestuurders Rijnland vast te stellen.

Het college besluit:
1.De zes samenwerkende (Regionale) Patiënten- en Consumenten Platform ((R)PCP's) in
beginsel een projectsubsidie te verlenen van max. f. 201.550,= ten behoeve van het
project "Regiovisie- samen naar 2000" in het kader van de uitvoering van het strategieproject "Ontwikkeling regionale visies zorg en platformfunktie".
2.Op dit moment in te stemmen met de subsidiëring voor de fasen 0 tot en met 3 van dit project
en daarvoor een bedrag van max. f. 122.150,= beschikbaar te stellen, waarvan als
voorschot f. 116.043,= wordt uitbetaald.
3.Op basis van een evaluatieverslag van de (R)PCP's na de derde fase in november 1995 te
besluiten over continuering van het project en van de subsidie.
4.De (R)PCP's van dit besluit in kennis te stellen bij brief.
5.Dit besluit ter kennisneming aan de statencommissie Welzijnszorg en Emancipatie te zenden.
6.De GS-commissie voor het strategieproject "Ontwikkeling regionale visies zorg" te machtigen
de aanvraag verder af te handelen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het verloop van de conferentie van luchthavenregio's op 3 en 4 november
1994 in West Sussex en de ontwikkeling van een netwerk van luchthavenregio's.
2.Als prioriteiten voor het aktiviteitenprogramma van luchthavenregio's voor 1995 tijdens de
vervolgbijeenkomst in te brengen de thema's nachtvluchten en luchthavengebonden
bedrijvigheid.
3.Er mee in te stemmen dat de diensten als onderdeel van hun reguliere werkzaamheden tijd
besteden aan aktiviteiten binnen dit netwerk.
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Floriade 2002.
27
Afvalstoffenprijsvraag.

28
Provinciaal afvalstoffenfonds;
bestedingsplan 1994.

29
Projektvoorstel "Reorganisatie Individueel
Voorbereidend
Beroepsonderwijs (I)VBO" in
Noord-Holland.

Besluit
Het college besluit vanuit de toeristische middelen 1994 f. 250.000,= te reserveren t.b.v. de
Floriade 2002.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de nota, welke ertoe strekt:
-een afvalstoffenprijsvraag te organiseren
-deze prijsvraag te richten op een brede, externe doelgroep
-een jury in te stellen en
-een wedstrijdreglement vast te stellen.
2.Bij positief advies van de commissie Milieu, de GS-commissie Milieu te machtigen de
prijsvraag conform de nota te organiseren.
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met het bestedingsplan over 1994.
2.De ruimte voor subsidie t.b.v. de eerste subsidieronde in 1995 te beperken tot
f. 500.000,=.
3.Bij positief advies van de commissie Milieu, de GS-commissie Milieu te machtigen de
subsidies conform het bestedingsplan te verlenen en een bedrag van
f. 500.000,= ter beschikking te stellen voor de eerste subsidieronde in 1995.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het projektvoorstel "Reorganisatie (I)VBO" in Noord-Holland.
2.Het voorstel ter advisering voor te leggen aan de statencommissie voor Culturele Zaken c.a. op
25 januari 1995.
3.Bij positief advies van de statencommissie de GS-commissie te machtigen uitvoering te geven
aan het projektvoorstel.

30
Ombudsman.
Het college besluit de provinciale ambtenaren met opsporingsbevoegdheid worden gebracht
onder de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman, zoals voorgesteld door het IPO.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010
6, 11, 13, 15, 16, 30
M. Hoensontel. 023 -144118
2, 5, 17, 18, 21, 24, 29
H. Jansentel. 023 -144257
14, 19, 20
B. Kessenstel. 023 -1440221, 4, 7, 12, 22, 23, 25, 26
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
3, 8, 9, 10, 27, 28
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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