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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 22 NOVEMBER 1994

Onderwerp

1
Vergadering IPO adviescommissie Milieu en
Waterstaat op 24 november.

2
Vergadering IPO adviescommissie Zorg en Cultuur
op 24 november 1994.

Besluit

Het college besluit:
1.Er mee in te stemmen dat vier IPO-vertegenwoordigers namens het Landelijk Overleg Verkeer
en Vervoer een werkbezoek afleggen in de Verenigde Staten met als onderwerp de
bestuurlijke organisatie van het verkeers- en vervoersbeleid in grootstedelijke gebieden.
2.Akkoord te gaan met het verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat om autobussen tot
15 meter lengte toe te laten op provinciale wegen, ondanks het feit dat dit in Nederland
vooralsnog wettelijk niet is toegestaan.
3.In te stemmen met de afwijzende brief aan de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van
Overzetveren in Nederland inzake de oprichting van provinciale verenfondsen, aangezien de
exploitatie van overzetveren een gemeentelijke aangelegenheid is en de betreffende WUWmiddelen in het Gemeentefonds zijn gestort.
4.In te stemmen met het voorstel van het ministerie van VROM om circa 10 miljoen gulden
t.b.v. taken, die gemeenten moeten uitoefenen t.a.v. inrichtingen in
grondwaterbeschermingsgebieden, rechtstreeks aan de provincies toe te delen, waarna deze
vervolgens de gelden verdelen over de daarvoor in aanmerking komende gemeenten.
5.In te stemmen met het voorstel t.a.v. de uitvoering van het IPO-project Sanering
Industrielawaai, alsmede met de bijdrageregelingen Sanering Industrielawaai.
6.In te stemmen met de brief aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer inzake de rol van het IPO/provincies bij de organisatie van de sanering van de
voormalige gasfabrieksterreinen.
7.De provinciale apparaatskosten vrijwillige bodemsanering thans te dekken uit het huidige
bodemsaneringsbudget volgens de verdeling 50% budget en 50% projecten; deze middelen
toe te voegen aan het Provinciefonds volgens het verdelingsvoorstel.
8.In te stemmen met de uitgangspunten in de notitie Hoofdlijnen Ontwerp Tienjarenprogramma
Afval 1995-2005 met inachtneming van de kanttekening dat de planning van de
stortcapaciteit flexibel moet zijn indien blijkt dat de verbrandingscapaciteit te krap is.
9.In te stemmen met het voorstel voor het opzetten van één demonstratieproject "scheidenvergisten-verbranden" zodat praktijkervaring kan worden opgedaan op de terreinen waarover
nog onzekerheden bestaan: kwantiteit en kwaliteit van de reststromen, bedrijfsvoering,
energieproduktie en kosten. Het college onderschrijft de wenselijkheid dat, vooruitlopend op
de uitkomst van het demonstratieproject, andere initiatieven worden ontwikkeld.
10.De IPO-reactie op het ontwerp deelprogramma Organisatie Afvalscheiding droge componenten
uit huishoudelijk afval vast te stellen en ter kennis te brengen van het Afval Overleg Orgaan.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorgestelde IPO-reactie op de concept-Welzijnsnota waarin het rijk de
hoofdlijnen van het beleid voor de periode 1995-1998 presenteert (in IPO-reactie o.a.
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instemming met vaststelling prioriteiten in welzijnsbeleid na politiek oordeel over
maatschappelijke problemen en jaarlijks overleg met andere overheden, instemming met
activiteitenfinanciering in plaats van organisatiefinanciering, bij enkele onderdelen IPO te
betrekken).
2.Niet in te stemmen met de voorliggende IPO-reactie ten aanzien van het budget werving en
selectie landelijke voorzieningen voor pleegzorg.

3
Vergadering IPO adviescommissie Ruimte en Groen
op 24 november 1994.

4
Ontwerp 5e wijziging van de
begroting 1994.
5
Vragen statenleden L.
v.d.Hiele, Y. WagensfeldDrukker en P. Zwart inzake
voorwoord boek "NoordHolland in Proza, Poëzie en
Prenten".
6
Evaluatie van de scholing en
werkgelegenheid voor
woonwagenbewoners.

7
Nota evaluatie lichamelijk
gehandicaptenbeleid.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de instelling van een werkverband IPO/KNWV/ANWB//HISWA/Unie van
Waterschappen/"natte recreatieschappen" gericht op het ontwikkelen van een bijdrageregeling
pleziervaart.
2.Niet akkoord te gaan met de concept-kaderregeling waardevolle cultuurlandschappen gezien het
dirigistische karakter in strijd met geest en letter DI-operatie.
3.In te stemmen met de resultaten die de Regiegroep van IPO/LNV-vertegenwoordigers bereikt
heeft in de onderhandelingen over de decentralisatie van natuurbeleid, openluchtrecreatie en
landinrichting (o.a. verdeling van middelen en instrumenten tussen rijk en provincies en de
provincies onderling, verdeelsleutel van de 95,6 formatieplaatsen naar de provincies waarvan
7,4 voor Noord-Holland).
4.De delegatie het standpunt van het college in te laten brengen in de IPO-vergadering.
Het college besluit de ontwerp 5e begrotingswijziging definitief vast te stellen.

Het college besluit het antwoord op de schriftelijke vragen van de statenleden J. v.d. Hiele, Y.
Wagensveld- Drukker en P. Zwart inzake een voorwoord in het boek "Noord-Holland in Proza,
Poëzie en Prenten" vast te stellen conform het ontwerp.

Het college besluit:
1.De notitie "Evaluatie scholing en werkgelegenheid woonwagenbewoners" in principe vast te
stellen.
2.In principe in te stemmen met het voorstel, voortvloeiende uit vorenbedoelde notitie, om het
provinciale scholings- en werkgelegenheidsbeleid voor woonwagenbewoners in een periode
van drie jaren ( 1995 - 1997) af te bouwen en per 1 januari 1998 te beëindigen.
3.De notitie voor te leggen aan de statencommissie voor Welzijnszorg en Emancipatie in de
vergadering van 1 december 1994.
4.Na positief advies van deze commissie de GS-commissie te machtigen de notitie definitief vast
te stellen.
Het college besluit:
1.De notitie in principe vast te stellen; onder meer inhoudende dat:
-het specifieke vanuit de dienst WEB gevoerde beleid t.b.v. lichamelijk gehandicapten per
01.01.1996 wordt beëindigd;
-de vrijgekomen formatie ad 0,2 fte wordt ingezet voor de uitvoering van de strategienota
-de subsidiëring in 3 jaar als volgt wordt afgebouwd: 1995 f. 88.700,=, 1996
f. 50.000,=, 1997 f. 30.000,=.
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2.De notitie ter advisering voor te leggen aan de commissie voor Welzijnszorg en Emancipatie.
3.Na instemmend advies van deze commissie de GS-commissie voor maatschappelijk welzijn te
machtigen de notitie definitief vast te stellen.

8
Verordening
Bedrijfsafvalstoffen (VBA).

9
Notitie
Saneringsvariantkeuze.

10
Art. 19 WRO t.b.v. aanleg
weg Zaandam-Buitenhuizen
met bijkomende werken.

11
Definitieve vaststelling nota
Planbeoordeling 1995.
12
Agrarische Nota voor NoordHolland, voorlopige
statenvoordracht.

13
Bodemverontreiniging
Riethalmweg en Varenstraat
te Landsmeer.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de "Verantwoordings- en voortgangsrapportage VBA 1993-1994".
2.Aan provinciale staten voor te stellen om bij de definitieve behandeling van de Provinciale
Milieuverordening (PMV) het hoofdstuk Afvalstoffen, de datum van inwerkingtreding te
bepalen op 1 juli 1995.
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de inhoud van de notitie Saneringsvariantkeuze, die het
provinciale beleid beschrijft t.a.v. de saneringsvariantkeuze als instrument om het rendement
van de bodemsaneringsoperatie in Noord-Holland te vergroten.
2.De GS-commissie milieu te machtigen bij positief advies van de statencommissie milieu de
hoofdlijnen van het nieuwe beleid in het Provinciaal Milieubeleidsplan te verwerken.
Het college besluit:
1.In principe de verklaring van geen bezwaar voor de aanleg van de wegverbinding ZaandamBuitenhuizen in de Westzanerpolder-Nauernasche polder af te geven.
2.Het principe-besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie voor de ruimtelijke
ordening op 24 november 1994.
3.Bij negatief advies van de statencommissie het verzoek van B en W Zaanstad opnieuw in GS
te behandelen.
4.Bij positief advies van de statencommissie partijen d.m.v. een brief in kennis te stellen.
Het college besluit de concept nota Planbeoordeling 1995 definitief vast te stellen en voor
verzending naar gemeentebesturen en andere betrokkenen gereed te maken met dien verstande dat
de naam wordt gewijzigd in "Wegwijzer".
Het college besluit:
1.In te stemmen met de wijzigingsvoorstellen zoals verwoord in de voorlopige statenvoordracht.
2.In te stemmen met de voorlopige statenvoordracht, met uitzondering van de passage over de
voortzetting van der Stivas. Daarvoor zal een afzonderlijk GS-standpunt woren bepaald op
een later moment.
3.De voorlopige statenvoordracht voor te leggen aan de statencommissie voor Land- en
Tuinbouw.
4.De GS-commissie te machtigen de voordracht gereed te maken voor PS-behandeling bij
positief advies van de commissie voor Land- en Tuinbouw.
Het college besluit:
In te stemmen met het advies van de projectgroep "Riethalmweg Landsmeer" en te besluiten
vooruitlopend op de bodemsanering volgens de Wet Bodembescherming van het gebied
Riethalmweg en Varenstraat, over te gaan tot uitvoering van tijdelijke maatregelen, hetgeen
inhoudt: ophoging ter plaatse met een schone deklaag van minimaal 0.3 m. dik.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010 4
M. Hoensontel. 023 -144118
2, 5, 6, 7
B. Kessenstel. 023 -144022
3, 10, 11, 12
R. v.d. Veen tel. 023 -1443091, 8, 9, 13
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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