
 1 
 
 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 27 SEPTEMBER 1994      
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
    
1 
IPO adviescommissie Ruimte 
en Groen (29.09.94). 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met concept-IPO-reactie aan de Minister van VROM inzake wijziging Wet 

voorkeursrecht gemeenten leidend tot spoedige realisering van VINEX lokaties, bovendien 
de IPO-brief aan te scherpen door aan te dringen op dit recht voor alle gemeenten en te 
streven naar interprovinciale steun voor het Noordhollands initiatief voor uitbreiding van het 
voorkeursrecht tot grondverwerving voor infrastructuur en groen. 

2.In te stemmen met het IPO-voorstel voor voorgenomen en feitelijke plaatsing van gebieden 
voor het Voorbereidingsschema Landinrichting 1995 (o.a. strategische Groenprojecten: 
Vechtstreek - voorgenomen en feitelijke plaatsing; Haarlemmermeer voorgenomen plaatsing). 

3.In te stemmen met het voorstel een ad hoc werkgroep Landbouw in te stellen die gericht is op 
het in kaart brengen van de provinciale positie in de landbouwproblematiek in relatie tot de 
provinciale verantwoordelijkheid voor de inrichting van de groene ruimte en het natuur, 
milieu-en waterbeleid. 

 
2 
IPO adviescommissie Zorg 
en Cultuur (29.09.94). 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de IPO-notitie strategische verkenning provinciaal welzijnsbeleid 1995-

1998. 
2.In te stemmen met de handreiking provinciaal welzijnsbeleid vluchtelingen en financiële claim 

in te brengen bij het Rijk in verband met welzijnstaken die voortvloeien uit nieuwe taak 
huisvesting verblijfsgerechtigden. 

3.In te stemmen met de reservering voor de uitvoering van de landelijke registratie 
jeugdhulpverlening, instellingen die (nog) niet participeren op hun verplichtingen te wijzen 
en de modelsubsidieverordening in voorgestelde zin te (doen) aanpassen. 

 4. In te stemmen met de notitie inzake cultuurconvenanten. 
 
3 
IPO adviescommissie Milieu 
en Waterstaat (29.09.94). 

 
 
Het college besluit: 
1.Voorlopig in te stemmen met de inhoud van de concept-IPO-reactie Collectief Personenvervoer 

en deze notitie ter bespreking voor te leggen aan de bestuurlijke partners (het Rijk en de 
VNG). 

2.In te stemmen met de voorgestelde verdeling voor de doeluitkering verkeersveiligheid en de 
brief terzake aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

3.In te stemmen met de voorgestelde aanvullingen op het eindrapport van de commissie Brokx-
nat en de concept-brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

4.Met inachtneming van de voorgestelde tekstwijziging in te stemmen met de concept-brief aan 
de minister van Verkeer en Waterstaat inzake decentralisatie van de waterkeringssubsidies. 

5.In het kader van de tijdelijke bijdrageregeling voor gebiedsgerichte bestrijding van verdroging 
in te stemmen met de volgende punten: 

 a.de interim-verdeelsleutel voor 1995; 
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 b.geld, dat bestemd is voor provincies die dit niet volledig benutten, is beschikbaar voor 
projecten uit andere provincies; 

 c.provincies waarvan volgens punt b geld in andere provincies is besteed, houden de 
mogelijkheid deze gelden in een later jaar ten behoeve van eigen projecten te 
besteden. 

6.In te stemmen met de IPO-richtlijn "bijdrageregeling rivierdijkverbeteringen", waaronder 
tevens begrepen de betalingsregeling en de regeling voor overgang van Rijks- naar IPO-
regeling en deze regelingen aan de orde te stellen in het overleg met de Unie van 
Waterschappen op 29-9-1994. 

7.In te stemmen met de in de mandaatsnotitie gedane voorstellen ten aanzien van IPO-
opstellingen in het overleg met de Unie van Waterschappen. 

8.In te stemmen met de beleidslijn dat in de uitvoering van het metalectro-convenant de binding 
van de bedrijven op termijn tot stand komt en met de werkafspraken m.b.t. het in 
interprovinciaal verband volgen van de provinciale bedrijven uit de branche. 

9.In te stemmen met het concept IPO-standpunt inzake het stortverbod zuiveringsslib en dit 
standpunt in het DUIV-overleg van 6 oktober 1994 in te brengen. 

10.In te stemmen met de strekking van de concept IPO-brief aan de minister van VROM inzake 
een aanvulling op het stortverbod afvalstoffen, doch de tekst zodanig aan te passen dat 
nadrukkelijk tot uitdrukking komt dat door de huidige formulering van het stortverbod 
initiatieven op het gebied van gescheiden inzameling en op het gebied van de ontwikkeling 
van hoogwaardige eindverwerking kunnen worden gefrustreerd en de in de 3e en laatste 
alinea gegeven voorbeelden te schrappen. 

11.In te stemmen met het in stand houden onder provinciale verantwoordelijkheid van Videotex 
en het Nieuw Bestand Vergunningen en Ontheffingen (NBVO)-systeem en het beheer van 
beide systemen onder te brengen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. 

12.In te stemmen met de concept-brief aan het BFI inzake inzamelvergunningen 
bedrijfsafvalstoffen; 

13.a.in te stemmen met het concept-ontwerp Tussentijdse wijziging MJP-I 
(Meerjarenprogramma gevaarlijk afval); 

 b.in te stemmen met en medewerking te verlenen aan de vervolgprocedure gericht op formele 
vaststelling van de tussentijdse wijziging van het MJP-I; 

 c.ervoor zorg te dragen dat de tussentijdse wijziging, na vaststelling, onderdeel gaat 
uitmaken van het provinciale milieubeleidsplan; 

14.In te stemmen met de concepttekst van de model-PMV tweede tranche, met uitzondering van 
de regeling voor bedrijfsafvalstoffen en grondwaterbescherming. Hierover vindt in een later 
stadium besluitvorming plaats. 

15.In te stemmen met de brief aan de minister van VROM inzake het Tarievenbeleid en de 
AMvB krachtens art. 10.29 Wet Milieubeheer. 

 
4 
Behandeling aangepaste nota 
planbeoordeling behandeling 
tussenrapportage 
dereguleringsaktie. 
 

 
Het college besluit: 
1.Akkoord te gaan met de aangepaste concept-nota planbeoordeling. 
2.Het verslag van de Subcommissie van 22-06-1994 o.a. over dit onderwerp aan de commissie 

RO ter kennisneming toe te zenden. 
3.Kennis te nemen van de tussenrapportage deregulering provinciale nota's en ermee in te 

stemmen dat de inventarisatie ter kennis wordt gebracht van de commissie RO (vergadering 
20-10). 

4.Een nader voorstel van de dienst Ruimte en Groen omtrent de deregulering van provinciale 
nota's af te wachten. 

  
5  
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MER-averijhaven incl. 
(ontwerp) beschikking op 
hoofdlijnen. 

Het college besluit: 
1.In te stemmen met het initiatief tot de inrichting van de Averijhaven als baggerspeciedepot tot 

NAP+15m. en met de inhoud van de ontwerp beschikkinghoofdlijnen tot verlening van de 
vergunning (Wet Milieubeheer/WVO) hiervoor. 

2.In te stemmen met de procedure voor het uitstippelen van een oplossingsrichting van de 
baggerproblematiek voor de lange termijn in de regio Velsen door: 

-het houden van een strategische werkconferentie om te komen tot een analyse van mogelijke 
oplossingsrichtingen inzake de baggerproblematiek in de regio Velsen voor de lange termijn; 

-de resultaten van deze strategische werkconferentie te bespreken met maatschappelijke 
belangengroeperingen uit de regio Velsen; 

-vooruitlopend op een mogelijke planwijziging voor de regio Velsen de resultaten van zowel de 
strategische werkconferentie als het externe overleg voor te leggen aan de commissie Milieu; 

-het voorstel ter advisering voor te leggen aan de commissie Milieu in haar vergadering van 13 
oktober 1994; 

-de GS-commissie de mogelijkheid te bieden tot uitvoering over te gaan (het overleg over de 
lange termijnoplossing) bij positieve advisering door de statencommissie. 

 6 
Jeugdhulpverlening Plan van 
Aanpak voor Pleegzorg. 
 
 
 

 
Het college besluit in principe in te stemmen met: 
1.het Plan van Aanpak voor de Pleegzorg. 
2.Het Plan van Aanpak voor de Pleegzorg ter advisering voor te leggen aan de statencommissie 

voor Welzijnszorg en Emancipatie. 
3.Na positief advies van de betreffende statencommissie de GS-commissie voor Maatschappelijk 

Welzijn te machtigen tot uitvoering van het Plan van Aanpak voor de Pleegzorg. 
 

7  
Jeugdhulpverlening: ontwerp 
Vierjarenplan 
Jeugdhulpverlening 1995 - 
1998. 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-Vierjarenplan jeugdhulpverlening 1995 -  1998 voorlopig vast te stellen.  
2.Dit ontwerp ter advisering voor te leggen aan de statencommissie voor Welzijnszorg en 

Emancipatie in de vergadering van 28 september 1994. 
3.Na positief advies van de commissie het ontwerp vrij te geven voor inspraak gedurende de 

periode 29 september tot en met 24 november 1994. 
8 
Benoeming door PS van de 
Noordhollandse leden van het 
algemeen bestuur van de 
Regio Randstad. 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht inzake de benoeming door provinciale staten van de Noordhollandse leden van 

het algemeen bestuur van de Regio Randstad vast te stellen. 
2.De voordracht te agenderen voor de vergadering van provinciale staten op 10 oktober 1994. 
 
 
 

9 
Resultaten "Studie naar een 
mogelijke wegverbinding 
tussen de 
N203/Rijksweg/Kennemer- 
straatweg (door Uitgeest, 
Limmen en Heiloo) en de 
A9". 

 
Het college besluit de statencommissie verkeer en vervoer de notitie "Toelichting nadere 
onderbouwing van het standpunt van de provincie Noord-Holland over een mogelijke 
wegverbinding tussen de N203/Rijksweg/Kennemerstraatweg en de A9" ter kennisneming toe te 
zenden. 

 
10 
Bekrachtiging beroep inzake 
aanslagen onroerend 

 
Het college stelt de voordracht vast. 
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goedbelasting 1992 gem. 
Bloemendaal. 
 
11 
Evaluatie van een jaar 
uitvoering baggerspecieplan 
in de provincie Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Evaluatie van een jaar baggerspecieplan in de provincie 

Noord-Holland" . 
2.De notitie ter kennisneming voor te leggen aan de commissie Milieu in haar vergadering van 

13 oktober 1994. 
 
12 
Heroverweging ingevolge de 
Awb inzake partiële  
streekplanherziening ANZKG 
voor wat betreft de 
woningbouw Zaanstad. 

 
Het college besluit: 
1.de statenvoordracht inzake de heroverweging partiële streekplanherziening Amsterdam-

Noordzeekanaalgebied vast te stellen. 
2.De voordracht en het ontwerp-besluit op 10 oktober ter vaststelling voor te leggen aan 

provinciale staten. 
 
13 
Woonschepen Zijkanaal B. 

 
Het college stemt in met het ophogen van het aantal ligplaatsen voor woonschepen in Zijkanaal 
B tot 65, zoals is gevraagd door de statencommissie NLO. 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 8, 10 
M. Hoensontel. 023 -144118  2, 6, 7 
B. Kessenstel. 023 -144022  1, 4, 12, 13 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  3, 5, 9, 11 
 
 
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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