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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 28 JUNI 1994

Onderwerp

1
IPO adviescommissie Milieu
en Waterstraat; vergadering
30 juni 1994.

2
IPO adviescommissie Zorg
en Cultuur; vergadering 30
juni 1994.

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de modelartikelen inzake grondwateroverlast in de bebouwde kom en deze
op te nemen in de provinciale verordening op de waterhuishouding.
2.In te stemmen met het Interprovinciale Plan van Aanpak uitvoering milieubeleid
"Samenwerking op maat".
3.In te stemmen met de concept IPO-brief aan BFI Afvalverwerkingstechnieken inzake
gevaarlijke afvalstoffen.
4.In te stemmen met het voorstel om in de projectstructuur van het PAGE-project namens het
IPO te benoemen:
-in de stuurgroep: J.J.M. Tindemans,
-in de projectgroep: E.J.M. van der Werf.
5.In te stemmen met het voorstel de voorzitter van de Adviesgroep Afval aan te wijzen als
vertegenwoordiger in de Stuurgroep Kunststofafval.
6.In te stemmen met de eindrapportage van het IPO-project A68 "Accentenproject bouw- en
sloopafval".
7.Kennis te nemen van de samenvatting en de aanbevelingen van het eindrapport van de
projectgroep A-algemeen verzuring en ermee in te stemmen dat de aanbevelingen verder
worden meegenomen in de lopende projecten over verzuring en door de Adviesgroep
VELG.
8.In te stemmen met de eindrapportage van het IPO-project A65 "Tarieven Afvalverwerking";
Gezien de mogelijkheden van de Wet Milieubeheer voor een provinciaal tarievenbeleid
1.om de bevoegdheid als gegeven in artikel 8.14 van de Wet Milieubeheer, als provincies toe te
passen en hieraan in IPO-verband invulling te geven;
2.in overleg te treden met de minister van VROM over uitbreiding van de provinciale
bevoegdheden voor een sturend tarievenbeleid in voorkomende gevallen, bijv.
door invulling van art. 10.29 en 10.44 van de Wet Milieubeheer;
3.in IPO-verband na te gaan hoe op andere wijze zeggenschap verkregen kan worden
over de prijs die voor de verwijdering van afvalstoffen betaald moet worden.
9.In te stemmen met de concept-brief inzake het afschaffen van de Technische Commissie
Grondwaterbeheer aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.
10.In te stemmen met de concept-brief aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat
inzake het voorstel voor een Wet op de Waterkering.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het IPO-standpunt over het advies van de commissie modernisering
ouderenzorg (commissie Welschen) en het commentaar te richten op de gevolgen voor
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de kwaliteit en de besturing van de zorg.
Dit houdt o.a. in: IPO is voorstander regionale afstemming, maar tegen de invulling die de
commissie eraan geeft nl. te weinig aan provincie regierol toekennen;het IPO is tegen
een onmiddellijke bouwstop voor vernieuwbouw en renovatie van verzorgingshuizen
omdat dit indruist tegen het provinciaal beleid gericht op verbetering van de woonfunctie; het IPO is voor het nu nemen van maatregelen die leiden tot een breuk in het schot
tussen WBO en AWBZ.
2.In te stemmen met het verzenden van een IPO-brief op basis van dit advies aan de
Kabinetsformateur, de demissionaire bewindslieden van WVC en VROM en de leden
van de betreffende kamercommissies.
3.In te stemmen met de instelling van de tijdelijke IPO-projectgroep monumentenzorg met als
opdracht het opstellen van een advies over de positie van de provincies bij het overleg
met WVC en VNG over het Strategisch Plan Monumentenzorg.

3
IPO adviescommissie
Ruimte en Groen; vergadering 30 juni 1994.

4
Aanpassen van het projectenplan 1994 vastgesteld via
het Informatieplan AD 1994
(informatievoorziening en
automatisering)

5
Uitwerking van het besluit
om de steunfunctie voor
zelforganiserende verbanden
van vrouwen in een nieuw
verband te brengen.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het voorstel van het IPO af te zien van bestuurlijke vertegenwoordigingen
in de Voorlopige Adviesraad voor Openluchtrecreatie.
2.Te kiezen voor het aanvechten door het IPO van de ontwerp-kaderregeling waardevolle
cultuurlandschappen wegens strijd met letter en geest van de DI-operatie.
3.In te stemmen met participatie door het IPO in het Overlevingsplan Bos en Natuur.
4.In te stemmen met een verzoek door het IPO aan de staatssecretaris van economische zaken om
een gedachtenwisseling over het rapport "Ruimte voor Economische Activiteit".
5.In te stemmen met de notitie handreiking IPO aanpak provinciale taak huisvesting
asielzoekers, waarin o.a. de bandbreedte van de provinciale rol bij de huisvesting van
asielzoekers omschreven wordt.
6.In te stemmen met het voeren van bestuurlijk overleg door het IPO met het Rijk over afgeven
licentie aan consortia over mobiele telecommunicatie en de te volgen procedure.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het bijgestelde projectenplan 1994 op het terrein van Informatievoorziening
en automatisering.
2.De notitie "Overzicht projecten voor het jaar 1994" voor te leggen aan de statencommissies
voor Personeel en Organisatie (PenO) en Financiën en Beleidsplanning (Fipla) en bij
positief advies van de statencommissies de GS-commissie te machtigen een en ander af
te handelen.

Het college besluit:
1.De nota over de ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie van vrouwen vast te stellen;
inhoudende:
-het in het leven roepen van een nieuwe stichting voor de uitvoering van de steunfunctie
-het in 1994, 1995 en 1996 beschikbaar stellen van de extra benodigde middelen uit het krediet
voor zelforganiserende verbanden, voorzover PS deze middelen voor 1995 en
1996 beschikbaar stellen.
2.De nota op 7 juli 1994 ter advisering voor te leggen aan de commissie Culturele Zaken c.a.,
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waarbij tevens de leden van de commissie Welzijnszorg en Emancipatie in kennis
worden gesteld van de agendering en strekking van het voorstel.
3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen de nota vast te stellen en stappen te
ondernemen tot uitvoering van de besluiten te komen.

6
Bestuursopdracht "Pluriformiteitsproject, het onderzoek"

7
Invoering Wet op de Ondernemingsraden bij de
provincie Noord-Holland.

8
Opzet evaluatie experiment
voorzitterschap PS-commissies van advies.

9
Fundamentele discussie
(Provinciaal Afvalstoffenfonds) PAF, financieeltechnisch deel.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de conclusies genoemd in de notitie.
2.Vast te stellen dat de bestuursopdracht "Pluriformiteitsproject, het onderzoek" is afgerond.
3.Op basis van de in de notitie genoemde conclusies concrete beleidsvoornemens voor de
provincie (i.c. het verschaffen van informatie, promoten van pluriformiteit in
arbeidsorganisaties) verder uit te werken en voor te leggen aan GS.
4.De notitie om advies voor te leggen aan de commissie voor Welzijnszorg en Emancipatie en
wanneer deze commissie instemt met de conclusies de betreffende GS-commissie te
machtigen tot nadere uitwerking van de conclusies over te gaan.
Het college besluit:
1.Ernaar te streven dat de besluiten m.b.t. de invoering van de WOR voor de provincie NoordHolland vóór de PS-verkiezingen zijn genomen.
2.Een voorkeur uit te spreken voor het model: één Ondernemingsraad met onderdeelcommissies.

Het college besluit:
1.Het experiment waarbij het voorzitterschap van PS-commissies van advies vervuld wordt door
een statenlid, niet zijnde GS-lid, te evalueren in de periode tussen 15 juli en 15
september 1994.
2.De evaluatie uit te voeren met behulp van:
a.een meningspeiling onder alle betrokkenen via een schriftelijke vragenlijst
b.aanvullende vraaggesprekken met betrokken gedeputeerden
c.aanvullende vraaggesprekken met betrokken voorzitters van PS-commissies
d.een groepsinterview met betrokken secretarissen van PS-commissies.
3.De opzet van de evaluatie voor te leggen aan de commissie Werkwijze. Indien de commissie
instemt, kan de evaluatie worden uitgevoerd.

Het college besluit:
1.De fundamentele discussie over het provinciaal Afvalstoffenfonds komend najaar te voeren en
vooruitlopend daarop in principe te besluiten:
2.De kosten handhaving en afvalpreventieteam die thans t.l.v. het PAF komen (2,015 mln.) per
01.01.1995 volledig t.l.v. van de algemene middelen te nemen tegen storting in de
algemene middelen uit het PAF van een eenmalige afkoopsom van 10,89 mln. per
01.01.1995, waarmee de personele en materiële apparaatskosten alsmede de directe
kosten van met name het afvalpreventieteam voor de voorziene periode en wijze van
functioneren daarvan zijn gedekt.
3.De dekking van de kosten 2,5% eigen bijdrage tot 01.01.2004 zeker te stellen door het doen
van een reservering binnen het PAF van 8,95 mln., met telken male bijschrijving van
de volledige rente (geprognotiseerd op 6% per jaar), te realiseren per 01.01.1995.
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4.De principe-besluiten onder 2 en 3 voor te leggen aan de statencommissie voor Milieu en
indien zij geen beleidsmatige veranderingen wenst de GS-commissie voor Milieu tot
afdoening te machtigen.
5.De statencommissie voor Milieu te informeren over (uitkomsten van) dit voorbereidende
financieel-technisch gedeelte van de discussie, mede op basis van de als vertrekpunt
dienende notitie, en haar te informeren over het vervolgtraject ( een inhoudelijke
discussie over de vrij aanwendbare middelen komend najaar).

10
Voorbereidingsschema Landinrichting 1995.

11
RenG/LG
Aanvraag landinrichting
Haarlemmermeer.

12
Begrenzing Waardevol
Cultuurlandschap Waterland.

13
Plaatsing op provinciale
monumentenlijst station
Naarden - Bussum.
14
Voorwaardenscheppend
beleid; subsidievoorstel Van
Aalstweg Hoorn.

Het college besluit:
1.Het Strategisch Groenproject Haarlemmermeer in principe aan de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor te stellen voor plaatsing op het
Voorbereidingsschema Landinrichting 1995 en wel als herinrichting met een bijzondere
doelstelling.
2.Daartoe de ontwerp-statenvoordracht in principe vast te stellen en om advies voor te leggen aan
de commissies uit provinciale staten voor Land- en Tuinbouw en voor Natuur- en
Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie in de op 15 juli te houden vergadering
van die commissies.
3.De leden van de commissie voor Ruimtelijke Ordening te verzoeken hun opmerkingen via hun
fractiegenoten in de onder 2 genoemde commissies in te brengen.
4.De GS-commissie te machtigen bij positief advies de statenvoordracht definitief vast te stellen.

Het college besluit:
1.De staatssecretaris LNV te verzoeken op grond van art. 23 en 24 van de Landinrichtingswet
voor de realisering van de groenstructuur in samenhang met de stedelijke ontwikkeling,
een landinrichting in de vorm van een "herinrichting met bijzondere doelstelling" in
voorbereiding te nemen.
2.In te stemmen met de verzending van de gezamenlijke brief, mede te ondertekenen door
burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer.
Het college besluit:
1.In principe de begrenzing van het Waardevol Cultuurlandschap Waterland vast te stellen
conform het voorstel.
2.Alvorens de begrenzing definitief vast te stellen de statencommissie NLO en LT te raadplegen.
3.De betrokkenen en B en W terzake te berichten.

Het college besluit:
1.In principe het station Naarden - Bussum op de provinciale monumentenlijst te plaatsen.
2.Dit principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Culturele Zaken c.a.
op 7 juli 1994.
3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren.
Het college besluit:
1.Aan de gemeente Hoorn een subsidie van maximaal f. 446.500,= toe te kennen t.b.v. het
project Ontsluiting Van Aalstweg onder voorbehoud van een positief advies van de
statencommissie voor Economische Zaken.
2.Ter verkrijging van het advies van de statencommissie EZ dit voorstel op 13 juli 1994 aan
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deze commissie voor te leggen.
3.Bij een positief advies van de statencommissie EZ de GS-commissie voor EZ te machtigen
een en ander verder af te handelen.

15
Voorwaardenscheppend
beleid; Technologiecentrum
IJmond.

16
Voormalig provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch;
jaarrekening 1993.

17
Richtlijnen MER, bio-massavergassingsinstallatie NoordHolland.

18
Deelname Oostzaan aan
gemeenschappelijke regeling
ROA.

Het college besluit:
1.De stichting Technologiecentrum IJmond t.b.v. het project Technologiecentrum gedurende 3
jaar een subsidie toe te kennen van f. 165.000,= per jaar onder voorbehoud van een
positief advies van de statencommissie EZ en voorzover PS deze middelen voor 1995
en 1996 beschikbaar stellen.
2.Ter verkrijging van dit advies dit voorstel op 13 juli 1994 aan genoemde statencommissie
voor te leggen.
3.Bij een positief advies van de commissie de GS-commissie voor EZ te machtigen een en ander
af te handelen.

Het college besluit:
1.De voordracht en het ontwerp-besluit inzake de jaarrekening van het voormalige provinciaal
ziekenhuis Duin en Bosch voorlopig vast te stellen.
2.De jaarrekening 1993 van het provinciaal voormalig ziekenhuis Duin en Bosch om advies voor
te leggen aan de statencommissie Welzijnszorg en Emancipatie t.b.v. de vergadering
van 6 juli 1994.

Het college besluit:
1.Akkoord te gaan met de inhoud van de concept-richtlijnen voor het MER en deze ter
advisering voor te leggen aan de statencommissie Milieu.
2.De GS-commissie te machtigen tot afdoening bij positieve advisering door de statencommissie
Milieu.

Het college besluit:
1.De gemeente Oostzaan schriftelijk mee te delen, welke de gevolgen zijn voor de nietdeelneming van Oostzaan aan de ROA-regeling, nu PS de Wgr-gebiedsindeling heeft
vastgesteld en de Kaderwet Bestuur in Verandering in werking is getreden.
2.Afschrift van de brief te zenden aan het DB-ROA en de minister van Binnenlandse Zaken.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -1440102, 5, 6,
8, 16, 18
H. Kuipertel. 023 -144123
13, 14, 15
H. Jansentel. 023 -144257
4, 7
B. Kessenstel. 023 -144022
3, 8, 10, 11, 12
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
1, 9, 17
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
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Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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