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1
Afvalstoffenwet/autowrakken,vergunningaanvraag v.d.
Zel, Waardijk-Noord 4 te
Langedijk.

2
Verdeelmaatstaf vaarwegen in
het Provinciefonds.

3
Communicatievoorbeeld
project 1994.

4
Vergadering IPOadviescommissie Milieu en
Waterstaat op 31 maart 1994.

Besluit

Het college besluit:
1.
-thans over te gaan tot positieve beslissing en publikatie van de herziene ontwerp-beschikking,
t.a.v. het bedrijf v.d. Zel, lokatie Langedijk, op 1 april 1994;
-daarmee niet langer te wachten op een eventuele beslissing over de mogelijke verplaatsing van
de betreffende inrichting. Wel zal in de aanbiedingsbrief worden aangegeven dat de lokatie
voor GS planologisch ongewenst blijft.
2.De herziene ontwerp-beschikking ter informatie te zenden aan de commissie Milieu.

Het college besluit kennis te nemen van de notitie over de verdeelmaatstaf vaarwegen van het
Provinciefonds.

Het college besluit kennis te nemen van de toelichting op het eerdergenomen besluit tot
aanwijzing van het strategieproject Binnenduinrand als communicatie voorbeeld project 1994.
Indien het geld niet volledig tot besteding komt voor het project Binnenduinrand zal ook
worden gekeken naar het project Barsingerhorn. Voor 1995 zal de besteding van het
communicatiebudget nog schriftelijk aan het college worden voorgelegd ter besluitvorming.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de procedure voor het opstellen van het Tweede IPO Plan van Aanpak
Milieu inhoudend ambtelijke voorbereiding IPO/VNG/UvW/DGM april/mei en bestuurlijke
behandeling IPO/MW op 30 juni 1994.
2.In te stemmen met het voorstel van de Vereniging van Afvalverwerkers om het handboek
Acceptatie Afvalstoffen als leidraad bij vergunningverlening te hanteren.
3.In te stemmen met advies aan AB/IPO tot instemming met ontwerp-begroting 1994 van het
landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
4.Standpunt te bepalen over invulling vacature mw.Stigter in IPO vertegenwoordigingen.
5.In te stemmen met procedure IPO advies Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (bestuurlijke
behandeling in IPO/MW op 26 mei a.s.)
6.In te stemmen met instelling facilitair servicebureau bijzondere transporten bij Rijksdienst
Wegverkeer (één loket voor transporteur, geen overdracht bevoegdheden wegbeheerders).
7.Met het oog op de samenstelling van een IPO- delegatie voor de tweede conferentie Verkeer en
Vervoer op 27 en 28 april tussen V&W, IPO en VNG, mr.ir. T. Boot van WVV voor te
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dragen als deelnemer.
8.Instemmen met inbrengen huidige IPO lijn in V&V conferentie:
-constructief meewerken aan totstandkoming en uitvoering regionale verkeers- en vervoerplannen;
-streven naar heldere eindstructuur voor verkeers- en vervoerbeleid, waarbij typische bovenlokale
en meso-taken uit huidig gedachte vervoerregiopakket in de eindfase ondergebracht
zijn bij de provincies als integraal werkende en direct gelegitimeerde
middenbesturen.

5
Vergadering IPOadviescommissie Zorg en
Cultuur op 31 maart.

6
Vergadering IPOadviescommissie Ruimte en
Groen op 31 maart 1994.

Het college besluit:
1.De Voortgangsrapportage m.b.t. plan van aanpak jeugdhulpverlening voor kennisgeving aan te
nemen.
2.In te stemmen met de inhoud van de Nota "De provincie in beeld, op weg naar een bestuurbare
gezondheidszorg", hetgeen inhoudt keuze voor één financiering van het continuüm van zorg,
van thuiszorg tot en met verpleeghuiszorg en voor een besturingssysteem met daarin de
provincies als probleemoplosser, bestuurlijke kwaliteitsbewaker en territoriaal
regisseur/coördinator.
3.Niet accoord te gaan met het voorstel van het IPO inzake de verdeling van de rijksgelden
beeldende kunst, maar in eerste instantie te opteren voor decentralisatie via het
Provinciefonds en in tweede instantie te kiezen voor verdeling op basis bevolkingsaantal,
aantal kunstenaars, aantal actualiteiten en bevolksingdichtheid.
4.In te stemmen met actieve participatie ter voorbereiding van - vooralsnog ambtelijke standpuntbepaling en in te stemmen met een eerste bespreking van de provinciale
rolopvatting op het terrein van de archeologie.
5.In te stemmen met het voorstel tot wijziging van de concept-circulaire van het Monumenten
Selectie Project, in die zin dat een gezamenlijk planning van Rijksdienst, gemeenten en
provincies voor het gehele traject opgenomen wordt en niet alleen van de voorselectie.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorgestelde IPO reactie op de ontwerp-regeling beheersovereenkomsten
en natuurontwikkling o.a. planning natuurontwikkelingsprojecten door provincies en geen
bevoegdheid bij ministers tot aanwijzing bij voorrang van deze projecten;
2.In te stemmen met de aanpak van het aanvullend ammoniakbeleid, via opstellen projectnotitie
door rijk en provincies, als voorbereiding op besluitvorming na de zomer;
3.In te stemmen de voorgestelde concept-IPO brief aan het Landbouwschap waarin de
mineralenboekhouding als "managements-tool" volledig wordt ondersteund en vraagtekens
gezet worden bij o.a. invoeringsdatum en financiële inspanning van het schap in relatie tot
die van provincies;
4.In te stemmen met IPO-voorstellen op het gebied van het project weidevogels o.a. in overleg
met LNV gecoördineerde subsidieaanvraag bij EG; als uitgangspunt te nemen dat NH geld
wil uittrekken voor weidevogelbescherming; niet in te stemmen met IPO voorstel over
raaptijd, maar te bepleiten dat rapen verboden wordt en raaptijd op 0 dagen gesteld wordt;
5.In te stemmen met het voorstel geen opmerkingen te maken over de concept-statuten Stichting
Groenfonds voor de interim-fase, en de voorzitter IPO-RG verzoeken met LNV en beoogde
bestuursleden te zoeken naar zwaardere rol provincies bij jaarstukken;
6.In te stemmen met het voorstel het bestuur van het Groenfonds voor de interim-fase om een
uitspraak te verzoeken over een nationale groenloterij.
7.Niet in te stemmen met het IPO-voorstel om drie extra strategische groenprojecten toe te
voegen aan de 16 bestaande, maar dit beperkt te houden tot de afgesproken twee extra SGP's;
in te stemmen met IPO-voorstellen ten aanzien van verdringing en overlap.
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7
(zevende) wijziging
Uitkerings- en
pensioenverordening
gedeputeerde staten van
Noord-Holland.
8
Technologieprogramma 1994
- 1998 provincie NoordHolland.

9
Wijziging
Ambtenarenreglement 1920
(invoering spaarloonregeling).

10
Beantwoording
inspraakreacties op het
ontwerp-Interprovinciaal
Beleidsplan Markermeer.

11
Asbestsanering provinciehuis
en nevengebouwen; aanpassen
geluidsinstallatie statenzaal.

12

Besluit

Het college besluit De ontwerp-statenvoordracht tot (zevende) wijziging van de Uitkerings- en
pensioenverordening gedeputeerde staten van Noord-Holland definitief vast te stellen.

Het college besluit:
1.De hoofdlijnen van het Technologie programma 1994-1998, provincie Noord-Holland
voorlopig vast te stellen.
2.Het college constateert en onderstreept dat er een duidelijke samenhang is met het kernthema
Duurzame Internationale Concurrentiepositie, zodat nadere afstemming en overweging nodig
is, ook voor wat betreft het vastleggen van budget ten laste van het DICP voor het
Technologieprogramma.
3.Het Technologie programma op 13 april 1994 voor te leggen aan de statencommissie voor
Economische Zaken, Werkgelegenheid en Energiebeleid.
4.Het tekort van f. 500.000,= per jaar in de periode 1995 t/m 1998 te betrekken bij de integrale
afweging van nieuwe uitgaven bij de opstelling van de provinciale begroting voor 1995.
5.De GS-commissie te machtigen na positief advies van de statencommissie het programma vast
te stellen.
Het college besluit:
1.De ontwerp-statenvoordracht tot wijziging van het Ambtenarenreglement 1920 (invoering
spaarloonregeling) in principe vast te stellen, met verwerking van het toetsingsbericht van
29 maart 1994.
2.De ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg (op 30
maart) en de commissie Personeel en Organisatie (6 april 1994).
Het college besluit:
1.In te stemmen met de concept-Antwoordnota en lijst wijzigingen naar aanleiding van de
inspraak op het Ontwerp-Interprovinciaal Beleidsplan Markermeer.
2.De Antwoordnota voor te leggen aan de PPC (vergadering 6 april 1994) en aan de
statencommissie Ruimtelijke Ordening (vergadering 21 april 1994).

Het college besluit:
Bij het voorjaarsbericht 1994 aan provinciale staten voor te stellen een kapitaalskrediet van f.
700.000,= beschikbaar te stellen voor:
a.uitvoeren asbestsanering in statenzaal en koffiekamers, alsmede overige CBD-gebouwen;
b.aanpassen geluidsinstallatie in statenzaal en koffiekamers.
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Voorjaarsbericht 1994.

Het college besluit:
1.Het ontwerp-Voorjaarsbericht 1994 voorlopig vast te stellen.
2.Het ontwerp-Voorjaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de commissie Financien en
Beleidsplanning in haar vergadering van 13 april 1994.
3.Bij een positief advies van de PS-commissie Financiën en Beleidsplanning de GS-commissie
Financiën te machtigen de voordracht definitief vast te stellen.

13
Lokatie bovenregionaal
baggerspeciedepot IJmeer.

14
Teylers Museum Haarlem.

15
De tram in het Gooi.

16
Veelzijdig personeelsbeleid
1993.

17
Stemming circuit Zandvoort.

Het college besluit in te stemmen met de verzending van de brief aan GS van Flevoland met als
strekking: op grond van een MER zal lokatiekeuze grootschalig baggerdepot plaats moeten
vinden in het kader van de Voorlopige Visie ROM-IJmeer. Als de commissie MER, in
tegenstelling tot het provinciaal beleid van mening is dat landlokaties bij de studie moeten
worden betrokken, dan zal de provincie Noord-Holland daar gehoor aan geven.
Het college besluit:
1.In afwijking van de deelverordening Museumkrediet Noord-Holland een éénmalige financiële
bijdrage van f. 75.000,= toe te kennen aan Teylers Museum in Haarlem ten behoeve van de
inrichting van de nog te realiseren nieuwe publieksvleugel, onder voorbehoud van een
positief advies van de statencommissie voor Culturele Zaken op 21 april 1994.
2.De GS-commissie te machtigen daarna tot uitvoering over te gaan.
Het college besluit:
1.De Werkgroep Sneltram te berichten dat aanleg van een sneltramverbinding Hilversum Huizen - Almere voor de lange termijn is opgenomen in diverse provinciale nota's. Voor de
korte en middellang termijn kan volstaan worden met de opwaardering van het bestaande
bussysteem door het treffen van doorstromingsmaatregelen.
2.De vervoerregio Gooi en Vechtstreek i.o. een afschrift te sturen van de brief aan de werkgroep
Sneltram met het verzoek bij het plannen van vrije busbanen rekening te houden met de
suggesties voor de aanleg van een sneltrambaan.
3.Het concept-antwoord van GS daartoe voor te leggen aan de commissie Verkeer en Vervoer op
15 april.

Het college besluit:
1.De voortgangsrapportage Veelzijdig personeelsbeleid 1993 vast te stellen.
2.De voortgangsrapportage ter kennis te brengen van de statencommissie Economische Zaken,
Werkgelegenheid en Energiebeleid op 13 april 1994.

Het college besluit alsnog de stemming over het plan van aanpak circuit Zandvoort op 11 april
a.s. te houden om 12.00 uur in plaats van om 16.00 uur i.v.m. de verwachte beperkte duur van
de statenvergadering en op verzoek fracties.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
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R. v.d. Veen tel. 023 -144309
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Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 29-03-1994 openbaar
Datum:29-03-1994
Nummer:
Documenttype:GS-verslag openbaar

