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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 7 MAART 1995     
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
 
1 
Instelling projectorganisatie 
Diffuse Bronnen. 

 
 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het Plan van Aanpak projectorganisatie Diffusie Bronnen. 
2.Kennis te nemen van het bijbehorend meerjarenprogramma. 
3.De GS-commissie Water te machtigen de waterkwaliteitsbeheerders en Rijkswaterstaat uit te 

nodigen in de projectorganisatie te participeren. 
2 
Verwijderen van afvalstoffen 
in de Randstad. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel (onder voorbehoud van nader door de GS-commissie aan te brengen wijzigingen) 

in te stemmen met de in de notitie "Verwerken van afvalstoffen in de  Randstad" 
verwoorde conclusies,  te weten: 

a. er mee in stemmen dat ter bevordering van een optimale verwerking van het in de 
 Randstad vrijkomend afval in elk van de vier Randstadprovincies een sturingsor-
ganisatie dient te functioneren die zich richt op de verwerking van brandbaar  afval en welke 
sturingsorganisaties onderling een samenwerkingsverband aangaan; 
b. in te stemmen met de conclusies welke zijn verwoord in het verwerkingsplan; 
c. er mee in te stemmen dat met en tussen de beheerders van de in de Randstadprovincies 
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2.De notitie met bijlagen (tezamen met de nog van het Stichtingsbestuur van het      Afvalstoffen 
Coördinatiepunt en het Bestuurlijk Afvalstoffen Beraad te ontvangen   adviezen) te 
behandelen in de Commissie Milieu op 16 maart as. en de Randstadstatencommissie 
op 22 maart daaropvolgend. 

 
3 
Overname van het Noord-
hollandsch Kanaal. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de tussen het rijk en de provincie te sluiten overeenkomst betreffende de 

overname van het Noordhollandsch Kanaal. Deze overeenkomst is een uitwerking van 
het op 4 juli 1994 door provinciale staten genomen besluit tot overname van dit kanaal. 
De bereikte overeenstemming op hoofdlijnen is in deze overeenkomst gedetailleerd 
uitgewerkt. 

2.Er kennis van te nemen dat deze overeenkomst eveneens ter beoordeling is voorgelegd aan de 
Hoofddirectie van Rijkswaterstaat. 

3.Alvorens tot ondertekening over te gaan deze ontwerp-overeenkomst voor te leggen aan de 
commissies Verkeer en Vervoer (10.03.95) en Financiën en Beleidsplanning (22.03.95). 

4.De GS-commissie Verkeer en Vervoer te machtigen de overeenkomst - zonodig met 
inachtname van ondergeschikte wijzigingen o.a. als gevolg van commentaar van de 
onder 1 en 2 genoemde statencommissies c.q. hoofddirectie - definitief vast te stellen. 

5.De overeenkomst te doen ondertekenen door gedeputeerde J. Achterstraat op  
5 april 1995.  
6.De functiewaardering, organisatie en formatie in verband met de overname van het 

Noordhollandsch Kanaal bij de afdeling Beheer en Onderhoud van de dienst WVV goed 
te keuren. 

 
4 
Ontwerp-overeenkomst inzake 
wegenbeheer in Hoorn en 
overdracht van de N505 
(Andijk-Stede Broec). 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de tekst van de ontwerp-overeenkomst tussen de provincie, het waterschap 

Westfriesland en de gemeente Hoorn en toelichtende notitie inzake de overdracht van 
het beheer en onderhoud van: 

a.een zevental weg(gedeelt)en door de gemeente aan het waterschap; 
b.De N505 (Andijk-Stede Broec) door de provincie aan het waterschap tegen een afkoopsom van 

f. 2.200.000,=, te verhogen met de wettelijke rente vanaf 1 januari 1995 tot de datum 
van uitbetaling. 

2.Deze ontwerp-overeenkomst en toelichtende notitie voor te leggen aan de statencommissie 
Verkeer en Vervoer (CVV) in haar vergadering van 10 maart 1995. 
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Beschikbaar stellen krediet ad 
f. 5.500.000,= voor  
5 projecten. 

Het college besluit: 
1.Aan provinciale staten een voorstel te doen om (bij het voorjaarsbericht) een krediet van in 

totaal f. 5.500.000,= beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een 5-tal 
wegenprojecten. 

2.Omtrent het onder 1 genoemde de commissie Verkeer en Vervoer te horen. 
 
6 
Drinkwaterproductiebedrijf 
PWN te Heemskerk; Prea-
labele vraag B&W Heems-
kerk 

 
 
Het college besluit: 
1.met spoed op bestuurlijk niveau met Hoogovens te bespreken of realisatie van het 

drinkwaterproductiebedrijf van PWN op het terrein van Hoogovens, met compensatie 
van verloren gaand groen, mogelijk is; 

2.indien op 1 juli 1995 geen zekerheid bestaat dat de Hoogovensvariant kan worden gerealiseerd 
alsnog in principe in te stemmen met de bouw van het drinkwaterproductiebedrijf op de 
lokatie Duindoornweg, waarvoor dan de bestemmingsplanprocedure gevolgd dient te 
worden; 

3.kennis te nemen van het feit dat aan de voorwaarde dat vanaf 1 januari 1998 niet meer dan 2 
miljoen m3 grondwater mag worden onttrokken zoals aangegeven in de vergunning van 
september 1993 nr.93-514322 aan het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland 
waarschijnlijk niet kan worden voldaan; 

4.kennis te nemen van het feit dat realisatie van de Hoogovensvariant leidt tot aanzienlijke extra 
investeringen. 

 
7 
Beleidskader financieel 
Toezicht. 

 
 
Het college besluit: 
1.Beleidskader financieel toezicht, waarin concreet gestalte gegeven wordt aan wettelijke kriteria, 

normen e.d. voor de toezichtspraktijk, voorlopig vast te stellen. 
2.Het Beleidskader te agenderen voor de statencommissie Openbaar Bestuur op 29 maart 1995. 
 

8 
Brief aan BiZa met wensen 
van Noord-Holland inzake 
bestuurssysteem Stadspro-
vincie Amsterdam, met het 
oog op formulering "lex 
specialis" voor de stadspro-
vincie. 

 
Het college besluit een brief te sturen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken t.a.v. het 
bestuurssysteem van de stadsprovincie Amsterdam.  
 
 

 
 
9 
Concept-voordracht aan-
passing van twee reglementen 
aan Provinciewet. 
   

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de bijgevoegde concept-voordracht.  
2.In artikel 4 van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten van Noord-Holland te spreken 

over Seniorenconvent. 
3.De concept-voordracht om advies voor te leggen aan de Commissie Openbaar bestuur. 
 

10 
Centraal Meldingspunt 
Emancipatie; verslag uit-
voeringsperiode nov. 93/94. 

 
Het college besluit kennis te nemen van het verslag van het CME en het verslag om advies voor 
te leggen aan het Coördinerend Overleg Directeuren, het Georganiseerd Overleg en de commissie 
Personeel en Organisatie. 
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11 
Regeling Bijzonder Geor-
ganiseerd Overleg SPA. 
 
 

Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht behorende bij de Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg in het 

kader van de vorming van de provincie Amsterdam, de Regeling BGO en het Protocol 
BGO in principe vast te stellen. 

2.Over dit principe-besluit advies te vragen van de Centrale Commissie voor georganiseerd 
overleg Noord-Holland (GO) en de commissie Personeel en Organisatie (CPO). 

 
12 
Vacature- en wervingsbeleid 
provincie Noord-Holland 

 
Het College besluit: 
1.In principe te besluiten vacatures extern slechts voor tijdelijke vervulling open te stellen. 
2.Slechts in uitzonderlijke gevallen externe kandidaten in vaste dienst (in principe met proeftijd) 

aan te stellen. In een dergelijk geval richt een directeur een verzoek tot ontheffing van de 
verplichting tot tijdelijke vervulling aan het college van GS; 

3.Over dit principe-besluit advies te vragen aan de Centrale Commissie voor georganiseerd 
overleg Noord-Holland en de Commissie Personeel en Organisatie. 

 
13 
Economisch Aktieprogramma 
1995. 

 
Het college besluit: 
1.Het Economisch Aktieprogramma 1995 in principe vast te stellen, onder voorbehoud van een 

positief advies van de statencommissie voor Economische Zaken c.a. 
2.Het Economisch Aktieprogramma 1995 ter goedkeuring voor te leggen aan de statencommissie 

voor Economische Zaken c.a. 
 
14 
Relatie tussen het project "3 
miljoen gulden voor onder-
steuning landbouw en natuur 
in de veenweidegebieden" en 
het beleid waardevolle Cul-
tuurlandschappen (WCL). 

 
 
Het college besluit kennis te nemen van de in de nota voor GS gegeven informatie over de relatie 
tussen het project "3 miljoen gulden voor ondersteuning landbouw en natuur in de veenweidege-
bieden" en het beleid Waardevolle Cultuur Landschappen (WCL). 

 
 
15 
Subsidie-aanvragen GNR 
aankoop Zanderij Hilversum-
deel Kameleonterrein. 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het subsidieverzoek van het Goois Natuurreservaat en de toelichting 

daarop. 
2.In principe in te stemmen met de aankoop van 2.37.50 ha sportterrein en weiland nabij de 

Zanderij te Hilversum inkl. het daarop staande clubgebouw. 
3.In de verwervingskosten van de gronden en het clubgebouw een subsidie te verlenen van 50% 

(= ca. f. 156.500,=) van de door het Rijk subsidiabel te achten kosten. 
4.Het Goois Natuurreservaat toestemming te verlenen tot het in stand houden van het 

clubgebhouw en het aanbieden van het clubgebouw aan "groene groeperingen" in het 
Gooi om te dienen als onderkomen. 

5.Het voorgaande voor advies voor te leggen aan de commissie voor Natuur- en 
Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie alvorens een definitief besluit te nemen. 

 
16 
Regionaal Ontwikkelingsplan 
(ROP) Kop van Noord-
Holland; evaluatie beleid 
1991 - 1994; beleid 1995 - 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de evaluatie ROP 1991 - 1994. 
2.Kennis te nemen van de hoofdlijnen van het ROP-beleid 1995 - 1998. 
3.Akkoord te gaan met, onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie EZ, 
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1998. de uitwerking van het beleid 1995 - 1998 via de bestaande beleidssectoren, waarbij de 
onderlinge afstemming tussen de beleidssectoren op projectbasis plaatsvindt en waarbij, 
waar mogelijk, wordt aangesloten bij de strategische kernthema's. Een eventuele 
bijdrage van f. 100.000,= aan het ROP in 1996 en verder zal worden afgewogen in het 
kader van de begroting 1996.  

4.Ter verkrijging van het advies van de statencommissie EZ dit besluit in haar vergadering van 
15 maart voor te leggen. 

5.De leden van deze commissie te vragen de standpunten van hun collega's uit de commissie 
Welzijnszorg en Emancipatie en uit de commissie Ordening mee te nemen. 

 
17 
Werkplan 1995 - 1997 
Regionaal Orgaan Verkeer-
sveiligheid (ROV) N.H. 

 
Het college besluit: 
1.Het werkplan in beginsel vast te stellen. 
2.Het werkplan om advies voor te leggen aan de commissie Verkeer en Vervoer uit provinciale 

staten (CVV). 
 

  
 
18 
Wegenwet; overdracht 
onderhoud (en beheer) 
gedeelte voormalige provin-
ciale secundaire weg 21 
(Kruisweg) aan - en gelegen 
in - de gem. Haarlemmer-
meer. 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit met bijbehorende 

tekening inzake het ten laste van de gemeente Haarlemmermeer brengen van het 
onderhoud (en beheer) van een gedeelte van de voormalige provinciale S-weg nr. 21 
(Kruisweg), en deze stukken in beginsel vast te stellen. 

2.Bedoelde stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor Verkeer en 
Vervoer (CVV). 

 
 
  
19 
Richtlijnen MER streek-
planuitwerking N22. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met de concept-richtlijnen. 
2.De concept-richtlijnen voor te leggen om advies aan de statencommissie Milieu. 
 

 
20 
Goedkeuring raadsbesluiten 
Beverwijk en Heemskerk tot 
grenscorrectie bij Heliomare. 

 
1.De besluiten van de raden van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk van  
26 januari 1995 tot grenscorrectie bij Heliomare. 
2.Aan de raden van beide gemeenten en aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken dit 

besluit mede te delen. 
 
21 
Stimulering zorgvernieuwing; 
voortgangsnotitie. 

 
Het college besluit: 
1.De voortgangsnotitie Stimulering Zorgvernieuwing vast te stellen. 
2.De notitie ter informatie voor te leggen aan de statencommissie voor Welzijnszorg en 

Emancipatie (29.03.95). 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 7, 8, 9,  20  
M. Hoensontel. 023 -144118  13, 16, 21 
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H. Jansentel. 023 -144257  10, 11, 12 
B. Kessenstel. 023 -144022  6, 14, 15 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19 
 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Boendien kunnen zij pas 
worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de 
antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.  
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