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

 

 
 
1 
Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat en gecombineerde 
vergadering met Ruimte en 
Groen op 9 november 1995. 

 
Het college besluit: 
1.Niet in te stemmen met het voorstel bij agendapunt 12 "MER-plicht milieubeleidsplannen 

hoofdstuk afvalverwijdering in relatie tot het Tienjarenprogramma Afval 1995". 
2.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie 

Milieu & Waterstaat betreffende: 
 agendapunt 8: vierde nota Waterhuishouding, 
agendapunt 9: jaarverslag Muskusrattenbestrijding 1994, 
agendapunt 15: financiering zonebeheer industrielawaai, 
agendapunt 16: begroting 1996 Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, 
agendapunt 17: modelregeling mandaat bodembescherming rijkswateren, 
agendapunt 18: Nederlands Onderzoekprogramma Bio-technologische In-situ Sanering, 
agendapunt 19: meerjarenafspraken energiebesparing Nederlandse IJzer- en 

Staalproducentenindustrie en Non-Ferro-industrie 
3.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de gecombineerde 

vergadering van de IPO-Adviescommissies Milieu & Waterstaat en Ruimte & Groen 
betreffende de Integrale notitie Mest- en Ammoniakbeleid. 

 
2 
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg en 
Cultuur op 9 november 1995. 

 
Het college besluit: 
1.Op hoofdlijnen akkoord te gaan met het IPO-voorstel inzake de 

verdeelsleutel/herverdeeloperatie Jeugdhulpverlening, onder voorwaarde dat de toevoeging 
van extra middelen aan de doeluitkering t.b.v. de vernieuwing in de jeugdzorg structureel 
van aard is. 

2.In te stemmen met het voorstel van het IPO bij het agendapunt evaluatie beeldende 
kunstenconvenant. 

3 
Vergadering IPO-
adviescommissie Ruimte en 
Groen. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie 

Ruimte & Groen betreffende: 
 agendapunt 6: Huisvesting van woonwagenbewoners, 
 agendapunt 7: ouderenhuisvesting, 
 agendapunt 8: trendrapport in relatie tot het Besluit Woninggebonden Subsidies, 
 agendapunt 9: Natuur- en Milieu-educatie. 
2.In te stemmen met de voorstellen ten aanzien van agendapunt 11: Huisvestingswet in relatie 

tot restrictief beleid, met dien verstande dat tijdens de interim-periode de afwikkeling van de 
huisvestingsverordeningen voor de Provincie Noord-Holland niet door het Rijk maar, i.v.m. 
lopende rechtszaken, door de provincie zelf dient te gebeuren. 

4 
Plattelandsvernieuwing 
voorstel besteding gelden 
1996. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het in IPO-verband opgestelde ambtelijke voorstel voor de 

besteding van de gelden in het kader van de Plattelandsvernieuwing voor het jaar 1996. 
2.De GS-commissie Land en Tuinbouw te machtigen tot het indienen van subsidieverzoeken 
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voor 1996 en het verzorgen van de verdere procedures om tot realisering van de aangemelde 
projecten in 1996 te komen. 

3.De PS-commissies Land en Tuinbouw en Natuur en Landschap en Openluchtrecreatie in 
verband met het krappe tijdschema achteraf te informeren door het toezenden van een 
projectenlijst plattelandsvernieuwing 1996. 

5 
Ontwerp 3e wijziging van de 
provinciale begroting. 

 
Het college besluit de ontwerp 3e wijziging van de provinciale begroting definitief vast te 
stellen. 
 

6 
Extra middelen t.b.v. 
Actualisering PKB-Vinex. 
 

 
Het college besluit de kosten van onderzoek ad f. 40.000,= ten behoeve van de Actualisering 
PKB-Vinex te dekken uit de post onvoorzien. 

7 
Verruiming van het 
provinciaal belastinggebied. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht inkl. het ontwerp-besluit inzake 

verruiming van het provinciaal belastinggebied.  
2.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen. 
3.Bij een positief advies de GS-commissie Financiën te machtigen de definitieve voordracht vast 

te stellen. 
 8 
Vragen statenleden inzake 
afvalverwerking. 

 
De GS-commissie wordt gemachtigd de antwoorden vast te stellen. 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 5, 7 
M. Hoensontel. 023 -5144118  2 
J. Jansen tel. 023 -5144257  2 
B. Kessenstel. 023 -5144022  3, 4, 6 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309  1, 8 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien 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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