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Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1  
Vergadering IPO 
adviescommissie Ruimte en 
Groen op 12 januari 1995. 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de IPO-notitie over agrarisch natuurbeheer waarin o.a. aanbevolen wordt 

meer ruimte te bieden voor de flexibele inzetbaarheid van het beheersinstrumentarium, 
ook buiten de Ecologische Hoofdstructuur. 

2.In te stemmen met de IPO-notitie over bedrijfsverplaatsingsregelingen in 
landinrichtingsverband in samenhang met de realisering van de Ecologische 
Hoofdstructuur, o.a. gericht op het bieden van maatwerk in de regio. 

3.In te stemmen met de afspraken van het IPO en de VNG met de staatssecretaris van VROM 
om het instrument voor het meten van spanning op de woningmarkt verder te verfijnen 
o.a. met kwalitatieve elementen en de Huisvestingswet vanaf 1 januari 1995 te 
evalueren. 

4.Het verzoek van de provincie Noord-Brabant niet in te willigen om 250 hectare uit de 
reservepot natuurontwikkeling te mogen benutten. 

 
2 
Militair schietterrein Botgat, 
gemeente Zijpe. 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe vanuit akoestisch oogpunt medewerking te onthouden aan de door de gemeente 

Zijpe voorgenomen woningbouwplannen bij Groote Keeten in een toekomstige 
planologische procedure. 

2.De GS-commissie Milieu te machtigen conform het GS-besluit betrokken partijen in kennis te 
stellen van het provinciale standpunt. 

3 
Provinciaal Milieubeleidsplan 
Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Definitief vast te stellen: 
-de ontwerp-statenvoordracht bij het ontwerp van het Noordhollandse milieubeleidsplan 1995 - 

1999; 
-aanvullende wijzigingen in de plantekst (bijlage 2 statenvoordracht; 
-het ontwerp-milieubeleidsplan 1995 - 1999 (bijlage 3 statenvoordracht). 
2.Bij het beleid in het PMP t.a.v. individuele risiconormering als gewijzigd voorbeeld op te 

nemen "in de buurt van woonbebouwing" (zie onder samenvatting en op pag. 9 van het 
stuk: aanvullende wijzigingen). 

3.De statenvoordracht en de bijbehorende stukken aan provinciale staten voor te leggen in hun 
vergadering van 30 januari 1995. 

 
 
4 
Voordracht Provinciale 
Milieuverordening (2e 
tranche). 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Definitief vast te stellen: 
-de voordracht voor provinciale staten; 
-het ontwerp van de Provinciale Milieu Verordening, tweede tranche; 
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-het ontwerp van de toelichting op die tweede tranche. 
2.Het onderdeel "bedrijfsafvalstoffen" van de verordening te schrappen uit de voordracht, de tekst 

daarvan aan te passen aan de hand van het in IPO-verband bereikte compromis op 22 
december 1994 en - na tervisielegging - de vaststelling van een aangepaste tekst door te 
schuiven naar de PS-vergadering van augustus of oktober 1995. 

3.Het ontwerp-besluit tweede tranche van de Provinciale Milieu Verordening met toelichting aan 
provinciale staten voor te leggen t.b.v. de vergadering van 30 januari 1995. 

  
5 
Beantwoording vragen van de 
statenleden J.M. Drees, M. 
Koopman-Krijt en M.A. de 
Jong inzake procedurele 
toezeggingen aan de 
statencommissie Water. 

 
Het college stelt het antwoord op de vragen vast. 

 
6 
Evaluatie- en Anticipatienota 
provinciaal 
Waterhuishoudingsplan 
"Water in Uitvoering". 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met de speerpunten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor 

beleidswijzigingen in de nota "Water in uitvoering" zijnde de evaluatie van het eerste 
provinciale Waterhuishoudingsplan Noord-Holland en de anticipatie op een tweede 
Waterhuishoudingsplan. Het gaat om de volgende speerpunten: 

-de kwaliteit van de fysieke leefomgeving; 
-diffuse bronnen (vermesting); 
-verdroging; 
-waterbodem en 
-gegevens. 
2.De GS-commissie Water te machtigen, een verhelderende samenvatting aan de nota toe te 

voegen en,  bij positief advies van de statencommissie Water, de nota definitief vast te 
stellen. 

7 
Uitstel herziening Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan. 
 

 
Het college besluit: 
1.Voor te stellen aan provinviale staten, conform de concept-voordracht en het ontwerp-besluit, 

de herzieningstermijn van het huidige Waterhuishoudingsplan met drie jaren te 
verlengen tot 18 februari 1998. 

2.De GS-commissie Water te machtigen, ingeval van een positief advies van de statencommissie 
Water, de definitieve voordracht vast te stellen. 

 
8 
Herindelingsplan Noord-
Holland en Amsterdam. 

 
 
Het college besluit: 
1.Het concept-herindelingsplan voor de opsplitsing van Amsterdam over te nemen en het college 

van BenW van Amsterdam en de besturen van de Amsterdamse stadsdelen hiervan op 
de hoogte te stellen. 

2.Het herindelingsplan Noord-Holland, met inbegrip van de indeling van Amsterdam, opnieuw 
vast te stellen.  

3.Het herindelingsplan Noord-Holland, met inbegrip van de indeling van Amsterdam, om advies 
voor te leggen aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur in haar vergadering van 
25 januari 1995. 

4.Het herindelingsplan in de vergadering van gedeputeerde staten van 7 februari definitief vast te 
stellen t.b.v. de inspraak. 

9  
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Instelling en samenstelling 
commissie van Onderzoek 
voor het herindelingsplan 
provincie Noord-Holland. 

Het college besluit de voordracht aan provinciale staten tot instelling en samenstelling van een 
commissie van Onderzoek voor het herindelingsplan Noord-Holland vast te stellen. 
 
 

 
10 
Voordracht initiatiefvoorstel 
referendumverordening. 

 
Het college besluit in meerderheid het gewijzigde pre-advies vast te stellen en als bijlage 1 bij de 
voordracht, d.w.z. het initiatiefvoorstel van de D66-fractie, te voegen. 
 
 

  
11 
Notitie Actualisering 
Museumbeleid. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de ontvangen inspraakreacties op de notitie Actualisering Museumbeleid. 
2.De beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen. 
3.De notitie "Actualisering Museumbeleid" voorlopig vast te stellen inhoudende o.a. 
-afbouw van resp. uitsluiting van structurele subsidies voor een aantal gemeenten en Artis; 
-provinciale bijdrage aan het Provinciaal Restauratie Atelier beperken tot 1,2 fte voor consulenten 

(geen exploitatiebijdrage meer); 
-de vrijvallende middelen besteden aan incidentele museumsubsidies; 
-omzetten van structurele museumsubsidie in 4-jarige horizonfinanciering voor maximaal 5 

"voorbeeldmusea"; 
-samenvoeging van de regio's Zaanstreek en Waterland. 
4.De notitie "Actualisering Museumbeleid c.a." om advies voor te leggen aan de 

statencommissie voor culturele Zaken c.a. op 26 januari 1995. 
5.De GS-commissie Culturele Zaken, bij positief advies van de statencommissie, te machtigen 

de notitie vast te stellen als uitgangspunt voor het beleid voor de periode 1995 t/m 
1997. 

 
12 
Ontwerp vierjarenplan 
jeugdhulpverlening 1995 - 
1998. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met: 
-het voorlopig standpunt op de inspraakreacties m.b.t. het vierjarenplan jeugdhulpverlening 1995 

- 1994; 
-het aangepaste ontwerp vierjarenplan jeugdhulpverlening 1995 - 1998; 
-de concept statenvoordracht; 
-het ontwerp-besluit. 
2.Deze stukken 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 verdere afhandeling ten behoeve van de vaststelling van de 
voordracht door PS. 

 
 
 
 
13 
Voorwaardenscheppend 
beleid; Meerjarenplan 1995 - 
1997. 

 
 
 
Het college besluit: 
1.Het Meerjarenplan Voorwaardenscheppend Beleid 1995 - 1997 waarin onderscheiden kunnen 

worden de onderdelen: 
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-voortgangsrapportage meerjarenplan VSB 1991 - 1994 
-Europese programma's 1995 - 1995 
-voorstel meerjarenplan VSB 1995 - 1997  
in principe vast te stellen, onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie 

voor Economische Zaken c.a. 
2.Ter verkrijging van het advies van de statencommissie voor Economische Zaken dit 

meerjarenplan in haar vergadering van 18 januari 1995 aan genoemde commissie voor te 
leggen. 

14 
Ontwerp-agenda voor de 
vergadering van provinciale 
staten op 30 januari 1995. 

 
Het college stelt de agenda vast. Besloten wordt ook de uitloopdatum van 6 februari te benutten 
(en op 30 januari dus niet 's avonds te vergaderen). Het college besluit tevens de 
maartvergadering te verschuiven van 6 naar 13 maart in verband met de statenverkiezingen op 8 
maart. 

 
  
15 
Geluidsanering IJmond. 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de (geluid)saneringsvariant die door de ambtelijke projectgroep 

is gekozen. Deze variant leidt ertoe dat het aantal saneringswoningen afneemt van ca. 
1.000 naar 350 woningen. 

2.In te stemmen met het houden van informatie-avonden in het eerste kwartaal van 1995, waarin 
omwonenden van het industrieterrein IJmond door de dienst Milieu en Water op de 
hoogte worden gesteld van de door de ambtelijke projectgroep gekozen 
(geluid)saneringsvariant. 

 
16 
Voorziening uitgestelde 
intenties krediet 
archeologische projecten. 

 
Het college besluit het per 31 december 1994 nog resterende bedrag ad f. 75.000,=  
(archeologische projecten) te reserveren voor het doen van uitgaven 1995 voor een archeologisch 
project via de voorziening uitgestelde intenties. 

 
 
17 
Plaatsing objecten in de 
Zaanstreek. 
 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.In principe de in het concept-register genoemde houtloodsen en houten pakhuizen in de 

Zaanstreek op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. 
2.Dit principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Culturele Zaken op 

26 januari 1995. 
3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren. 
 
 

18 
Herijking subsidiëring Anne 
Frank Stichting. 

 
Het college besluit: 
1.In afwijking van het besluit van 6 december 1994 de horizonbepaling in de jaarlijkse 

subsidiëring (01.01.1998 i.v.m. vorming SPA) te laten vervallen en voor het overige 
het besluit te handhaven. 

2.De statenvoordracht te agenderen voor de vergadering van provinciale staten van 30 januari 
1995. 

 
19 
Advisering door 
statencommissie NLO 

 
Het college besluit: 
1.Aan de statencommissie NLO voor te stellen, zolang door provinciale staten nog geen 
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(Natuur, Landschapsbe- 
scherming en Openlucht- 
recreatie) bij toekenning van 
subsidies ten laste van de 
NLO-fondsen. 

deelverordening voor de NLO-fondsen zijn vastgesteld, subsidietoekenningen waarbij 
naar het oordeel van gedeputeerde staten wordt afgeweken van het tot nu toe gevoerde 
beleid, vooraf aan genoemde commissie ter advisering voor te leggen, tenzij het 
subsdiebedrag lager is dan f. 25.000,-. 

2.De overige subsidietoekenningen alleen dan vooraf aan de commissie voor te leggen als het 
subsidiebedrag hoger is dan f. 250.000,=. 

 
20 
Doorlichting dienst Milieu en 
Water, afdeling Water. 

 
Het college besluit tot het in het kader van de 25% doorlichtingsoperatie uitvoeren van de 
doorlichting van de afdeling Water van de dienst Milieu en Water uit te laten voeren. Deze 
doorlichting is gericht op de volgende doelstelling: 
het beoordelen van de effectiviteit en efficiency van de werkzaamheden betrekking hebben op de 
taakvelden waterschapsorganisatie en waterkeringen, oppervlaktewater en grond- en drinkwater. 

 
21 
Verslag interne stimulering 
homo-facetbeleid en 
stimulering gemeentelijk 
homobeleid 1992 - 1994. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het "Verslag interne stimulering homo-facetbeleid en stimulering 

gemeentelijk homobeleid 1993 - 1994" en in principe in te stemmen met het gedurende 
een jaar voortzetten van het intern stimuleren van het homo-facetbeleid op provinciale 
beleidsterreinen die daarvoor relevant zijn; dit omvat met name het afronden van de 
stimulering op de terreinen jeugdhulpverlening, ruimtelijke ordening en communicatie; 

2.Als waarnemer de deelname aan het Ambtelijk Platform Gemeentelijk Homobeleid voort te 
zetten. 

 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 8, 9, 10, 14 
M. Hoensontel. 023 -144118  11, 12, 13, 16, 17, 18, 21 
B. Kessenstel. 023 -144022  1, 2, 5, 6, 7, 19, 20 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  3, 4, 15 
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