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1 
Nota Speerpunten 
Randstadoverleg Ruimtelijke 
Ordening. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de Speerpuntennota Randstad van het RoRo. 
2.Ermee in te stemmen in Randstadverband de mogelijke beleidsconsequenties van de vijf 

voorgestelde speerpunten samen met betrokken maatschappelijke partijen nader te 
onderzoeken (waarvan drie met prioriteit) teneinde tijdig te kunnen voorsorteren op de 
(politieke agenda voor de) Vijfde Nota RO van rijkszijde. 

3.De nota om advies voor te leggen aan de commissie ROV op 20 oktober 1995. 
  
2 
Ontwikkelingssamenwer- 
king. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De tot nu toe gehanteerde beleidscriteria inzake projecten voor ontwikkelingssamenwerking te 

handhaven en hieraan toe te voegen: 
-in beginsel voor de omvang van het project uit te gaan van het beschikbare jaarlijkse budget. 

Echter de mogelijkheid open te houden om een project over een periode van maximaal twee 
jaar te laten lopen en aan dat project het beschikbare budget voor maximaal twee jaar toe te 
kennen; 

-deelname van andere dan aan de provincie gerelateerde instellingen aan provinciale projecten per 
geval te bezien.  

-de expertise opgedaan met het plaatsen van zonnecelsystemen ook in de toekomst zoveel 
mogelijk aan te wenden voor een project; 

-zo mogelijk aan te sluiten bij een bestaande stedenband van een Noordhollandse gemeente met 
een plaats in de Derde Wereld; 

-mede gezien het beschikbare budget geen structurele vorm van samenwerking aan te gaan met 
welke plaats of provincie waar dan ook. 

2.Op grond van de vastgestelde beleidscriteria twee projecten : het Waterproject in Mahonisi, 
Noord-Transvaal nader te onderzoeken en het vervolgproject zonne-energie voor Bonda 
Hospital, Mutare, Zimbabwe te doen uitvoeren. 

   
3 
Bijstand aan St. Maarten. 

 
Het college stemt in met een notitie over het verlenen van bijstand aan St. Maarten 

 
 
4 
Samenwerkingsproject 
Noord-Holland met 
Litouwen.  

 
 
 
Het college besluit het samenwerkingsproject Noord-Holland met Litouwen te ondersteunen en 
dit besluit voor advies voor te leggen aan de commissie NLO.  
 
 

5 
Overeenkomst Amsterdam - 
provincie m.b.t. sanering 
industrielawaai. 
 
 

 
Het college besluit in te stemmen met het sluiten van een bestuursovereenkomst met de 
gemeente Amsterdam, waarin de overdracht van geld en werkzaamheden van de provincie naar 
Amsterdam inzake de sanering van industrielawaai is geregeld. 
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Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat 12 oktober 1995. 

Het college besluit: 
1.In te stemmen met het opstellen van een gezamenlijk actieprogramma "Diffuse Bronnen" door 

het Rijk, het IPO en de Unie van Waterschappen. 
2.In te stemmen met het voorstel inzake Financiering saneringsmaatregelen industrielawaai, doch 

een voorbehoud te maken t.a.v. de percentages. 
3.In te stemmen met de overige voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-

Adviescommissie Milieu & Waterstaat betreffende: 
agendapunt 8:Decentralisatie Verkeer en Vervoer 
agendapunt 9:Particuliere begeleiding exceptionele transporten 
agendapunt 11:Projectvoorstel evaluatie IPO-projectbureau uitvoering NMP 
agendapunt 13:Intentieverklaring en Integrale Milieutaakstelling Papier- en Kartonindustrie 
agendapunt 14:Standpunten Verhandelbare Emissierechten 
agendapunt 15:Regionaal ammoniakbeleid 
 agendapunt 16:Uitvoering bestuursovereenkomst Van Rijn-Vellekoop/bestuurlijk overleg met 

de minister van VROM op 19 oktober 1995 
agendapunt 17:Stichting Groen Label 
agendapunt 18:Tarieven Asbest. 

 
7 
Vergadering IPO-
adviescommissie Ruimte en 
Groen op 12 oktober 1995. 

 
Het college besluit: 
1.Een model voor de vergoeding van de beheerslasten van de provinciale landschappen te kiezen 

(en een eigen model voor te stellen) en de onderhandelingsruimte voor de IPO-delegatie vast 
te stellen. 

2.In te stemmen met het voorlopig vaststellen van het Interprovinciale Meerjarenprogramma 
Landelijk gebied 1995 - 1999. 

 
8 
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg en 
Cultuur op 12 oktober 1995. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen van het IPO bij: 
agendapunt 6Stand van zaken REgionale omroep 
agendapunt 7Stand van zaken Kabinetvoornemens zorg 
agendapunt 8Voortgangsrapportage m.b.t. Plan van Aanpak jeugdhulpverlening 
agendapunt 9IJkpunten/verdeelsleutel herspreiding regionale jeugdhulpverlening. 
 

9 
Eigendomsverkrijging 
Kennemerduinen. 

 
Het college besluit: 
1.Behoudens enkele uitzonderingen in te stemmen met de in een brief van de Stichting 

Kennemerduinen verwoorde uitgangspunten die zullen gelden bij de beoogde 
eigendomsoverdracht van het betreffende gebied aan de provincie. 

2.De totstandkoming van een nieuw bezoekerscentrum in het gebied los te koppelen van de 
genoemde eigendomsoverdracht, met dien verstande dat de provincie zich blijft inspannen 
voor het realiseren van dit centrum, inclusief het leveren van een eigen bijdrage. 

3.De NV PWN te verzoeken te bevestigen dat dit bedrijf de netto-exploitatielasten tot maximaal 
f 440.000,- voor zijn rekening zal nemen. 

4.De statencommissie NLO over het voorgaande te informeren. 
 
10 
Concept-advies over aanvraag 
afdeling MBO-bloemschikken 
van Clusius College te 
Alkmaar. 

 
 
Het college besluit: 
1.In principe de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te adviseren een afdeling 

MBO-bloemschikken, te verbinden aan het Clusius College te Alkmaar, voor bekostiging in 
aanmerking te komen. 

2.De notitie voor te leggen aan de commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in haar 
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vergadering van 19 oktober 1995. 
3.Bij positief advies van de statencommissie de GS-commissie voor Maatschappelijk Welzijn en 

Cultuur te machtigen tot verdere afhandeling. 
 
11 
Convenant archeologie rijk - 
Noord -Holland. 
 

 
Het college besluit: 
1.De inhoud van de bestuursovereenkomst 'Taakverdeling en samenwerking archeologische 

monumentenzorg rijk-provincie Noord-Holland' vast te stellen. 
2.In te stemmen met het toevoegen van de overeenkomst als bijlage 2 aan het algemene 

cultuurconvenant d.d. 26 juni 1995. 
3.In het verlengde van de bestuursovereenkomst, ter bekostiging van een deel van de benodigde 

formatie de jaarlijkse bijdrage aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
te Amersfoort, zijnde � 62.000,- in 1995, met ingang van 1 januari 1996 definitief te 
beëindigen. 

 
12 
Bestuursopdracht 
compensatiebeginsel. Noord-
Holland. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-bestuursopdracht t.b.v. het uitwerken van het compensatiebeginsel in beginsel vast 

te stellen. 
2.De ontwerp-bestuursopdracht om advies voor te leggen aan de commissie Natuur, Landschaps 

en Openluchtrecreatie. 
3.De bestuursopdracht ter kennisname te zenden aan de commissie Openbaar Bestuur. 

  
13 
Politieke weging kerntaak 
emancipatie. 

 
Het college besluit aan de P.S.-cie. Openbaar Bestuur op 25 oktober a.s. voor te leggen de 
Discussienotitie "Uitwerking kerntaak emancipatie. 

 
14 
Communicatiebeleid: 
toelichting bij 
begrotingsvoorstellen 1996. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de invulling van het communicatie-gedeelte van een stelpost in de 

begroting 1996 tot een totaal van f. 500.000,=, zoals beschreven in een notitie voor de 
commissie Openbaar Bestuur. 

2.Deze notitie te verzenden naar de statencommissie Openbaar Bestuur ter bespreking op 25 
oktober 1995. 

 
 
15 
Eenmalige bijdrage t.b.v. 
Geografisch 
Informatiesysteem (GIS) van 
de dienst Milieu en Water. 

 
Het college besluit een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van f. 200.000,= in de kosten 
van het Geografisch Informatiesysteem (GIS) van de dienst Milieu en Water. 

 
 
 
16 
Abri-plan Noord-Holland. 

 
Het college besluit langs alle provinciale wegen reclame-abri's te plaatsen bij alle bushalten met 
10 of meer instappers per werkdag waar nu geen of een oud type abri staat alsmede bij alle 
overige bushalten waar nu een oud type abri staat.  
 

17 
PKB VINEX 2005 - 2015, 

 
Het college besluit:  
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project Noordvleugel. 1.In principe in te stemmen met de concept-nota noordvleugel als discussiestuk ter 
voorbereiding van het advies aan de minister. 

2.Ten behoeve van een eerste informatieronde het stuk in te brengen in de statencommissie ROV 
en in de PS/BON commissies RO Randstad. 

3.Op basis van het discussiestuk gemeenten te consulteren over het verstedelijkingsbeleid 2005-
2010 voor de Noordvleugel. 

4.Onverkort vast te houden aan IJburg als grote woningbouwlokatie ontsloten met een raillijn 
vanuit Amsterdam. 

5.Vooralsnog niet in te stemmen met de lokatie Meerstad vanwege de nabijheid van Schiphol. 
6.Ten behoeve van verstedelijkingsmogelijkheden op de lange termijn en ten behoeve van het 

eventueel wegvallen van woningbouwmogelijkheden op korte termijn, zo snel mogelijk te 
starten met het ontwikkelen van nieuw beleid. 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
P. Heemskerktel. 023 -5144010 2, 3, 4, 14 
R. Fillettel. 023 -513440917 
M. Hoensontel. 023 -5144118  8, 10, 11 
J. Jansen tel. 023 -5144257  13 
B. Kessenstel. 023 -5144022  1, 7, 16 
R. v.d. Veentel. 023 -5144309  5, 6, 9, 12, 15 
 
 
 
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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