1
OPEBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 11 APRIL 1995

Onderwerp

1
IPO-adviescommissie Milieu
en Waterstaat 13 april.

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met
a.de bijgestelde planning voor de rivierdijkversterking in de periode 1995-2000, mits
deze wordt aangevuld met de versterking van een dijkvak van de
Wieringermeerdijk;
b.de principes dat de 245 miljoen gulden die de provincies van het Rijk tegemoet
kunnen zien over de provincies verdeeld worden;
2.In te stemmen met de tussenrapportage van het project Regionale Watersysteemverkenningen,
waarmee een instrument wordt verkregen waarmee de toestand van het watersysteem kan
worden beschreven en gemeten.
3.In te stemmen met de concept IPO-reactie op een advies van de Raad voor Verkeer en
Waterstaat inzake wijzigingen in het taxibeleid, o.a. op de punten vergunningverlening
en handhaving;
a.in te stemmen met tussentijdse wijziging van het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke
Afvalstoffen t.a.v. het algemene deel en de sectorplannen klein gevaarlijk afval,
oliehoudende sludges, scheepsafvalstoffen en C-2 afvalstoffen)
b.vorengenoemde wijzigingen op te nemen in het Provinciale Milieubeleidsplan;
4.In te stemmen met uitbreiding van de model Provinciale Milieuverordening met de
onderwerpen secundaire grondstoffen en uitkomsten evaluatie grondwaterbeschermingsregeling, alsmede met de vaststelling van de 2e tranche.
5.In te stemmen met de IPO-reactie op het Vijfde Milieu-actieprogramma van de Europese
Gemeenschap en met de samenvatting van het programma van de Werkgroep Europees
Milieubeleid, waarmee o.a. wordt beoogd meer invloed te krijgen op de
milieubeleidsontwikkeling, -regelgeving en verdeling van geld op europees niveau.
6.de Handreiking beoordeling Meet- en Beheersprogramma's Lekverliezen vast te stellen met de
kanttekening dat invoering van de beheersprogramma's bij alle daarvoor in aanmerking
komende bedrijven voor 1-1-1996 niet haalbaar zal zijn.
7.In te stemmen met de Intentieverklaring en Integrale Milieutaakstelling voor de Textiel- en
Tapijtindustrie.
8.In te stemmen met het voorstel inzake wijziging van de adviesstructuur voor de sector milieu
en waterstaat met als doelstelling te komen tot een overzichtelijke en flexibele structuur
die waarborgt dat de IPO-adviesgroepen in een hoog tempo adviezen van constante
kwaliteit kunnen uitbrengen.
9.In te stemmen met de concept-IPO-brief aan de minister van VROM inzake dekking van het
budget voor Objectgericht Ammoniakbeleid.
10.In te stemmen met de begroting 1995 van de Stichting Landelijke Meldpunt Afvalstoffen, de
verhoogde rijksbijdrage aan het LMA en deze extra middelen aan het Provinciefonds toe
te voegen volgens dezelfde verdeelsleutel die is gebruikt voor de gelden die reeds in het
Provinciefonds zitten t.b.v. de provinciale taken op het gebied van gevaarlijk afval.
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2
IPO-adviescommissie Zorg
en Cultuur 13 april 1995.

3
IPO adviescommissie
Ruimte en Groen op 13 april
1995.

4
Groen Hart - Noordhollands
standpunt.
5

Besluit
Het college besluit:
1.In te stemmen met een IPO-standpuntbepaling over regionale televisie na de wisseling van de
colleges.
2.In te stemmen met de voorgestelde taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeente over de
archeologischemonumentenzorg.
3.in te stemmen met de notitie "regiogrensoverschrijdende jeugdhulpverlening" en op basis
daarvan een IPO-brief te zenden aan de bewindslieden van Justitie en VWS
4.In te stemmen met het evaluatierapport "eerste fase interprovinciale jeugdhulpverlening".
5.In te stemmen met de IPO brief over herspreiding jeugdhulpverlening waarin onderbouwd
wordt dat ingrijpen van het Rijk niet wenselijk en niet nodig is.
6.In te stemmen met een onderzoek naar de verdeelsleutel bij herspreiding jeugdhulpverlening.
7.In te stemmen met het verdelingsvoorstel budget ophoging pleegoudervergoeding
8.In te stemmen met de IPO reactie aan staatssecretarissen Justitie en VWS op het plan van
aanpak stuurgroep regie in de jeugdzorg (vormgeving sturing door het IPO niet door het
rijk of de stuurgroep).
9.niet in te stemmen met de uitbreiding van de vaste IPO formatie t.b.v. de regie-taken op het
gebied van de jeugdzorg.
10.In de discussie over zorg in te brengen in lijn met de Strategienota dat de provincies dienen
te kiezen voor een integraal regionaal zorgbeleid en dat daarvoor taken en
verantwoordelijkheden bij de provincies gelegd dienen te worden en dat in de
kabinetsvoorstellen aangesloten dient te worden op de vernieuwing van de bestuurlijke
organisatie.
11.In te stemmen met de notitie over de stand van zaken regionale patiënten/consumenten
platforms en de brief hierover aan de staatssecretaris van VWS.
12.Mw. Van Diepen-Oost af te vaardigen om de standpunten van het college in te brengen in de
vergadering.
Het college besluit:
1.Vooralsnog niet in te stemmen met de aanbevelingen uit de IPO-notitie over landbouwbeleid,
die kunnen dienen als uitgangspunt voor uitwerking van concrete voorstellen voor
herziening van het instrumentarium, de verdeling van verantwoordelijkheden en de
inbreng van provincies in de formulering van rijk- en EU-beleid voor de landbouw (o.a.
instrumentarium en bevoegdheden meer toesnijden op maatwerk in de regio).
2.In te stemmen met het gezamenlijk ambtelijk VROM/IPO/VNG-voorstel voor de herziening
van de Huisvestingswet m.n. op gebied koopprijsgrenzen en bindingseisen.
3.In te stemmen met de uitwerking van het uitgangspunt dat m.b.t. de provinciale taken inzake
huisvesting van statushouders, het eerste jaar per provincie één fte op detacheringsbasis
mogelijk is, en de provincies daarna minimaal 6 fte's ter beschikking krijgen en daartoe
VROM-personeel overnemen.
4.Met kanttekeningen in te stemmen met het bepleiten bij VROM van een zodanige regeling ten
aanzien van de integratie van woonwagenregelgeving in de algemene volkshuisvestingsregelgeving, dat de provincies hun huidige taken naar behoren kunnen uitvoeren.
5.In te stemmen met de concept-uitvoeringsovereenkomst tussen LNV, Stichting Groenfonds en
de provincies, met inbegrip van de aanpassingsvoorstellen.
Het college besluit overleg te plegen met Zuid-Holland over de bestuurlijke/ambtelijke
organisatie van de Groene Hart-problematiek.
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Herijking natuur- en milieueducatie.

Het college besluit:
1.De notitie "Herijking natuur- en milieu-educatie" vast te stellen.
2.De dienst Milieu en Water op te dragen de in de notitie weergegeven voorstellen uit te werken
in overleg met de Noordhollandse Milieufederatie en de Consulent Natuur- en Milieueducatie.

6
Statenvragen mw. Drees en
mw. Van Beijma over
drinkwater produktiebedrijf
PWN te Heemskerk.
7
Reactie startnotitie A9.

8
Weigering van verklaringen
van geen bezwaar tegen
uitbreiding van het transportbedrijf De Vries, Verlaatseweg 54 te Spierdijk,
gem. Wester-Koggenland.
9
Herindeling Houtrakpolder.

10
Bestuurlijke organisatie
Noord- en Zuid-Holland.

11
Herindeling Zwanenburg.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de startnotitie voor de Trajectstudie A9 (knooppunt Velsen - knooppunt
Badhoevedorp).
2.In de reactie aan de minister van Verkeer en Waterstaat te adviseren in de richtlijnen als
referentievariant ook de huidige situatie (de A9 door Badhoevedorp als 2x2-strooks
autosnelweg) mee te nemen en onderzoek naar de aansluiting van de N22 op de A9 en
in het knooppunt A9-A205 op te nemen (naast aansluiting op A205).
Het college besluit:
1.Reclamanten in hun bezwaren te ontvangen.
2.De bezwaren ongegrond te verklaren.
3.De weigering te handhaven.

Het college besluit in meerderheid:
1.De intentie uit te spreken om tot een herindeling te komen van de Houtrakpolder ten oosten
van de Machineweg, bij Amsterdam.
2.Voor te stellen aan de westkant de grens te leggen op de Machineweg en aan de zuidkant in het
water tussen de slibvelden en het recreatiegebied Spaarnwoude.
3.Deze herindeling met behulp van een aparte procedure te regelen en daarmee de herindeling los
te koppelen van de vorming van de stadsprovincie Amsterdam.
4.Hiertoe een aanvang te nemen door de besturen van de betrokken gemeenten nog tijdens de
huidige collegeperiode van GS uit te nodigen voor een overleg, zoals bedoeld in de wet
Arhi, art. 2.
5.De te volgen procedure zo snel mogelijk te doorlopen, zodat voor 1 januari 1997 duidelijkheid
ontstaat over de bestuurlijke status van het gebied.
Het college besluit kennis te nemen van het verslag van de overlegronde in Noord-Holland over
de bestuurlijke organisatie van Noord- en Zuid-Holland na de vorming van de stadsprovincies.
Het verslag zal worden gepubliceerd nadat alle deelverslagen door betrokken partijen zijn
geakkordeerd.
Het college besluit in meerderheid:
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1.In overweging te nemen de wijziging van de gemeentelijke indeling van de kern Zwanenburg
en omgeving te betrekken bij de Arhi-procedure voor de vorming van de stadsprovincie
Amsterdam.
2.Het verzoek van BenW van Haarlemmerliede en Spaarnwoude om voor de wijziging van de
indeling van Zwanenburg en omgeving een aparte procedure te starten op technische
gronden af te wijzen.

12
Molen van Sloten.

13
Verslag werkzaamheden
Commissaris der Koningin.

14
IPO-adviescommissie Milieu
en Waterstaat 13 april 1995.

Het college besluit in principe:
1.Het verzoek van de Stichting Molen voor Sloten om een bijdrage van f. 65.000,= af te wijzen.
2. De statencommissie EZ over dit principebesluit advies te vragen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inhoud van het verslag.
2.Het verslag te bespreken in de statencommissie voor Openbaar Bestuur.
(het verslag zal worden gepubliceerd nadat het is gedrukt)
Het college besluit:
1.De minister van VROM te verzoeken te bevorderen dat de Leemtewet bodembescherming
uitsluitend betrekking heeft op stortplaatsen die bij het in werking treden van de wet
(nog) in exploitatie zijn c.q. zullen komen, dan wel te bevorderen dat anderszins de
benodigde middelen voor stortplaatsen die sluiten tussen 1 maart 1995 en de datum van
inwerkingtreding van de Leemtewet bodembescherming verkregen kunnen worden.
2.De nota voor de stuurgroep Meerjarenplan over het project Milieu- en Kwaliteitszorgsysteem
voor kennisgeving aan te nemen en het vakberaad Handhaving op te dragen om het
project te laten uitvoeren.
3.In te stemmen met de door het ministerie van VROM opgestelde bijdrageregeling Geïntegreerd
Gebiedsgericht Milieubeleid, de voorgestelde verdeelsleutel en het vervolgtraject, onder
de voorwaarde dat, indien na evaluatie blijkt dat het gebiedenbeleid goed loopt en het
beschikbare bedrag niet voldoende is, het ministerie zich inspant om meer geld
beschikbaar te stellen.
4.In te stemmen met het voorgestelde offertetraject voor het Structureel Informatiepunt
MilieuTechnologie en regelingen (SIMT) en de mandatering van de IPO-vertegenwoordiging om een standpunt in het DUIV op 27 april a.s. in te nemen.
5.In te stemmen met de IPO-voorstellen inzake de apparaatskosten overdracht bevoegd gezag in
de grondwaterbeschermingsgebieden, o.a. inhoudende dat het standpunt wordt
ingenomen dat de VNG niet bij de provincies moet zijn voor een vergoeding voor
verhoogde bestuurslast als gevolg van overdracht van het bevoegd gezag.
6.In te stemmen met de IPO-voorstellen inzake de Bodemsaneringsregeling 2e fase,
7.Het algemeen bestuur te adviseren om het IPO de meerjarenafspraak olieraffinaderijen mee te
laten ondertekenen onder voorwaarde dat het IPO deelneemt aan de overleggroep
efficiency-verbetering en e.e.a. niet leidt tot een beperking van de vrijheid van het
bevoegd gezag om in het rechtstreekse overleg met de afzonderlijke raffinaderijen
aanvullende informatie over het energie efficiency-verbeteringsplan op te vragen.
8.In te stemmen met het compromis inhoudende dat, totdat het begrip milieurendement
voldoende is ontwikkeld, de provincies de keuze hebben tussen twee mogelijkheden
t.a.v. de sanering van verspreide afvalwaterlozingen.
9.In te stemmen met de ambtelijke vertegenwoordiging van het IPO in het Centraal College van
deskundigen ter uitvoering van de EMAS-verordening, de Begeleidingscommissie
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evaluatie NeR en de overleggroep Zuivel.

15
Statenvergadering 18 april
1995.

Het college besluit dat de beschouwingen over het collegeprogramma voor de nieuwe
statenperiode gehouden kunnen worden bij punt 3 van de agenda voor de statenvergadering op
18 april.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010
9, 10, 11, 13, 15
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R. v.d. Veen tel. 023 -144309
1, 5, 7, 14
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