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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 12 DECEMBER 1995       
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
  
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu en Wa-
terstaat op 14 december 1995. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
Adviescommissie Milieu & Waterstaat betreffende Deregulering taxibeleid, Beleidslijn 
"hoogwater en gebruik van winterbed", Vernattingsschade als gevolg van verdrogingsbestrijding, 
Vergoeding extra rentelasten dijkversterking, NS-convenant (nog niet ontvangen), MJA Neder-
landse IJzer- en Staalindustrie en non-ferro-industrie Wetsvoorstel milieuverslaglegging, 
Financiering saneringsmaatregelen industrielawaai. 
 

2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Zorg en Cultuur 
op 14 december 1995. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voortgangsrapportage provinciale adviesrol voortgezet onderwijs in het 

bijzonder ten aanzien van de aanpak van de herstructurering vbo/mavo. 
2.Niet in te stemmen met het procedurevoorstel over regionale televisie maar te verzoeken, 

i.v.m. noodzakelijke PS-behandeling in maart 1996, de definitieve besluitvorming in 
het IPO-AB van 25 april te doen plaatsvinden. 

3.Akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling van budgetten jeugdhulpverlening voor 1996. 
4.Niet akkoord te gaan met de voorgelegde verdeling van het nieuwe budget jeugdhulpverlening 

voor 1999, maar te eisen dat dit van tafel gaat en dat een nieuw voorstel ontwikkeld 
wordt voor de extra middelen die vanaf 1999 vrijkomen. 

5.Akkoord te gaan met het ontwerp-bestedingsplan extra middelen jeugdhulpverlening 1996-
1999, behoudens met het ontbreken van verdelingsvoorstel m.b.t. verbetering toegang 
en het creëren van landelijk te beheren fondsen i.p.v. een provinciale doeluitkering. 

3 
Vergadering IPO-advies-
commissie Ruimte en Groen 
op 14 december 1995. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van de IPO-
adviescommissie Ruimte en Groen betreffende stimuleringskader innovatie en implementatie 
Besluit Woninggebonden Subsidies, Experimenten landinrichting 
Herijking landinrichting, met de kanttekening dat in alle voorgestelde werkgroepen verte-
genwoordigers uit provincies dienen deel te nemen. 
Groenfonds. 
 

4 
Besluiten inzake verlening 
vergunningen/ontheffingen 
zandwinning Amstelmeer. 
 

 
Het college besluit in principe aan Amstelland BV een vergunning ingevolge de Ontgron-
dingenwet en een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen voor het winnen van 
zand en het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het winnen van zand uit de 
bodem van het Amstelmeer in de gemeente Wieringermeer. 
 

5 
Schaderegeling Amstelmeer. 
 

 
Het college besluit het Landbouwschap mede te delen dat wordt ingestemd met de totstandko-
ming van de schaderegeling. 
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6 
Provinciaal fonds stads- en 
dorpsvernieuwing; verdeling 
subsidiemiddelen 1996. 

 
Het college besluit: 
1.De stadsvernieuwingsmiddelen voor het subsidiejaar 1996 toe te delen aan de door de 

Provinciale Projectgroep stadsvernieuwing voorgedragen 67 projecten. 
2.Overeenkomstig de voorstellen van de Provinciale Projectgroep Stadsvernieuwing te besluiten 

tot plaatsing op de reservelijst van een project en de overige subsidieverzoeken af te 
wijzen. 

3.De betreffende gemeenten te berichten door het verzenden van een circulairebrief. 
4.De directeur van de dienst Ruimte en Groen te machtigen tot het uitvoering geven aan hun 

besluiten ad 1 en 2, inhoudende het opstellen en verzenden van afzonderlijke 
beschikkingen op de door de gemeenten ingediende subsidieverzoeken. 

7 
Besteding rente-opbrengst 
"luchthavengroen" voor grond 
rond Floriade. 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe de rente-opbrengsten over 1995 en 1996 die voortvloeien uit de belegde f. 2,3 

miljoen t.b.v. groen rond de luchthaven Schiphol te benutten voor het maken van 
plankosten ter voorbereiding van de aanleg van een groengebied, onder meer rond de 
Floriade. 

2.Over dit principe-besluit de statencommissie voor Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie 
advies te vragen. 

8 
Statenvragen Van Wijk 
inzake afvalstoffen. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
9 
Afhandeling onderzoek naar 
de stand van zaken van 
informatisering, met daarnaast 
het Informatieplan voor de 
AD.  

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de rapportage van de heer Koers. 
2.Het COD te verzoeken , gelet op de strategie-ontwikkeling en daarmee verbonden organisatie-

ontwikkeling, het informatiseringsbeleid uit te werken. 
3.In te stemmen met het in het Informatieplan voor de AD 1996 beschreven informati-

seringsbeleid. 
4.In te stemmen met de besteding van het budget voor innovatie en overbrugging aan de 

volgende projecten: 
1. WVV: Experimenten t.a.v. verkeersmanagement� 150.000,--; 
2. WEB: Aankoop sociaal economische gegevens   80.000,--; 
3. WEB: Archeologische projecten  160.000,--; 
4. WEB: Regionaal informatiekader Zorg   95.000,--. 
5.Zowel over het rapport van de heer Koers als het Informatieplan advies in te winnen van de 

statencommissie Middelen op 13 december 1995. 
 10 
Discussienotitie grootstede-
lijke problemen en oplos-
singsrichtingen regio Am-
sterdam. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de Discussienotitie "Grootstedelijke problemen en oplossingsrichtingen 

regio Amsterdam". 
2.Deze Discussienotitie aan te merken als eerste aanzet voor overleg met de statencommissie 

voor Openbaar Bestuur alsmede voor bestuurlijk overleg over de oplossingsrichting 
voor de problemen van het gebied in de regio Amsterdam. 

3.De GS-commissie voor Bestuurlijke Organisatie te machtigen: 
a.kleinere aanpassingen in de Discussienotitie te verwerken, 
b.met het ROA en Amsterdam te overleggen op basis van deze notitie in de eerste maanden van 

1996 
c.de mogelijkheden te verkennen van een gezamenlijk regionaal gedragen standpunt over de 

bestuurlijke koers voor de regio Amsterdam 
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d.op basis van de resultaten van het overleg nadere voorstellen te doen aan het college en aan de 
statencommissie voor Openbaar Bestuur voor een standpuntbepaling van de provincie 
Noord-Holland als inzet voor het in april 1996 verwachte overleg van de bewindslieden 
van Binnenlandse Zaken met provincie Noord-Holland, ROA en gemeente Amsterdam. 

11 
Statenvragen C. Kruijmer 
inzake bevoorschotting 
verzorgingstehuizen. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
12 
Verkenning van de moge-
lijkheid tot plaatsing Noord 
IJ- en Zeedijken op de 
provinciale monumentenlijst. 

 
Het college besluit een onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot het plaatsen van de Noorder 
IJ- en Zeedijken, hun wielen, kleiputten en buitendijkse landen en een zone van 200 m. aan 
weerszijden van de dijken buiten de bebouwde kom op de provinciale monumentenlijst. 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -51440109, 10 
M. Hoensontel. 023 -5144118 2, 12 
J. Jansen tel. 023 -5144257 11 
B. Kessenstel. 023 -5144022 3, 4, 5, 6, 7  
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.  
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 12-12-1995 openbaar 
 
Datum:12-12-1995 
 
Nummer: 
 
Documenttype:GS-verslag openbaar 


