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1 
Bezoek IPO-auditcommissie 
en concept-zelfstudie. 

 
Het college stelt het programma voor het bezoek van de audit-commissie op 20 en 21 juni vast. 
 

2 
Notitie herreglementering  
Waterschappen 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de inhoud van de notitie "herreglementering" (herzien) waarin wordt 

uiteengezet welke reglementswijzigingen met welke motivering en welke tijdpaden 
noodzakelijk worden geacht. Wat betreft de waterschappen Hollands Kroon en Het 
Lange Rond gaat het in eerste instantie om het toevoegen van hoge gronden en 
herpoldering van Beverwijk en wat betreft het hoogheemraadschap van Uitwaterende 
Sluizen in Hollands Noorderkwartier om wijziging van het wegbeheer tezamen met 
introduktie van plaatsvervangers en schrappen van de dijk ten zuiden van Wieringen - 
inwerkingtreding reglementering per 1 januari 1996. De overige reglementering wordt 
qua procedure gesynchroniseerd met de reglementering i.v.m. de oprichting van het 
waterschap voor de regio Amstel, Gooi en Vecht - statenbehandeling medio 1996. 

2.De notitie om advies te zenden aan de statencommissie Milieu en Water (vergadering van 6 
juli 1995). 

  
3 
Verdeling middelen Provin-
ciaal Stimuleringsfonds stads- 
en dorpsvernieuwing 1995. 
 

 
Het college besluit: 
1.Voorlopig in te stemmen met de verdeling van de middelen uit het Provinciaal 

Stimuleringsfonds stads- en dorpsvernieuwing. 
2.Het verdeelvoorstel om advies voor te leggen aan de statencommissie Ruimtelijke Ordening en 

de subcommissie Gemeentelijke Plannen. 
 

 
4 
Rapportage Stimuleringstaak 
monumentensubsidies. 

 
 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht vast te stellen. 
2.De concept-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie voor 

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 22 juni 1995. 
 

5 
Startnotitie Bedrijfsecono-
mische doorlichting bureau 
Juridische Zaken. 

 
Het college stemt in met de startnotitie betreffende de bedrijfseconomische doorlichting van het 
bureau Juridische Zaken van de Centrale Bestuursdienst. 
 
 

 
 

 

6 
Verslag Provinciale Archief-

 
Het college besluit: 
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inspectie. 
 

1.Het jaarverslag van de Provinciale Archiefinspectie over de periode 1 september 1993 - 31 
december 1994 voor kennisgeving aan te nemen. 

2.Het verslag op 22 juni ter bespreking voor te leggen aan de commissie Maatschappelijk 
Welzijn en Cultuur. 

 
7 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders SADC op 7 
juni 1995. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het jaarverslag van de Schiphol Area Development Company over 1994. 
2.In te stemmen met het besluit van de directie en de Raad van Commissarissen van de SADC 

om de winst toe te voegen aan het eigen vermogen en het dividend over het verslagjaar 
1994 te passeren. 

3.De consequenties voor de provinciale begroting mee te nemen bij het Najaarsbericht. 
 

8 
Provinciale vertegenwoordi-
ging in Bestuursforum Schip-
hol. 
 

 
Het college besluit de heer F. Tielrooij als voorzitter, de heer J.P.J. Lagrand als lid en 
plaatsvervangend voorzitter en de heer H.S. de Boer als lid van het Bestuursforum Schiphol aan 
te wijzen. 

 9 
Heroverweging ingevolge de 
Algemene Wet Bestuursrecht 
inzake een tweetal beschik-
king op grond van de Veror-
dening Bedrijfsafvalstoffen. 

 
Het college besluit: 
1.In afwijking van het betreffende advies van de hoor- en adviescommissie het door Heineken 

Nederland B.V. ingediende bezwaar tegen zijn besluit van 8 februari 1994 houdende 
weigering tot het geven van schriftelijke instemming als bedoeld in art. 9, tweede lid 
van de VBA ongegrond te verklaren. 

2.Evenzeer in afwijking van het betreffende advies van de hoor- en adviescommissie het door ICI 
Holland B.V. ingediende bezwaar tegen zijn besluit van 17 februari 1994, houdende 
weigering tot het geven van schriftelijke instemming als bedoeld in art. 9, tweede lid 
van de VBA ongegrond te verklaren. 

10 
Ontwerp Randstad Advies 
Plan van Scholen VO 1997 - 
1999. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de voorgestelde adviezen aan de Minister van OCW bij de 

aanvragen voor het Plan van scholen voor voortgezet onderwijs 1997-1999 uit Noord-
Holland. 

2.De ontwerp-advies voor te leggen aan de commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur 
in haar vergadering van 22 juni 1995. 

 
11 
Pompgebouw PWN. 

 
Het college besluit: 
1.In principe het voormalige pompstation van de PWN aan de Duinweg te Den Helder op de 

provinciale monumentenlijst te plaatsen. 
2.Het principe-besluit voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en 

Cultuur van 22 juni 1995. 
 

 
 
 
 
12 
Vaststelling begrenzings-
plannen ex Regeling be-
heersovereenkomsten en 

 
Het college besluit overeenkomstig art. 61 van de regeling Beheersovereenkomsten en 
natuurontwikkeling de begrenzingsplannen vast te stellen voor: 
-Waterland en Veenweidegebied-West; 
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natuurontwikkelingen. -Texel, De Kop en Westfriesland, Noordkennemerland-West, Alkmaardergebied, 
Veenweidegebied-Noord, Noordzeekanaalgebied-Zuid, Vechtstreek en Het Gooi. 

 
 
13 
Tussenrapportage steunfunctie 
identiteitsgebonden- en 
methodisch jeugd- en 
jongerenwerk. 

 
Het college besluit de tussenrapportage en de daarin genoemde evaluatiekriteria in principe vast 
te stellen. 
 

 
14 
Verordening, regelende de 
taak, samenstelling en werk-
wijze van de Commissie 
sociale zekerheidsgeschillen 
en de Commissie overige 
geschillen. 

 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht in principe vast te stellen. 
2.De concept-voordracht ter advisering voor te leggen aan de Commissie voor Openbaar Bestuur 

op 28 juni 1995. 
 
 
 

 
15 
Statenvoordracht aanpassing 
van de Ontgrondingenveror-
dening aan de Algemene wet 
bestuursrecht. 

 
Het college besluit tot aanpassing van de Ontgrondingenverordening aan de Algemene wet 
bestuursrecht. 

 
16 
Wegenwet; onttrekking aan 
het openbaar verkeer gedeelte 
provinciale weg N 207 
(voorheen weg nr. S 20) 
tussen km 54.080 en 55.050, 
gelegen in de gemeente 
Haarlemmermeer. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit en bijbehorende 

tekening inzake de onttrekking aan het openbaar verkeer en een gedeelte van de 
provinciale weg N 207 (voorheen weg nr S 20) in de gemeente Haarlemmermeer en deze 
stukken in beginsel vast te stellen. 

2.Bedoelde stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor Wegen, Verkeer 
en Vervoer (CWVV). 

17 
Voorstel honorering zorg-
vernieuwingsprojecten in 
1995. 

 
Het college besluit: 
1.De notitie "Voorstel honorering zorgvernieuwingsprojecten in 1995" in principe vast te stellen, 

inhoudende in principe honorering van een aantal geselecteerde projectvoorstel-
len/subsidieverzoeken en afwijzing van de overige ingediende projectvoorstel-
len/subsidieverzoeken. 

2.De notitie voor advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg (vergadering 28.06.1995). 
 
 
 
 
 
18 
Heroverweging o.g.v. Awb 
van oplegging GR ROA aan 
Edam-Volendam en Oost-
zaan. 

 
Het college besluit: 
1.De bestuursorganen van de gemeente Edam-Volendam en Oostzaan in hun bezwaren te 

ontvangen. 
2.Hun bezwaren ongegrond te verklaren. 
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 3.De bestreden beslissing tot oplegging van de gemeenschappelijke regeling ROA te handhaven. 
4.Deze besluiten toe te zenden aan Edam-Volendam en Oostzaan. 
5.Afschrift te sturen aan het Dagelijks Bestuur van het ROA, de staatssecretaris van BiZa en het 

secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie. 
19 
Bestuurlijke organisatie in 
Noord- en Zuid-Holland. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de uitkomst van de overlegrondes in Noord- en Zuid-Holland over de 

gedachte een provincie Holland te vormen. 
2.Gezien de uitkomst van het referendum van Amsterdam en het geringe draagvlak in Zuid-

Holland een standpunt over het voornemen van een fusie voorlopig op te schorten. 
3.Dit standpunt voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur in haar vergadering van 28 

juni 1995. 
 
20 
Statenvragen P.J.M. Poel-
mann inzake parallelle 5e 
baan Schiphol. 
 
 

 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 

21 
Provinciesplitsing. 

 
Het college besluit formeel tot het afvoeren van de statenagenda van 3 juli van de ontwerp-
regeling provinciesplitsing als uitvloeisel van de pauze in de besprekingen over de vormgeving 
van de regionale bestuursvorm voor de regio Amsterdam. 

  
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 5, 7, 14, 18, 19, 21 
M. Hoensontel. 023 -144118  6, 10, 11, 13 
J. Jansen tel. 023 -144257  17 
B. Kessenstel. 023 -144022  3, 4, 8, 12, 15, 16, 20 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  2, 9 
 
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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