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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 14 MAART 1995      
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Ontwerp-statenvoordracht 
Verordening, regelende de 
secundaire voorzieningen 
voor de leden van provinciale 
staten 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht inzake de Verordening, regelende de 

secundaire voorzieningen voor leden van provinciale staten. 
2.De ontwerp-statenvoordracht voor advies voor te leggen aan de Commissie Financin en 

Beleidsplanning (22.03.95). 
3.Bij positieve advisering door de Commissie Financiën en Beleidsplanning, de griffier te 

machtigen de ontwerp-statenvoordracht definitief vast te stellen. 
 
 

 
2 
Vergadering IPO advies-
commissie Bestuur en Finan-
cien 16 maart 1995. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de concept IPO-reactie aan de staatssecretarissen van BiZa en Financiën 

over de verruiming van het provinciaal belastinggebied met uitzondering van het 
voorstel om de extra perceptiekosten te verrekenen met het vermeende voordeel van de 
provincies. 

2.In te stemmen met het advies van de Raad gemeentefinanciën over het verdeelmodel 
Provinciefonds. 

 
 
3 
Raming subsidie in fusie- en 
frictiekosten bovenlokale 
steunfunctie-instelling min-
derhedenbeleid  

 
 
Het college besluit: 
1.De colleges van gedeputeerde staten van Utrecht en Flevoland te verzoeken akkoord te gaan 

met het voorstel inzake de subsidiëring van de fusie- en frictiekosten van het Centrum 
Buitenlanders Gooi- en Eemland (CBGE) ad f. 108.875,= (f. 57.875,= wachtgeldkosten 
en f. 51.000 huisvestingskosten/jaarhuur 1996) en akkoord te gaan met het voorstel tot 
omslag van het totaalbedrag van deze kosten over de provincies Utrecht en Noord-
Holland voor resp. 2/2, 3/8 en 3/8 deel. 

2.Bij het Voorjaarsbericht 1995 aan provinciale staten voor te stellen f. 41.000,= (afgerond) t.l.v. 
de algemene middelen beschikbaar te stellen als aandeel (3/8 deel) in de 
bijdrageverlening van de in sub 1 van dit ontwerp-besluit genoemde fusie- en 
frictiekosten. 

  
4 
Inzet bodemsanerings-gelden 
VINEX 1995.  
 
 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met de inzet van provinciale bodemsaneringsmiddelen in het kader van de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) voor: 
1.de sanering van niet ernstige bodemverontreinigingen t.b.v. de woningbouw (tot maximaal 

50% van de kosten); 
2.de (co)financiering van saneringen op lokaties waar de woningbouw dreigt te stagneren tenge-
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volge van de inzet van het juridisch instrumentarium volgens de Wet 
Bodembescherming (WBB) (tot maximaal 50% van de kosten); 

3.de eigen bijdrage 2,5% van de provincie aan WBB/FES-saneringen op VINEX-lokaties (FES: 
Fonds Economische Structuur); 

4.de niet projectgebonden extra personeelskosten (max. f. 100.000,= per jaar). 
 
5 
Bouwplaninventarisatie in 
vrijwaringszone van Schip-
hol; heroverweging eerder 
besluit GS t.a.v. 3 lokaties. 
 

 
Het college wijzigt het besluit van 14 februari 1995 t.a.v. de lokatie HM.60 in die zin dat alsnog 
groen licht wordt gegeven, aangezien het om een kleinere lokatie gaat dan oorspronkelijk was 
voorzien. Wat de lokatie HL 46 betreft besluit het college dat deze gezien het pijplijn-karakter 
voor realisering in aanmerking kan komen op voorwaarde dat de lokatie valt buiten de 35 KE-
contour; is dit niet het geval (hetgeen binnenkort duidelijk wordt) dan wordt geen medewerking 
gegeven. Het besluit ten aanzien van UI.88 wordt gehandhaafd. 
 
 

 6 
Vaststelling gebiedsperspec-
tief "Groenzone Westelijke 
Haarlemmermeer". 

 
Het college besluit : 
1.Het gebiedsperspectief definitief vast te stellen op basis van de notitie "verslag en adviezen" 

(zie samenvatting op blz. 3) en de daaraan toegevoegde notitie "wijzigingen van het 
gebiedsperspectief", met inachtneming van de toevoegingen als genoemd onder 
overwegingen. 

2.Het gebiedsperspectief vergezeld van een brief aan te bieden aan de ministers van LNV en 
VROM. t.b.v. de voorlopige plaatsing in 1995 op het voorbereidingsschema 
landinrichting. 

3.Het vastgestelde gebiedsperspectief, met een aanbiedingsbrief aan de instanties, 
belangenorganisaties en personen die een schriftelijke reactie hebben ingediend, toe te 
sturen. 

 
 7 
Principe-overeenkomst kom-
posteerinrichting Fokker, 
lokatie langs de A1, gem. 
Muiden. 
 

 
Het college besluit dat de mogelijkheid om een perceel, gelegen aan de A1 een bestemming te 
laten geven t.b.v. de composteerinrichting van Fokker aanvaardbaar is, mits wordt zorggedragen 
voor een goede landschappelijke inpassing. 

  
8 
Inrichting bibliotheekvoor-
ziening provincie Noord-
Holland. 
 

 
Het college besluit: 
1.In hoofdlijnen in te stemmen met het dienstverleningsconcept zoals voorgesteld in het rapport 

opgesteld door Krijnen Organisatie Adviseurs.  
2.In te stemmen met splitsing van het huidige bureau Documentaire Informatievoorziening in 

een bureau Bibliotheek, waarvan persdocumentatie een onderdeel zal gaan uitmaken, en 
een bureau Tekst, Archief- en Postzaken (TAP). 

 
9 
Mantelzorg. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het advies Informele Zorg van de Noordhollandse Raad voor Welzijn en 

Volksgezondheid.  
2.In principe in te stemmen met de maatregelen en beleidsvoornemens uit de notitie 

"Mantelzorg", gericht op: 
-vergroting van de aandacht voor de mantelzorg 
-vermindering van de draaglast en vermeerdering van de draagkracht van de mantelzorg. 
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3.In overleg met o.a. de organisaties op het terrein van het maatschappelijk activeringswerk in 
kaart te brengen wat er aan ondersteuning van de mantelzorg op dit gebied reeds plaats 
vindt in Noord-Holland. 

4.De notitie alsmede het NRVW-advies ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie 
Welzijnszorg en Emancipatie. 

 
10 
Voorstel organisatie/aanpak 
van Randstadinbreng bij 
herziening VINEX-PKB/ 
IPVR (Interprovinciaal 
Verstedelijkingsbeleid Rand-
stad). 

 
Het college besluit in te stemmen met de stapsgewijze aanpak (in 3 fasen) en de organisatorische 
opzet voor de Randstadprovincies inbreng bij de herziening van de PKB-Vinex. 
 
 
 

 
11 
Verzoek Veilig Verkeer 
Nederland om verhoging van 
de jaarlijkse provinciale 
bijdrage. 

 
 
Het college besluit in beginsel in te stemmen met het aan de commissie voor Verkeer en Vervoer 
CVV ter beoordeling voorleggen van een ontwerp-brief (GS-besluit) waarin het door Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) aan PS en GS gerichte verzoek om verhoging van de jaarlijks 
verstrekte financiële bijdrage wordt afgewezen. 
 
 

 
12 
MER-meerjarenplan ge-
vaarlijk afval. 

 
Het college besluit:  
1.De gedeputeerde milieu te mandateren om namens het college besluiten te nemen in IPO--

M&W, betrekking hebbende op het MER tbv het 2e Meerjarenplan Gevaarlijke 
Afvalstoffen. 

2.De startnotitie voor het MER, ter visie te leggen van 13/3/1995 tot 14/4/1995. 
3.De provincie Zuid-Holland de coördinatie van voorbereiding en behandeling van het MER te 

laten verzorgen. 
13 
Financiële bijdrage 1995 aan 
PMMS. 

 
Het college besluit voor de in 1995 door de provincie mede te dragen kosten van het Project 
Mainport en Milieu Schiphol (PMMS) een bedrag te reserveren van f. 51.600,=. 

 
14 
Beleidsnotitie  
Openluchtrecreatie. 

 
Het college besluit de Beleidsnotitie Openluchtrecreatie vast te stellen en deze te hanteren als 
bouwsteen voor (de verdere ontwikkeling en uitvoering van) het provinciaal beleid voor het 
landelijk gebied. 

 
15 
Golfbaan Texel. 

 
Het college besluit groen licht te geven voor de realisering van een golfbaan in het gebied De 
Krim op Texel onder voorbehoud van compensatie van natuurwaarden elders. 

  
16 
Adviesraad Welzijn. 

 
Het college stemt er mee in dat een stuurgroep wordt gevormd ter voorbereiding van een fusie 
van de bureaus, en later eventueel van de raden, voor Welzijn en Volksgezondheid in Zuid-
Holland en Noord-Holland.  
 
 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 



 4 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 14 MAART 1995      
 
 
Dienst/Onderwerp Besluit 
 

 

    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 2 
M. Hoensontel. 023 -144118  3, 9, 16 
H. Jansentel. 023 -144257  8 
B. Kessenstel. 023 -144022  5, 6, 7, 10, 13, 14, 15 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  4, 11, 12 
 
 
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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