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

 

 
 
 
1 
Evaluatie bedrijfsgerichte 
kinderopvang. 

 
Het college besluit: 
1.De notitie "evaluatie bedrijfsgerichte kinderopvang" in principe vast te stellen. 
2.In principe te besluiten het via het Provinciefonds te ontvangen bedrag in de orde van grootte 

van f. 200.000,= niet structureel toe te voegen aan het reguliere subsidie van IMCO en een 
en ander te wijzigen in de provinciale begroting 1996 (Voorjaarsbericht). 

3.Genoemd bedrag te betrekken bij de discussie over de posterioriteiten en over de vormgeving 
van het toekomstig emancipatiebeleid d.m.v. speerpunten. 

Indien de uitkomsten van die discussie al op korte termijn bekend zijn, de daaruit 
voortvloeiende wijzigingen voor het provinciale beleid te verwerken bij het Voorjaarsbericht 
1996. 

4.Een en ander ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en 
Cultuur op 23 november 1995. 

5.Na positief advies van deze commissie de GS-commissie te machtigen de notitie vast te stellen 
en deze voor te leggen aan provinciale staten in hun vergadering van februari 1996. 

 
2 
Evaluatie subsidieregeling 
bovengemeentelijke homo-
emancipatie-aktiviteiten. 

 
Het college besluit in principe: 
1.Met de inhoud van de evaluatie-notitie in te stemmen en de herijking van deze taak in het 

kader van de Strategienota te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten van 15-
1-1996. 

2.De subsidie-regeling bovengemeentelijke homo-emancipatie-activiteiten per 1-1-1996 te 
beëindigen en PS voor te stellen de deelverordening Emancipatie dienovereenkomstig aan te 
passen. 

3.Voor de periode 1-1-1996 tot 1-7-1996 een overgangsregeling in te stellen voor homo-
emancipatie-activiteiten die in de eerste helft van 1996 plaatsvinden, waarbij de criteria 
worden toegepast van vóór 1996 en waarbij de toekenningen ten laste van het budget voor 
bovengemeentelijke vrouwenemancipatie-activiteiten zullen worden gebracht. 

4.De discussie of er overigens nog een provinciale taak is op het gebied van homo-emancipatie, 
te betrekken bij de besluitvorming aangaande de nadere invulling van de Kerntaak 
Emancipatie. 

5.De uit de opheffing van genoemde subsidie-regeling vrijkomende middelen ad 
� 60.000,-- te betrekken bij de discussie over de invulling van de posterioriteiten ad  
� 250.000,-- op het beleidsveld Emancipatie en bij de visievorming over de vaststelling van 

speerpunten op het gebied van Emancipatie. 
6.De evaluatie-notitie te agenderen voor de vergadering van de Commissie Maatschappelijk 

Welzijn en Cultuur op 23 november 1995. 
7.De GS-commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur te machtigen deze zaak,     na 

positieve advisering door de Statencommissie M.W. en C. af te handelen. 
3 
Restauratie Noordhollandse 

 
Het college besluit: 
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poldermolens. 1.Voor het in stand houden van de acht als rijksmonument aangemerkte poldermolens te 
Alkmaar en Schermer de in 1993 aangevangen uitvoering van de restauratie van de eerste 
twee molens voort te zetten door ook het opknappen van de overige zes molens in 
uitvoering te nemen. 

2.Hieromtrent de statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur te horen in de 
eerstvolgende vergadering. 

3.De directeur van de dienst WVV opdracht te geven de mogelijkheden tot overdracht van de 
gerestaureerde molens nader te onderzoeken. 

4 
Herijkingstaken. 
 

 
Het college stelt de notitie "Aanpak herijkingstaken" vast. 
 

5 
Tranche 2a Provinciale 
Milieuverordening. 
 

 
Het college besluit: 
1.Vast te stellen tranche 2a van de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland betreffende 

opname van het onderdeel bedrijfsafvalstoffen (inkl. de aanpassingen die worden voorgesteld 
naar aanleiding van de behandeling in de Commissie Milieu c.a. in de vergadering van 13 
oktober 1995) en wijziging van de regelingen voor stiltegebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden. 

2.De GS-commissie Milieu te machtigen de voordracht met de verordeningstekst met de 
toelichting daarop definitief vast te stellen, behoudens fundamentele bezwaren van de 
Commissie Milieu c.a. in de vergadering van 16 november 1995, en eventuele opmerkingen 
van ondergeschikte aard van de Commissie Milieu c.a. in de voordracht, verordeningstekst 
en toelichting te verwerken. 

4.De verordening niet meer om advisering voor te leggen aan de Commissie Openbaar Bestuur. 
In aansluiting hierop tevens te besluiten dat verordeningen in het algemeen niet meer voor 
juridische toetsing behoeven te worden besproken in die commissie. 

 
6 
NV UNA. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de electriciteitsproduktiesector en de plaats van de 

NV UNA daarin. 
2.Nadere positie te bepalen m.b.t. de rol en positie van de provincie in de NV UNA, 

rekeninghoudend met de verdere ontwikkeling naar een nationaal produktiebedrijf en 
rekening houdend met zowel de democratische controle als de in het financieel beleidskader 
aangegeven richtlijnen voor provinciale deelnemingen. 

3.Voor het bepalen van de provinciale positie advies in te winnen van een extern adviseur. 
4.Het inwinnen van advies te laten afhandelen door de GS-commissie voor Milieu, Water en 

Energie. 
5.De situatie rond de NV UNA ter bespreking voor te leggen aan de PS-commissie voor Milieu, 

Water en Energie in haar vergadering van 7 december 1995 en aan de commissie Middelen. 
 
 
7 
Vervolgtraject Kernthema 
Bereikbaarheid. 
 

 
 
 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de Covernotitie tussenrapportage projecten Fundamentele Aanpak, 

Bereikbaarheid Noord -> Holland -> Zuid en Goederenvervoer. 
2.Het project Agrarisch Verkeer te beëindigen. 
3.In te stemmen met de nota Vervolgtraject Kernthema Bereikbaarheid. 
4.De projecten "Haalbaarheidsstudie multipurpose containerterminal Boekelermeer" en 

"Implementaitie-advies voor het draagvlak van een binnenvaartcontainerterminal voor 
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afvaltransport" ten bedrage van elk f. 50.000,= in beginsel in aanmerking te laten komen 
voor financiering uit het provinciaal Afvalstoffenfonds, doch hierover definitief te beslissen na 
besluitvorming over de notitie "Provinciaal Afvalstoffenfonds, van subsidiëring naar 
investering"; vooruitlopend hierop akkoord te gaan met voorfinanciering van deze projecten 
uit het budget voor uitvoering van verkeers- en vervoerbeleid 1996 in afwachting van 
definitieve besluitvorming bij het Voorjaarsbericht 1996. 

5.dat het budget van f. 125.000,= voor het project telematica dient te worden gefinancierd uit 
sectorale middelen.  

6.De Covernotitie ter kennisneming en de nota Vervolgtraject Kernthema Bereikbaarheid voor 
advies voor te leggen aan de statencommissie voor Wegen, Verkeer en Voer. 

7.De GS-commissie voor het Kernthema Bereikbaarheid te verzoeken, na positieve advisering 
door de statencommissie, zorg te dragen voor de voortgangsbewaking van de projecten, 
zoals opgenomen in de nota Vervolgtraject Kernthema Bereikbaarheid. 

8.De besluiten vermeld onder 1, 2 en 3 tevens te beschouwen als afronding op GS-niveau van de 
politieke weging van het kernthema bereikbaarheid. 

8 
Plan van Aanpak Masterplan 
Noordzeekanaalgebied. 
 

 
Het college besluit, gezien het Plan van Aanpak, de volgende punten in te brengen bij de 
streekplanherziening: 
1. het GS-besluit van 21 maart jl. t.a.v. de te revitaliseren lokaties, de ontwikkeling van nieuwe 

terreinen passend binnen het vigerend ruimtelijk beleid en de ontwikkeling van nieuwe 
terreinen die ruimtelijk inpasbaar zijn, te herbevestigen, tenzij hier onder anders is vermeld: 

   - het besluit t.a.v. de Zuiderscheg te herbevestigen; 
   - het besluit t.a.v. de Wijkermeerpolder (binnen de grenzen van Assendelverzeedijk en 
Noorderweg) aan te scherpen in de zin dat een (nat) bedrijventerrein van max. 400 ha wordt 
ingebracht in plaats van 200 ha en 200 ha nader bezien, met verwijzing naar de aandachtspunten 
genoemd in het besluit van 21 maart jl. en met voldoende mitigerende en compenserende 
maatregelen en voorwaarden ( integratie economie, landschapsontwikkeling en cultuurhistorie);    
   - t.a.v. het gedeelte van de Wijkermeerpolder (max. 100 ha) ten noorden van de           
Noorderweg uit te spreken dat eerder is vastgesteld dat de Noorderweg de bovengrens was; dat te 
zijner tijd in streekplankader zal worden afgewogen of verandering in dit standpunt dient te 
worden gebracht.     
   - t.a.v. de locatie Hofambacht uit te spreken dat bedrijventerreinontwikkeling niet aan de orde 
is. Deze locatie heeft ook op een langere termijn een bufferfunctie.   
   - de "operationele Machineweg" op dit moment niet in beschouwing te nemen, omdat het 
introduceren van dit element de oplossing van enkele vraagstukken zal compliceren. 
 2.Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Noordzeekanaalgebied en het                   

uitvoeringsprogramma, het advies van dhr Staatsen en het advies van het Adviescollege 
Andriessen, als basis voor de verdere uitwerking en uitvoering van een regionaal programma 
voor havensamenwerking, integratie van haventaken en uitvoering van werken, met 
inachtneming van het onder punt 1 gestelde; 

3.In te stemmen met het aanbieden van het Plan van Aanpak door de Stuurgroep          Havens 
NZK-gebied aan de coördinerend minister voor Havenzaken met als doel        afspraken te 
maken over de uitvoering van het Plan van Aanpak; 

4.De Stuurgroep Samenwerking Havens Noordzeekanaalgebied opdracht te geven om  
a.afspraken te maken met de coördinerend Minister voor Havenzaken, i.e. de               Minister 

van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van het Plan van                 Aanpak en de 
financiering van projecten, 

b.het Plan van Aanpak - voorzover overeenstemmend met bovengenoemde besluiten        - uit te 
voeren,  

c.voorstellen te doen voor het instellen van een regionaal bestuursplatform 
d. voorstellen te doen voor financiering van havenprojecten, 
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e.voorstellen te doen voor monitoring van arbeidsplaatsen en uitgifte en                    gebruik 
van bedrijfsterrein; 

5.In te stemmen met de concept-statenvoordracht en ontwerp-PS-besluit, inhoudend       de 
bovengenoemde punten 1,2 en 4. 

6.de concept-statenvoordracht en het ontwerp-PS-besluit voor advies voor te leggen       aan de 
statencommissie voor Wegen, Verkeer, Vervoer en Zeehavens.; 

9 
Vragen statenlid J. van Wijk 
over studiereis CWVV naar 
Spanje. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
         
 

10 
Beleid asbestverwijdering. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de notitie "Verwijdering van asbesthoudend afval" van 31 oktober 1995 

inkl. bijbehorend plan van aanpak. 
2.De onder 1 genoemde notitie c.a. ter kennisname in te brengen in de commissie Milieu, Water 

en Energie. 
11 
Nota Aanpak en 
Uitgangspunten voor de 
Intergemeentelijke 
Structuurschets HES. 

 
Het college neemt kennis van de inhoud van de Nota van Aanpak en Uitgangspunten. 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 4, 9,  
M. Hoensontel. 023 -5144118  1, 2, 3 
B. Kessenstel. 023 -5144022  7, 8 , 11 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309  5, 6, 10 
 
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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