
 1 
 
 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 15 AUGUSTUS 1995     
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
  
1 
Instelling compensatiefonds 
 
 

 
Het college besluit in principe: 
-het Fonds Compensatie Natuur-, Landschaps- en Recreatiewaarden in te stellen; 
-het Fonds Spiegel- en Blijkpolder en Het Wijde Blik op te heffen en de betreffende middelen in 

het compensatiefonds te storten; 
-reeds eerder gevoteerde middelen, te weten � 2,3 miljoen voor de uitvoering van het 

Uitwerkingsplan Mainport en Groen en � 0,1 miljoen voor het Plan van Aanpak Circuit 
Zandvoort, in het compensatiefonds te storten; 

-de in de toekomst wellicht te ontvangen compensatiegelden met betrekking tot de ontgronding 
Amstelmeer in het compensatiefonds te storten; 

-de begrotingstechnische verwerking, na raadpleging van de Commissies NLO en Middelen te 
laten plaatsvinden bij het Najaarsbericht 1995 en provinciale staten in dat kader om 
instemming te vragen. 

2 
Begroting van lasten en baten 
van de Groenontwikkelings- 
en Beheersdienst (GBD) voor 
het dienstjaar 1996. 

 
Het college besluit: 
1.De begroting van de GBD voor 1996 in ontwerp vast te stellen en met bijbehorende 

statenvoordracht en ontwerp-besluit ter behandeling aan te bieden aan de commissie 
Middelen op 30 augustus 1995 gelijk met de stukken van de provinciale ontwerp-begroting 
voor 1996. 

2.Provinciale staten de GBD-begroting aan te bieden ter vaststelling in de statenvergadering van 
november 1995 gelijk met de overige begrotingsstukken voor 1996. 

3 
Uitwerking DI-akkoord; 
concept-convenant 
IPO/VNG/Rijk Verkeer en 
Vervoer. 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het concept convenant van 19 juli 1995 waarin is neergelegd het 

tot nu toe bereikte overlegresultaat tussen de minister van Verkeer en Waterstaat, de 
staatssecretaris van BiZa, het IPO en de Vereniging van Nederlandse gemeente over de 
uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord over de decentralisatie verkeer en vervoer. 

2.Er kennis van te nemen dat nog een aantal PM-punten dient te worden ingevuld, dat bij de 
collegebehandeling ter voorbereiding van de AB-besluitvorming wel ingevuld zal zijn. 

3.De statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer (01.09.1995) het onder 1 genoemde concept-
convenant voor te leggen op basis van het voorstel voor behandeling. 

4.Ermee in te stemmen dat de definitieve besluitvorming over het volledig ingevulde convenant 
in het algemeen bestuur van het IPO van 28 september plaatsvindt, waarbij het advies van 
de statencommissies wordt betrokken alsmede het oordeel van de IPO-adviescommissie 
Milieu en Waterstaat van 14 september 1995. 

5.Ermee in te stemmen dat de ondertekening van het Convenant Decentralisatie Verkeer en 
Vervoer namens de provincies plaatsvindt door het IPO, onder het voorbehoud van 
goedkeuring door provinciale staten.  

6.Na de ondertekening van het convenant de definitieve goedkeuring ervan uiterlijk december 
1995 in provinciale staten voor te bereiden. 

7.Het IPO per brief te informeren over het feit dat deze principe-instemming slechts geldt onder 
het voorbehoud dat overeenstemming wordt gevonden over de personele en formatieve 
consequenties en het IPO te verzoeken zo snel mogelijk inzicht in die consequenties te 
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verschaffen. 
  
4 
Wet Bevordering Evenredige 
Arbeidsdeelname Allochtonen 
(WBEAA). 

 
Het college besluit: 
1.De invoering van de WBEAA overeenkomstig de geactualiseerde invoeringsnotitie definitief 

vast te stellen en de directeuren op te dragen met ingang van 1 september 1995 uitvoering te 
geven aan de WBEAA-registratie. 

2.Het provinciaal jaarverslag 1994 vast te stellen en het in afwijking van de wettelijke procedure 
zonder accountantsverklaring toe te sturen aan de Kamer van Koophandel. 

3.Het jaarverslag 1994 ter kennisname toe te sturen aan de commissie Middelen en het 
Georganiseerd Overleg. 

 
5 
Sociaal jaarverslag 1994. 

 
Het college besluit het sociaal jaarverslag 1994 vast te stellen. 

 
6 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders NV PWN op 
16 augustus 1995. 

 
Het college besluit: 
1.Een standpunt te bepalen, te weten akkoord te gaan met de volgende agendapunten: 
-bespreken jaarverslag 1994 en Sociaal Jaarverslag 1994 (ag.punt 2); 
-goedkeuren Jaarrekening 1994 (ag.punt 3); 
-instemmen met toevoeging van het netto resultaat: f. 14.516.580,= aan de algemene reserve en 

een dividend uit te keren van f. 1.500.000,= ten laste van de algemene reserve. 
2.De heer J.P.J. Lagrand te machtigen namens het college het provinciale standpunt naar voren 

te brengen. 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
J. Jansen  tel. 023 -144257  4, 5 
B. Kessenstel. 023 -144022  3, 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  1, 2, 6 
 
 
 
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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