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 OPENBARE BESLUITENLIJSTEN VAN DE VERGADERINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
 NOORD-HOLLAND van 12 EN 19 SEPTEMBER 1995      
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
Op 19 september formeel 
vastgestelde besluiten van 12 
september 1995 
 
1 
IPO-adviescommissie Milieu 
en Waterstaat; vergadering 14 
september 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
Het college besluit met een kanttekening in te stemmen met de concept-brief van het IPO aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat inzake het concept Randvoorwaardenboek "Hydraulische 
randvoorwaarden primaire waterkeringen" en overige voorstellen. 
 
 

 2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Zorg en Cultuur; 
vergadering op 14  
september 1995. 

 
Het college van GS besluit met enkele kanttekeningen in te stemmen met de concept-IPO-reactie 
op nota "De perken te buiten" en andere voorstellen. 

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

 
 
Het college besluit: 
1.Ten aanzien van het plan van aanpak actualisering PKB VINEX een voorstel te doen voor 

herziening van het tijdschema. 
2.In te stemmen met het voorstel inzake het Interprovinciaal Meerjarenprogramma, met de 

restrictie dat de besluitvorming over punt 4 (leningen Groenfonds) nog moet worden 
behandeld in GS en PS. 

3.In te stemmen met het voorstel dat de Dienst Landinrichting beheer Landbouwgronden en het 
Groenfonds gebruik maken van het mandaat om tot maximaal 70 miljoen gulden te 
lenen indien daaraan daadwerkelijk behoefte is, onder voorbehoud van goedkeuring door 
de Statencommissie Middelen en PS. 

4.In te stemmen met de overige voorstellen. 
4 
Wijziging regeling vergoe-
ding kosten werkzaamheden 
statenfracties. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht tot wijziging van de regeling 

vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties. 
2.De ontwerp-statenvoordracht voor advies voor te leggen aan het Seniorenconvent (vergadering 

02.10) en aan de statencommissie Openbaar Bestuur (vergadering 25.10). 
5 
Regionale Televisie. 

 
Het college besluit: 
1.Gehoord het advies van de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur (31.08), de 

notitie inzake Regionale Televisie definitief vast te stellen. 
2.Het IPO te antwoorden door toezending van de notitie. 
 

6 
Instelling projectgroep WOR 
en vaststelling taakopdracht. 

 
Het college besluit: 
1.Tot instelling van een projectgroep invoering Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bij de 

provincie Noord-Holland. 
2De projectgroep opdracht te geven de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden te 
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verrichten om te komen tot de invoering van een medezeggenschapsstructuur conform 
de WOR met verkozen medezeggenschapsorganen op uiterlijk 1 januari 1997, zoals 
verwoord in de bij dit besluit gevoegde projektopdracht. 

 
7 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid G.J.M.A. Le 
Belle inzake een ontheffing 
voor ultra lichte vliegtuigen. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 

 
  
8 
Rechtspositie provinciaal 
personeel; verlenging mach-
tiging. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht inzake de rechtspositie van het 

provinciaal personeel; verlening machtiging. 
2.De ontwerp-statenvoordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissie Middelen. 
3.Bij positieve advisering door genoemde commissie de GS-commissie personeel en organisatie 

te machtigen de ontwerp-statenvoordracht definitief vast te stellen. 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 4 
M. Hoensontel. 023 -144118  2, 5 
J. Jansen tel. 023 -144257  6, 8 
B. Kessenstel. 023 -144022  3 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  1, 7 
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Besluiten van 19 september 
1995 
 
1 
Verslag gevoerd RO-beleid 
1994 - 1995. 
 
 
 

 
 
 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het concept verslag gevoerd RO-beleid 1994 - 1995. 
2.Het concept-verslag inclusief de diskussiestelling aan de orde te stellen in de PS-commissie 

ROV. 
3.De GS-commissie ROV te mandateren het verslag definitief vast te stellen mede naar 

aanleiding van de bespreking in de commissie ROV. 
 
 
2 
Kadernotitie voor een in 1996 
uit te brengen Cultuurnota 
van de provincie Noord-
Holland. 
 

 
 
 
Het college besluit: 
1.De "Kadernotitie" waarin wordt voorgesteld in 1996 een provinciale Cultuurnota m.b.t. de 

periode 1997 - 2000 uit te brengen voorlopig vast te stellen. 
2.Over de notitie op 28 september het advies in te winnen van de statencommissie 

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur. 
3.De GS-commissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur te machtigen de notitie definitief vast 

te stellen, tenzij de statencommissie zich niet in hoofdlijnen achter de notitie schaart; in 
dat geval komt het stuk terug in het college. 

 
  
3 
Provinciale Milieuverorde-
ning, tranche 2a. 
 

 
Het college besluit: 
1.De reactie op de inspraak (in Nota van beantwoording) voorlopig vast te stellen. 
2.Deze reactie te zenden naar degene die van de inspraak gebruik hebben gemaakt. 
3.De naar aanleiding van de inspraakreacties aangepaste verordening over te nemen. 
4.De ontwerp-voordracht in beginsel vast te stellen. 
5.De ontwerp-voordracht voor advies voor te leggen aan de Provinciale Raad voor Milieu en 

Water (21.09), aan de commissie Milieu, Water en Energie (13.10) en aan de 
commissie voor Openbaar Bestuur (25.10). 

 
4 
Ontwerp-streekplanuitwerking 
N22. 

 
 
Het college besluit: 
1.voor het zuidelijk deel van de N 22 te kiezen voor een tracé langs de Middelweg; 
2.aanduiding van het gebied tussen Middelweg en IJweg tot groengebied overeenkomstig 

hetgeen is aangegeven in de voorlopige voordracht voor het streekplan. 
3.over te gaan tot de benodige grondaankopen ter realisering van de besluiten onder 1 en 2. 
 

 
 
 
 
5 
Beheer organisatie Zuid-
Tangent. 

 
 
 
 
 
Het college besluit: 
1.De dienst WVV in overleg met betrokken externe partijen voorstellen te laten ontwikkelen 
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 voor een eind-regeling beheer en onderhoud Zuid-Tangent. 
2.Het betreffende plan van aanpak in hoofdlijnen goed te keuren. 
3.Het voorstel voor de regeling van het beheer en onderhoud van de Zuid-Tangent zo mogelijk 

eind 1995 voorgelegd wil zien. 
4.Dhr. De Boer te machtigen namens de provincie Noord-Holland een intentieverklaring te 

ondertekenen over het beheer en onderhoud van een onderdoorgang van de Zuid-
Tangent onder de spoorbaan nabij het NS-staten Hoofddorp. 

 
6 
Strategienota, toespitsing 
kernthema toegankelijkheid 
zorgvoorzieningen op doel-
groep ouderen. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De bestuursopdrachten "Kernthema toegankelijkheid zorgvoorzieningen" en "Strategieproject 

Ontwikkeling regiovisies zorg" vastgesteld op 21 juni 1994 in te trekken. 
2.De lopende projecten af te handelen conform het gestelde in de notitie "afhandeling projecten 

Toegankelijkheid zorgvoorzieningen". 
3.Het kernthema toegankelijkheid zorgvoorzieningen toe te spitsen op de doelgroep ouderen, 

conform de notitie "kernthema toegankelijkheid zorgvoorzieningen, toespitsing op 
doelgroep ouderen", met dien verstande dat onder punt 5 in de laatste alinea een punt 
wordt geplaatst achter "incl.WVG)." De daarna genoemde potentiële projecten komen te 
vervallen. 

4.Het toegespitste kernthema voor 1995 en de eerste helft van 1996 te beperken tot het opstellen 
van een visie op ouderen(zorg), het plan verpleging en verzorging, het project wonen en 
zorg en het monitoren van ontwikkelingen rond ouderen. 

5.De komende tijd in overleg met gemeenten te komen tot een invulling voor het project wonen 
en zorg voor ouderen. 

6.Omtrent andere projecten in het kader van het kernthema in de loop van 1996 te beslissen. 
7.De functie van kernthemadirecteur voor toegankelijkheid zorgvoorzieningen voorlopig op te 

heffen; wel zal zorg gedragen moeten worden voor een goede afstemming tussen 
projectleider en COD. 

8.De heer J.G.J. Huurman aan te wijzen als ambtelijk eindverantwoordelijke projectleider van 
het gehele kernthema. 

9. Dit besluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie zorg. 
 
7 
Principe-besluit inzake 
toekomstige positie van de 
Therapeutische Gezins Ver-
pleging Amsterdam (TGV). 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het principe-besluit van de provincies Noord-Holland en 

Flevoland en de ROA-bestuurscommissie Jeugdhulpverlening inzake de aansluiting van 
de Therapeutische Gezinsverpleging Amsterdam (TGV) bij het op te richten 
Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (ACKJ). 

2.Het principe-besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg. 
 

8 
Ontwerp vierjarenplan Jeug-
dzorg 1996 - 1999.  
 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp vierjarenplan Jeugdzorg 1996 - 1999 voorlopig vast te stellen. 
2.Het ontwerp vierjarenplan Jeugdzorg 1996 - 1999 ter advisering voor te leggen aan de 

statencommissie Zorg in de Vergadering van 25 september 1995. 
3.Inspraak te verlenen op het ontwerp vierjarenplan Jeugdzorg 1996 - 1999 gedurende de periode 

van 28 september tot 23 november 1995, onder voorbehoud van instemming met het 
ontwerp door de statencommissie Zorg.  
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9 
Jaarverslag Regionaal Ha-
vencomité Noordzeekanaal-
gebied 1994. 

 
 
 
Het college neemt kennis van het jaarverslag van het Regionaal Havencomité Noordzeeka-
naalgebied. 

  
 

10 
Financiering van het eerste 
uitvoeringsproject in de 
"Groene As". 

 
Het college besluit: 
1.In principe een bijdrage van max. f. 250.000,= beschikbaar te stellen voor het 

uitvoeringsproject "Natuurbouw Westwijk" als onderdeel van de Groene As. 
2.Hierover de statencommissie NLO om advies te vragen. 
 
 

11  
Subsidiesystematiek  
RPCP"s. 

 
Het college besluit: 
1.Een regeling voor de verdeling van de provinciale subsidie over de Regionale 

Patiënten/Consumenten Platform (RPCP's) te treffen. 
2.Een subsidiesystematiek waaronder de verdeling in basis- en aktiviteitensubsidie met 

verantwoording naar kerntaken vast te stellen. 
3.Het provinciale patiënten/consumentenbeleid te herformuleren op meetbare kriteria t.b.v. 

evaluatie. 
4.De daartoe strekkende notitie voorlopig vast te stellen en deze om advies te zenden aan de 

commissie Zorg. 
 
12 
Waarnemend directeur Milieu 
en Water. 

 
Het college besluit de heer Versteden aan te wijzen als waarnemend directeur voor de dienst 
Milieu en Water voor de periode 1 oktober tot 1 december 1995, tussen het afscheid van de heer 
Vernimmen en het aantreden van de heer Jongerius. 
 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 12 
M. Hoensontel. 023 -144118  2, 9 
J. Jansen tel. 023 -144257  6, 7, 8, 11 
B. Kessenstel. 023 -144022  1, 4, 5 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  3, 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.  
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 19-09-1995 openbaar 
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