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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
NOORD-HOLLAND van 19 DECEMBER 1995

Onderwerp

Besluit

1
Vergadering IPO-adviescommissie Bestuur en Financien op 21 december 1995.

Het college besluit in te stemmen met de door de staatssecretaris gestelde voorwaarden voor
aansluiting bij de Nationale Ombudsman.

2
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 21 december
1995.

3
Bodemverontreiniging Emmastraat 59 te Hilversum.

4
Partiële streekplanherziening
Waterland/Purmerend-West.

5
Vaarwegbeheer Ringvaart
Haarlemmermeer.

6
Herziening verdeling Provinciefonds.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van het
algemeen bestuur van het IPO betreffende:
-IPO-jaarplan 1996
-ontwerp-begrotingswijziging IPO 1996
-convenant Jachtfonds LNV/IPO inzake vergoedingen Jachtfonds (uitwerking DI-akkoord)
-Begroting van de Stichting Landelijk Afvalstoffen (LMA)
-meerjarenafspraken energiebesparing Nederlandse IJzer- en Staalproducerend -Industrie en Nonferro-industrie
-Stichting Groen Label en Stichting Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland (BRTN).
Het college besluit:
1.Een aanvullend bodemonderzoek naar de ernst en urgentie en de wijze van sanering van de
olieverontreiniging aan de Emmastraat 59 te Hilversum op het uitvoeringsprogramma
1996 te plaatsen.
2.De commissie Milieu te machtigen de eigenaar van het perceel hierover schriftelijk te
informeren.
Het college besluit:
1.De ontwerp partiële streekplanherziening Waterland/Purmerend-West voorlopig vast te stellen.
2.Over dit ontwerp de statencommissie ROV te raadplegen en ter kennisneming te zenden aan de
raadscommissies van de gemeenten Purmerend en Landsmeer en de statencommissie
NLO.
Het college:
1.Bevestigt de principe-bereidheid, eerder gedaan op 1 maart 1994, om het scheepvaartbeheer van
de Ringvaart Haarlemmermeer (excl. noordelijk gedeelte) tot een provinciale
verantwoordelijkheid te maken.
2.Verzoekt de GS-commissie (vaar)wegen een voorstel uit te werken voor de condities waaronder
de provincie bereid is dat beheer op zich te nemen.
3.Stelt daartoe een ambtelijke werkgroep "Overname Ringvaart Haarlemmermeer?" in.
4.Draagt deze werkgroep op om in maart 1996 een voorstel inzake organisatie en financiering van
het toekomstig Ringvaartbeheer aan het College voor te leggen.
5.Spreekt uit dat de eventuele financiële gevolgen wat hem betreft niet ten laste van de bestaande
budgetten voor de (vaar)wegen zullen worden gebracht.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de stand van zaken.
2.De maximale variant te claimen als een of meer provincies zich niet kunnen vinden in de
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voorgestelde variant.

7
Gemeenschappelijke regeling
recreatiegebied Geestmerambacht.
8
Begroting 1995/1996, gemeente Hilversum.

9
Krediet voor de inrichting
van een onderhouds- steunpunt voor de wegen te Weesp
op het terrein van het v.m.
Fort Uitermeer.

10
Statenvragen R.H. Hofwijksen E. Neef inzake fileprobleem.

Het college besluit:
1.De statenvoordracht wijziging gemeenschappelijke regeling recreatiegebied Geestmerambacht
vast te stellen.
2.Deze statenvoordracht ter kennisneming toe te zenden aan de PS-commissies NLO en OB.
Het college besluit:
1.De beslissing van 21 februari 1995 tot onthouding van goedkeuring aan de
begroting 1995
van de gemeente Hilversum in te trekken.
2.Het besluit van de gemeenteraad van 12 oktober 1994 tot het vaststellen van
de begroting
1995 alsnog goed te keuren, inclusief de begrotingswijzigingen die door de raad zijn
vastgesteld tot en met zijn vergadering van 8 november 1995.
3.De goedkeuring te onthouden aan de besluiten van de gemeenteraad van 11 oktober en 28
november 1995 betreffende het vaststellen van de begroting voor 1996, wegens strijd
met het recht c.q. strijd met het algemene financiële belang.
4.Het gemeentebestuur toestemming te verlenen tot het doen van uitgaven in 1996 tot het niveau
van de goedgekeurde begroting 1995, inclusief de wijzigingen daarvan naar de situatie
per 31 december 1995, met uitzondering van de post kapitaallasten (nieuwe)
investeringen op de functie 922.1.
5.Het gemeentebestuur toestemming te verlenen tot het doen van uitgaven, voorkomende in de
jaarkolom 1996 van het investeringsprogramma 1996-1999, voor zover de lasten van
die uitgaven niet uitgaan boven het bedrag van de vrijvallende kapitaallasten, zoals dat
door de gemeente is berekend voor het jaar 1996.
6.Betrokkenen van e.e.a. in kennis te stellen.
Het college besluit:
1.Aan provinciale staten voor te stellen het restant ad f. 1,6 miljoen van het bij de 8e wijziging
van de begroting voor 1987 beschikbaar gestelde krediet voor de inrichting van het
onderhoudssteunpunt langs de Vecht te Weesp aan te wenden voor inrichting van een
onderhoudssteunpunt in Fort Uitermeer en te verhogen met f. 1,6 miljoen zodat f. 3,2
miljoen beschikbaar is.
2.De statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer hierover te horen.
3.Bij instemming van de CWVV het voorstel tot verhoging van het krediet in het
Voorjaarsbericht 1996 aan provinciale staten voor te leggen.

Het college stelt de antwoorden vast.
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Centrumstedenbeleid; gemeentelijke herindeling.

12
Bouwkundig/functioneel
onderzoek verzorgingstehuizen in Noord-Holland (m.u.v.
Amsterdam) door het bureau
Organisatie Bouwwezen BV
(BOB) te
Utrecht.

13
Benoeming lid in de commissies Milieu, Water en
Energie en Wegen, Verkeer
en Vervoer.
14
Bijstelling bestuursopdracht
inzake het kader- en uitvoeringsplan Voorzieningen voor
Ouderen.

Besluit
Het college besluit in meerderheid de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede
d.m.v. een brief aan de gemeente Bloemendaal het volgende mee te delen:
a.dat gedeputeerde staten kennis hebben genomen van de bestuurlijke ontwikkelingen in het
gebied;
b.dat de provincie Noord-Holland bereid is te zamen met de gemeenten een opdracht op te
stellen voor een onderzoek door een externe deskundige naar het voorstel dat de colleges
van B&W aan hun raden gaan voorleggen, waarbij de relatie met de gemeente Haarlem
wordt betrokken;
c.dat Noord-Holland in beginsel bereid is maximaal een vierde deel van de kosten van dat
onderzoek te dragen.
Het college besluit:
1.Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder Zorg een overeenkomst aangaat met het bureau
Organisatie Bouwwezen BV te Utrecht t.b.v. het verrichten van onderzoek naar de
bouwkundig/functionele staat van de verzorgingstehuizen in Noord-Holland (m.u.v.
Amsterdam).
2.De kosten van dit onderzoek (raming 400.000,=) te dekken uit het materiële budget van de
dienst WEB, resp. te verdelen over de posten "algemeen onderzoek welzijn" en
"onvoorzien", beide in 1996, te verwerken bij het voorjaarsbericht.
3.De uit de Reserve Ouderenvoorzieningen onttrokken middelen (per saldo 350.000) voor de
beoordeling van jaarrekeningen alsnog, voor zover mogelijk, ten laste te brengen van
eventuele overschotten op de dienstelijke beleidsbudgetten 1995 van de dienst WEB.
Het college stelt de ontwerp-voordracht vast.

Het college besluit om de voorlopige besluiten van 23 mei 1995 betreffende de voorwaarden voor
het afgeven van een verklaring van geen bezwaar in het kader van de WBO onder sub c en d om
te zetten in definitieve besluiten, die luiden als volgt;
"c.Voor de periode tot en met 1996 worden afgegeven verklaringen van geen "
bezwaar in principe gehonoreerd.
d.Nog niet verstrekte verklaringen van geen bezwaar worden in die periode
geweigerd:
- op grond van WBO art. 6e sub a, indien het project niet bijdraagt tot
capaciteitsreductie (in regio's waar men nog boven de 14% norm zit) of kostenreductie;
- op grond van WBO art. 6e sub d, indien het project het verschuldigde
bedrag per bewoner brengt boven de gemiddelde prijs in tehuizen die
de laatste vijf jaar zijn gebouwd.
b. Besloten wordt om een derde criterium voor toetsing van projecten voor afgifte van een
verklaring van geen bezwaar toe te voegen die luidt als volgt:
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- verzoeken om een verklaring van geen bezwaar van tehuizen die op basis van vrijwilligheid
bereid zijn om initiatieven tot (renovatie gepaard gaande met) capaciteitsreductie en/of
initiatieven tot sluiting en/of omvorming te nemen, worden naast de voorwaarden onder d
getoetst aan het beleidskader verzorging en verpleging, inclusief de voorlopige uitgangspunten
WBO-plan 1997-2000 zoals vastgesteld bij besluit van 24 oktober 1995.

15
De jaarrapportage Privacycommissie 1994-1995; voorstel voor een quick scan
WPR.

16
Woonwagenplan 1994 1997; knelpuntenanalyse van
de gemeente Velsen n.a.v. de
circulaire van de staatssecretaris van VROM inzake de
aktualisering van het
woonwagenbeleid.
17
"Rietbranden".

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de jaarrapportage 1994-1995 van de Privacycommissie.
2.In principe in te stemmen met het voorstel voor de uitvoering van een quick scan naar de
uitvoering van de Wet Persoonsregistratie (WPR) binnen de provinciale organisatie.
3.De jaarrapportage en het voorstel de quick scan voor te leggen voor advies aan de Centrale
Commissie voor Georganiseerd Overleg en de statencommissie Middelen, waarbij de
leden van de statencommissie Openbaar Bestuur worden uitgenodigd.
Het college besluit:
1.Het college van BenW van Velsen te berichten dat aan provinciale staten zal worden
voorgesteld het Woonwagenplan 1994-1997 te wijzigen in die zin dat het centrum aan
de Oude Pontweg kan blijven bestaan.
2.De staatssecretaris van VROM te informeren over het onder 1. gestelde voor toezending van de
knelpuntenanalyse van de gemeente Velsen en toezending van een afschrift van de brief
aan BenW van Velsen.
3.De procedure tot wijziging van het Woonwagenplan te starten.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het beleidsuitgangspunt dat het verbranden van rietmaaisel zoveel mogelijk
moet worden voorkomen.
2.In te stemmen met het voorstel te streven naar uniformering van de gemeentelijke APV's
m.b.t. een verbod op het verbranden van reststoffen waarop slechts in bijzondere
situaties door de betreffende gemeente een ontheffing kan worden afgegeven.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -51440101, 2, 6, 8, 11, 13, 15
J. Jansen
tel. 023 -5144257
12, 14
B. Kessenstel. 023 -5144022
4, 5, 9, 10, 16
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
3, 7, 17
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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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