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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 19 en 20 JUNI 1995 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1  
Politieke weging. 
 

Het college besluit: 
1.De betrokken portefeuillehouders te vragen in beknopte notities aan te geven hoe een 

toespitsing mogelijk is van de kernthema's in de stratiegienota op een beperkter aantal 
speerpunten / projecten. 

2.De politieke regiegroep en het COD te vragen medio juli een oordeel te formuleren over de 
voorgestelde bijstellingen van de kernthema's. 

3.In augustus 1995 definitieve beslissingen te nemen over vorm en inhoud van bijgestelde 
kernthema's. 

4.Van het COD voorstellen te vragen voor verbetering en verheldering van de wijze waarop aan 
projecten wordt gewerkt in relatie tot de lijnverantwoorde-lijkheid. 

5.Van het COD voorstellen te vragen over de meting van de effecten en daarbij aandacht te 
besteden aan de soorten en niveaus van effecten en de realisering van effectmeting. 

  
2 
Bezoek Audit-commissie. 

  
Het college neemt kennis van de zelfstudie "Ontwikkelingen in het vernieuwingsproces Noord-
Holland" en acht dit een goede basis voor het overleg met de IPO-auditcommissie. 
 

3 
Statenvoordracht inzake de 
benoeming van een lid en een 
plaatsvervangend lid in het 
Algemeen Bestuur van de 
Noordhollandse 
Bestuursacademie. 
 

 
Het college besluit de concept-statenvoordracht inzake de benoeming van de heer drs. C.J.N. 
Versteden tot lid en de heer drs. J.M.E.M. Peeters tot plaatsvervangend lid in het Algemeen 
Bestuur van de Noordhollandse Bestuursacademie vast te stellen. 
 

4 
Bezwaarschrift tegen 
geweigerde verklaring van 
geen bezwaar voor het 
omzetten van weiland tot 
bollenbland aan de 
Vennewatersweg te Egmond 
(Ory). 

 
Het college besluit, in afwijking van het advies van Hoor- en Adviescommissie, de ingediende 
bezwaren ongegrond te verklaren en de weigering tot afgifte van de verklaring van geen bezwaar 
te handhaven. 

  
5 
Extra vergadering IPO-
adviescommissie Ruimte en 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de IPO-voorstellen, zoals op de agenda van de IPO-adviescommissie 
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Groen op 22 juni 1995. Ruimte en Groen van 22 juni 1995 betreffende: 
agendapunt 5: Voorlopig Kabinetstandpunt Grote projecten 
agendapunt 6: Particulier Natuurbeheer 
agendapunt 9: concept interprovinciaal meerjarenprogramma 1996 
agendapunt 10. De uitwerking in het Kaderplan Natuur- en Milieu-educatie. 
2.agendapunt 8: Leningen in de interimfase te kiezen voor het model integrale programmering en 

besteding van convenantsmiddelen in de totale programmering. 
3.niet in te stemmen met het IPO-voorstel bij agendapunt 7 provinciale beheerslasten om een 

bedrag van � 200.- per hectare te kiezen als minimum inzet voor de onderhandelingen met 
LNV en ook niet in te stemmen met de voorgestelde verdeling over de provincies. 

 
6 
Commissarisvergoedingen. 

 
 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het voorstel om de commissarisvergoedingen 
a.die leden van gedeputeerde staten ingevolge artikel 43, vijfde lid van de Provinciewet in de 

provinciale kas moeten storten, toe te voegen aan de algemene middelen; 
b.die de provincie voor de leden van provinciale staten ontvangt, te bestemmen voor 
het verhogen van de bijdrage voor fractiewerkzaamheden met � 1.000,-- per fractielid en- het 

functioneren van provinciale staten; 
2.het principe-besluit om advies aan het Seniorenconvent voor te leggen; 
 

7 
Bouwbeleid intramurale 
gezondheidszorg, 
bouwprogramma 1996 tot en 
met 2000. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het bouwbehoefte onderzoek intramurale gezondheidszorg dat het 

Adviescentrum voor zorgvoorzieningen op uw verzoek heeft uitgevoerd. 
2.Op basis van de conclusies uit het bouwbehoefteonderzoek bij de minister van VWS een claim 

neer te leggen voor een eenmalige investeringsimpuls van � 358 mln voor de jaren tot en 
met 2000 voor het wegwerken van de achterstand in de bouw van intramurale instellingen 
voor gezondheidszorg in de provincie Noord-Holland, conform conceptbrief. 

3.De indeling van nieuwe bouwprojecten voor het bouwprogramma 1996 tot en met 2000 naar 
de mate van urgentie, zoals is overeengekomen met de ziektekostenverzekeraars in de 
provincie, voor een reactie (vóór 1 september 1995) voor te leggen aan de instellingen en de 
RPCP's. 

4.Met de minister van VWS op korte termijn de onderhandelingen te starten voor de 
investeringsimpuls en het bouwprogramma 1996 tot en met 2000 mede in relatie tot de te 
maken afspraken over de ziekenhuisprojecten in de regio's Kennemerland en Amsterdam. 

5.Dit besluit en de onderliggende stukken voor advies voor te leggen aan de PS-commissie Zorg 
ter bespreking in de vergadering van 28 juni 1995. 

6.De gs-commissie te machtigen om: 
*de brief aan de minister van VWS definitief vast te stellen, gehoord de PS-commissie Zorg  
*op basis van de te maken afspraken met de minister en de ingekomen reacties uiterlijk 30 

september 1995 een, in overleg met de ziektekostenverzekeraars op te stellen, 
voorstel voor het bouwprogramma 1996 tot en met 2000 definitief vast te stellen 
en voor te leggen aan de minister, mits dit definitieve voorstel niet of slechts 
marginaal afwijkt van het besluit over de urgentie van projekten. 

8 
Kennemer Ziekenhuissituatie. 

 
Het college besluit: 
1.Voor het Kennemer Gasthuis te Haarlem en het Spaarne Ziekenhuis te Heemstede te komen tot 

een locatiestructuur en omvang anders dan eerder in het provinciale ziekenhuisplan voor de 
gezondheidsregio Kennemerland (sept. 1991) en in het nadere GS-besluit van 22 februari 
1994 werd vastgelegd. 
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2.De Minister van VWS inzake de Kennemer Ziekenhuissituatie schriftelijk te adviseren: 
a.tot (ver)nieuwbouw van het Spaarne Ziekenhuis op locatie Heemstede en de omvang vast te 

stellen op 360 bedden; 
b.tot nieuwbouw van een ziekenhuis in de Haarlemmermeer met een omvang van 180 bedden als 

onderdeel van het Spaarne Ziekenhuis; 
c.tot verbouw van het Kennemer Gasthuis op  locatie EG en de omvang vast te stellen op 360 

bedden; 
 d.tot nieuwbouw van een ziekenhuis op de rand van Velsen/Haarlem met een omvang van 

275 bedden als onderdeel van het Kennemer Gasthuis; 
e.tot sluiting van de locatie Haarlem (vml. Mariastichting) van het Spaarne Ziekenhuis en de 

locaties Deo en Zeeweg van het Kennemer Gasthuis; 
f.het voorgestelde tijdschema en investeringsprogramma over te nemen. 
3.Aan de Minister voor te stellen de benodigde extra investeringsruimte voor Noord-Holland 

beschikbaar te stellen, opdat het tijdschema en investeringsprogramma voor de 
ziekenhuisbouw in Kennemerland kan worden meegenomen in de voorstellen ten behoeve 
van het provinciale bouwprogramma voor de gezondheidszorg in de komende jaren. 

4.Aan het vorenstaande nader uitwerking te geven in de vorm van een bestuursovereenkomst met 
de meest betrokken partijen. 

5.De betrokkken gemeentebesturen, zorgverzekeraars en patiëntenplatforms schriftelijk te 
informeren over dit standpunt. 

6.B&W van Heemstede te berichten dat het college van oordeel is, dat de procedure met 
betrekking tot de bestemmingsplanwijziging op grond van de zogenaamde grote 
nieuwbouw van het Spaarne Ziekenhuis (locatie Heemstede) eerst na een 
standpunt van de minister van VWS stopgezet zou kunnen worden. 

7.Bovenstaand principe-besluit met uitzondering van punt 6, aan de commissie zorg voor te 
leggen voor advies. 

 
9 
Facilitaire voorzieningen 
statenfracties. 

 
 
 
Het college besluit: 
1.De facilitaire voorzieningen voor statenfracties uit te breiden door in bruikleen ter beschikking 

te stellen: een gezamenlijke fax in het fractiegebouw, een PC met printer in de leeszaal voor 
statenleden en een antwoordapparaat per fracties. 

2.Het Seniorenconvent te vragen om de behoefte aan nadere facilitaire voorzieningen in en om het 
provinciehuis te inventariseren binnen de kaders van de bestaande wet- en regelgeving van 
rijk en provincie. 

3.Op grond van de resultaten van de onder 2 genoemde inventarisatie nader te besluiten. 
 
10 
Beslissing op bezwaarschrift 
KNV TAXI 
(vertegenwoordiger diverse 
taxibedrijven) inzake 
taxitarieven 1995. 

 
Het college besluit in te stemmen met het besluit waarbij het door KNV TAXI bestreden besluit 
van GS van 17 januari 1995 (nr. 95-900041 provinciale taxitarieven 1995, gepubliceerd in 
provinciaal blad nr. 8 uitgegeven op 09.02.1995) wordt gehandhaafd. 
 

 
11 
Herbenoeming 
commissieleden van de 
commissie sociale 
zekerheidsgeschillen en de 
commissie overige 

 
 
Het college besluit: 
1.In principe over te gaan tot herbenoeming van de externe commissieleden van  
*de Commissie sociale zekerheidsgeschillen te weten 
 - mevrouw C.E. Dalhuisen-Polano  
 - de heer mr. J.F.M.M. Brons  
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geschillen. - de heer M.M. van Roosmalen 
 - de heer J.A. Engelvaart en 
*de commissie overige geschillen, te weten 
- de heer J.E. Amorij 
- de heer Th. Boereboom en 
- jonkheer mw. W.H.D. Quarles van Ufford 
overeenkomstig art. 4, eerste lid, jo. art. 3 van de Verordening, regelende de taak, samenstelling 

en werkwijze van de Commissie sociale zekerheidsgeschillen en de Commissie overige 
geschillen en conform de wens van deze commissieleden zelf. 

2.Overeenkomstig art. 3, derde lid, van bovengenoemde Verordening de statencommissie 
Openbaar Bestuur omtrent deze herbenoeming te horen voor advies. 

 
 
12 
Ontwerp-convenant cultuur 
1995-1996 OCW/provincie 
Noord-Holland/Zuid-Holland 
en gemeente Haarlem. 

 
Het college neemt kennis van het ontwerp-convenant cultuur 1995-1996 OCW/provincie Noord-
Holland/provincie Zuid-Holland/gemeente Haarlem. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet  tel. 023 -144409  4, 5, 10 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 2, 3, 6, 9, 11 
M. Hoensontel. 023 -144118  12 
J. Jansen  tel. 023 -144257  7, 8 
 
 
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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