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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 21 NOVEMBER 1995

Onderwerp

1
Jaarschema's
uitvoeringsprojecten
recreatieverkeer Bergen,
Egmond, Schoorl en
Castricum (BESC) en
"Zomer in de Kop" 1995 1996.

2
Voortgang Emancipatie
Effectrapportage.

3
Reactie Noord-Holland op
vraagpuntennotitie IPO over
kabinetsstandpunt
Vernieuwing Bestuurlijke
Organisatie (VBO).

Besluit

Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de jaarschema's 1995/1996 voor de uitvoeringsprojekten
recreatieverkeer Bergen, Egmond, Schoorl en Castricum (BESC) en 'Zomer in de Kop.
Dit houdt in dat:
-de projekten op de lijst waar de provincie verantwoordelijk voor is, verder voorbereid zullen
worden en in principe volgens de voorgestelde tijdplanning worden uitgevoerd;
-subsidie-aanvragen voor de fietspaden waarvoor een provinciale bijdrage is voorgesteld, in
beginsel positief worden beoordeeld;
-de voorgestelde bijdragen ten laste van de zgn. Gebundelde Doeluitkering (GDU) zullen
nadrukkelijk worden betrokken bij de door de provincie op te stellen uitvoeringslijst; deze lijst wordt in samenspraak met partijen uit de regio (gemeenten,
waterschappen en vervoerbedrijven) opgesteld;
2.De jaarschema's om advies voor te leggen aan de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het Onderzoeksbericht van de dienst Ruimte en Groen: "EmancipatieEffectRapportage (EER) - een bruikbaar instrument? Een proef met het Regionaal Verkeersen Vervoersplan Noord-Holland-Noord" en van de voorgelegde conclusies en aanbevelingen.
2.Vooralsnog niet over te gaan tot het werken met een algemene checklist om emancipatieaspecten op te sporen, maar nadere praktijkervaring op te doen met het instrument EER op
een beleidsterrein binnen de driehoek 'Mobiliteit-Milieu-Emancipatie'.
3.Het genoemde Onderzoeksbericht begin 1996 te presenteren op een 'studiebijeenkomst' voor
statenleden, ambtenaren, geïnteresseerden bij andere provincies, partners (vervoerbedrijven)
en betrokkenen uit milieu- en emancipatiebeweging.
4.Mede op grond van de resultaten van de studiebijeenkomst vast te stellen op welk specifiek
terrein een EER wordt uitgevoerd.
5.De toepassing van EER vervolgens te evalueren (inhoud, instrument en proces) en te bezien of
het mogelijk en wenselijk is om standaard een emancipatie-effecttoets te doen verrichten bij
beleidsvoornemens die voor de provincie van strategisch belang zijn.
6.Dit besluit om advies voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur op 29 november en
ter kennis te brengen van de commmissies Wegen, Verkeer en Vervoer, en Ruimtelijke
Ordening.
Het college besluit:
1.De reactie van Noord-Holland op vraagpuntennotitie IPO voorlopig vast te stellen.
2.De notitie voor overleg en verdere uitwerking aan te bieden aan de commissie voor Openbaar
Bestuur.
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4
Landinrichting: zienswijzen
De Schermer en De Purmer.

5
Reorganisatie van het
waterbeheer in het z.o. van
Noord-Holland en het n.w.
van Utrecht.
Organisatiestructuur van het
op te richten waterschap voor
de regio Amstel, Gooi en
Vecht.

6
Lokatie-onderzoek Kennemer
Gasthuis.

7
Voortgangsrapportage Plan
van Aanpak Zeevisserij
Noord-Holland.

Besluit

Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de conclusies zoals vermeld in de zienswijzen van de Centrale
Landinrichtingscommissie voor De Schermer en De Purmer dat beide gebieden wegens te
geringe baten niet in aanmerking komen voor ruilverkaveling met administratief karakter.
2.Op grond hiervan in principe te besluiten provinciale staten te adviseren de gebieden De
Schermer en De Purmer niet voor te dragen voor plaatsing op het Voorbereidingsschema
Landinrichting.
3.Hiertoe de desbetreffende statenvoordracht in ontwerp vast te stellen.
4.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de commissie LenT in haar vergadering
van 22 december 1995 en de leden van de commissie NLO te vragen hun mening hierover
kenbaar te maken via de leden van de commissie LenT.
Het college besluit:
1.Met betrekking tot de reorganisatiestructuur van het op te richten hoogheemraadschap voor de
regio Amstel, Gooi en Vecht uit te spreken dat:
a.gewaarborgd moet zijn dat het bestuur van het nieuw te vormen waterschap in verband met de
democratische legitimatie ervan voldoende moet zijn geequipeerd om zijn bestuurlijke
verantwoordelijkheid t.a.v. de reglementair aan dit waterschap opgedragen taken waar te
kunnen maken.
b.in het hiervoor genoemde rapport uitdrukkelijk is vastgelegd, dat aan het nieuwe waterschap
AGV onder leiding van de secretaris van dit waterschap een adequate bestuursdienst zal
worden verbonden. Deze onafhankelijk van de operationele organisatie functionerende
bestuursdienst zal door het bestuur van het nieuwe waterschap AGV rechtstreeks worden
aangestuurd.
c.het college ervan uitgaat, dat het bestuur van het nieuw te vormen waterschap er zorg voor zal
dragen, dat de bestuursdienst ook daadwerkelijk adequaat zal functioneren.
2.Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap op grond van het vorenstaande met klem te
verzoeken de in zijn motie van 1 november 1995 neergelegde uitspraak te heroverwegen.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de opstelling van een structuurschets door de gemeenten Haarlem en Velsen
voor de vestiging van ondermeer een nieuw ziekenhuis in het gebied v.d. Aart
Sportpark/Delftplein e.o.
2.De structuurschets te beschouwen als basis voor de aanpassing van het huidige streekplan resp.
inbreng voor het nieuwe streekplan.
3.(Nog) geen standpunt in te nemen inzake eventuele consequenties voor het landelijk gebied bij
eventuele verplaatsing van sportvelden uit het betrokken gebied.
4.Dit onderwerp te plaatsen op de agenda van de statencommissie RO van 8 december 1995.
5.Overleg te voeren met de wethouders RO en Welzijn van de gemeenten Haarlem en Velsen,
wanneer de structuurschets concrete vorm begint aan te nemen. (jan./febr. 1996).
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Zeevisserij Noord-Holland en
in principe in te stemmen met de nieuw geformuleerde aktiepunten, te weten: Verbetering
Noorderhaven Wieringen,; Compensatie Werkgelegenheid i.v.m. wegvallen
Waddenpercelen; Verkrijging FIOV-gelden; Verbetering kwaliteitszorg.
2.De voortgangsrapportage, inkl. de nieuwe aktiepunten op 20 december 1995 ter advies voor te
leggen aan de statencommissie EZ.

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 21 NOVEMBER 1995
Onderwerp

Besluit

8
Aanpassing
bodemsaneringsmandaatsregeling voor VINEX.

Het college besluit in te stemmen met het ten behoeve van VINEX-projecten aanpassen van de
algemene mandaatregeling voor bodemsanering door gemeenten.

9
Wijziging interprovinciale
Verordening Waterhuishouding Amstel en Vecht.

10
B-3 status Energie NoordWest (ENW)-personeel.

11
Aanvullende verzekering op
invaliditeitspensioen.

Het college besluit:
1.In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht inhoudende wijziging van de
Verordening Waterhuishouding Amstel en Vecht.
2.De voorgestelde wijzigingen toe te zenden aan belanghebbende instanties.
3.De voorgestelde wijzigingen ter inzage te leggen van eind november tot eind december 1995.
4.De Provinciale Raad voor Milieu en Water te raadplegen over de voorgestelde wijzigingen.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de aanwijzing van de provincie als mede-aansprakelijk lichaam voor de
betaling van de premie voor het personeel van de ENW-holding in het kader van de
algemene burgerlijke pensioenwet.
2.Het besluit toe te voegen aan de voordracht m.b.t. de PEN-fusie, die geagendeerd is voor de
PS-vergadering van 11 december 1995.
3.De Minister van Binnenlandse Zaken van het besluit op de hoogte stellen.
Het college besluit:
1.In beginsel te besluiten het slechts voor het personeel van de Algemene Dienst mogelijk te
maken via de werkgever een aanvullende verzekering (IP) van het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds (Abp) te sluiten; dus expliciet niet voor het personeel van de Frederik van
Eeden Stichting en het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam, dat de status van provinciaal
ambtenaar bezit.
2.Daartoe een collectieve overeenkomst aan te gaan met Abp-Proteq, als verzekeringsinstantie.
3.Omtrent het onder 1. vermelde beginselbesluit overeenstemming te bereiken met de Centrale
Commissie voor georganiseerd overleg Noord-Holland.

12
Evaluatie hulp aan St.
Maarten.

Het college besluit de rapportage "Evaluatie aanpak Afvalproblematiek Sint Maarten" voor
kennisgeving aan te nemen.

13
Nota vrouwenhulpverleningsbeleid.

Het college besluit de nota "Evaluatie van het provinciale vrouwenhulpverleningsbeleid in het
kader van de kerntakendiscussie", definitief vast te stellen.

14
Trendmatige aanpassing
taxitarieven 1996.

Het college besluit:
1.Het besluit van 17.01.1994 tot vaststelling van de taxitarieven voor het taxivervoer, dat wordt
verricht uitsluitend binnen het gebied waarvoor vergunning is verleend, met uitzondering
van de tarieven die schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor gedurende een
bepaalde periode meermalen te verrichten taxivervoer, in te trekken op 31 december 1995 om
24.00 uur.
2.Voor het taxivervoer, dat wordt verricht uitsluitend binnen het gebied waarvoor vergunning is
verleend, de volgende tarieven vast te stellen, met uitzondering van de tarieven die
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schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor gedurende een bepaalde periode
meermalen te verrichten taxivervoer:
voor taxi-exploitatiegebieden Noord-Holland-Noord, Zuid- en Midden-Kennemerland en Gooi en
Vechtstreek:
personenauto's 1 t/m 8 personen:
eerste aanslag
f. 5,80 + 0 meter
kilometertarief
f. 2,85
wachttarief
f. 58,=
rolstoeltarief:
eerste aanslag
f. 9,20 + 0 meter
kilometertarief
f. 3,82
wachttarief
f. 58,=
3.Dit besluit met ingang van 1 januari 1996 om 00.00 uur in werking te laten treden.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 3, 12
M. Hoensontel. 023 -5144118
J. Jansen tel. 023 -5144257
B. Kessenstel. 023 -5144022
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309

7,
2, 11, 13
1, 4, 6, 14
5, 8, 9, 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. 21-11-1995 openbaar
Datum:21-11-1995
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