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 van 24 JANUARI 1995     
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
Toepassing art. 19 WRO jo 
50,5 WW voor de bouw van 
een kassencomplex aan de 
Trambaan te Warmenhuizen, 
gem. Harenkarspel. 
 

 
 
 
Het college besluit in meerderheid: 
De gevraagde verklaringen van geen bezwaar wegens strijd met het streekplanbeleid ter zake van 
kassenbouwconcentraties buiten de daarvoor aangewezen gebieden te weigeren. 
De CDA-gedeputeerden staan op het standpunt dat wel medewerking gegeven zou dienen te 
worden, aangezien de aanvrager door de gemeente zou zijn toegezegd dat er geen planologische 
problemen zijn. 

    
2 
Financiering Regionale 
Patiënten- en Consumenten 
Platforms (RPCP's). 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De notitie "structurele financiering Noordhollandse Regionale Patiënten- en Consumenten 

Platforms (RPCP's) in principe vast te stellen deze om advies te zenden aan de commissie 
Welzijnszorg en Emancipatie. 

2.Over de voor de uitvoering van de onder 1. genoemde notitie benodigde extra middelen, te 
weten voor 1995 f. 94.000,= alsmede over de erkenning van de Patiënten/Consumenten 
Platforms (PCP's) Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform (APCP), PCP Amstelland 
en de Meerlanden en PCP Zaanstreek en Waterland als Regionaal Patiënten/Consumenten 
Platform een besluit te nemen in het kader van het Voorjaarsbericht 1995. 

3.Over het beschikbaar stellen van extra middelen ter uitvoering van de onder 1. genoemde 
notitie voor 1996, 1997 en 1998 ten bedrage van resp. f. 269.000,=, f. 369.000,= en f. 
469.000,= in het kader van de begrotingsvoorbereiding 1996 een beslissing te nemen. 

4.Het IPA-ACON rapport inzake ZWAAM voor kennisneming aan te nemen. 
 

3 
Aangaan van "Sisterhood 
relation" met Kyonggi 
Provincie, Korea. 
 

 
Het college besluit: 
1.De notitie vast te stellen. 
2.De notitie ter kennisgeving voor te leggen aan de statencommissie voor Economische Zaken, 

Werkgelegenheid en Energiebeleid op 15 februari 1995. 
 

 
 
 
4 
Vergadering IPO Algemeen 
Bestuur en IPO 
Adviescommissie Bestuur en 
Financien op 26 januari 
1995. 

 
 
 
 
Het college besluit: 
1.Een begeleidingscommissie in te stellen voor de periode voor één jaar ten behoeve van het 

stimuleren van de voortgang van het cultuurveranderingsproces tussen en binnen de 
provincies (rondgang langs provincies, IPO-jaarconferentie, internationaal vergelijkend 



 2 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 24 JANUARI 1995     
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 

onderzoek) met dezelfde samenstelling als de commissie Provincies van de Toekomst 
(Commissie Van Kemenade), onder gelijktijdige opheffing van de laatste commissie en de 
daarbij behorende stuurgroep (IPO-AB). 

2.In te stemmen met het aangaan van de mantelovereenkomst tussen het IPO en Microsoft BV 
en de heer Tielrooij te machtigen in de vergadering van het AB-IPO van 26 januari 1995 
zijn stem uit te brengen ten gunste van het voorstel met kenmerk AB 32007/95. 

3.In te stemmen met het voorstel het IPO voor de periode van 3 jaar een lidmaatschap aan te 
laten gaan van de Raad voor Europese Gemeenten en Regio's (IPO-AB). 

4.In te stemmen met een IPO-bijdrage ten behoeve van de ontvangst die de Nederlandse 
delegatie in het Congres van Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa 
aanbiedt aan de deelnemers op 30 of 31 mei 1995 (IPO-AB). 

5.In te stemmen met de IPO bijdrage aan het technisch onderzoek van 
IPO/KNWV/ANWB/HISWA/Unie van Waterschappen en recreatieschappen, gericht op het 
ontwikkelen van een bijdrageregeling pleziervaart (IPO-AB). 

6.In te stemmen met de inhoud van de brief van het IPO aan de staatssecretaris van financiën 
over BTW-heffing en subsidieverstrekking (IPO-BF). 

7.De zes uitgangspunten voor interprovinciale samenwerking op het gebied van 
informatievoorziening en automatisering, zoals geformuleerd door de I&A gedeputeerden, 
over te nemen en op te nemen in het eigen provinciale I&A-beleid (o.a. bij relevante 
activiteiten gezamenlijke en meer op elkaar afgestemde aanpak, standaardisering onderlinge 
datacommunicatie) (IPO-BF). 

8.In te stemmen met de notitie met ijkpunten ten behoeve van de evaluatie van de 
Kaderwetgebieden onder het maken van enkele kanttekeningen (IPO-BF). 

5 
Handhaving milieuregels 
Schiphol. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de concept-tekst (op hoofdlijnen) van deel 3 van de PKB Schiphol en 

omgeving voor wat betreft het onderdeel Handhaving, Evaluatie en Monitoring, inkl. het 
hoofdstuk Naleving en handhaving van geluidszones in de Nota van Toelichting. 

2.Terug te komen op het op 5 juli 1994 ingenomen standpunt dat de deelname aan de 
Beleidsgroep Handhaving zal worden beëindigd, en weer in deze Beleidsgroep plaats te 
nemen. 

3.Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, de gemeentebesturen in de omgeving van Schiphol 
en enkele andere relevante instanties van de besluiten onder 1. en 2. op de hoogte te stellen. 

 
6 
Studie 
"Waterhuishoudkundige 
Herinrichting 
Horstermeerpolder". 

 
 
Het college besluit: 
In te stemmen met het door de begeleidingscommissie voorgestelde vervolgtraject, te weten: 
-in de regio via de medio bekendheid geven aan de studie "Waterhuishoudkundige Herinrichting 

Horstermeerpolder", en hierbij aangevem dat het een studie betreft waarvan de resultaten pas 
in een volgend stadium voor beleidsvorming zullen worden gebruikt, met name via het 
Waterhuishoudingsplan, het Landinrichtingsplan, en de Concrete Begrenzing Tweede Fase 
Relatienota en Natuurontwikkeling op Landbouwgrond; 

-na afronding van het project een voorlichtingsbijeenkomst organiseren; naar verwachting kan dit 
in mei of juni 1995 plaatsvinden. 

 
 
7 
Uitwerking DI-akkoord 
IPO/LNV decentralisatie 
Natuur- en Landinrichting. 
 

 
Het college besluit:  
1.Kennis te nemen van het IPO-statenvoorstel inzake het DI-akkoord over decentralisatie Natuur- 

en Landinrichtingsbeleid, de IPO-samenvatting projectrapportages uitwerking DI-akkoord en 
de nota voor PS-commissiestukken voor de gezamenlijke vergadering van de commissies 
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LenT, NLO, FenB, OB van 17.02.1995. 
2.Voorlopig in principe in te stemmen met de IPO-stukken en de nota voor PS-

commissiestukken. 
3.In te stemmen met behandeling in de genoemde gezamenlijke commissievergadering van 17 

februari 1995. 
 
8 
Verordening financieel beheer 
Noord-Holland/Verordening 
accountantscontrole Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen mer de ontwerp-statenvoordracht m.b.t. de Verordening financieel beheer Noord-

Holland/Verordening accountantscontrole Noord-Holland. 
2.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de commissie Financien en 

Beleidsplanning. 
 

 
9 
Concept-Bestuursakkoord 
Rijk-IPO. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met het sluiten van het bestuursakkoord Rijk-IPO, zoals 

aangeboden bij IPO-brief DB 31027/95 dd. 12 januari 1995. 
2.De statenvoordracht met ontwerp-besluit over het bestuursakkoord Rijk-IPO vast te stellen ter 

behandeling in de PS-vergadering van 30 januari 1995 (uitloop 6 februari), en om advies 
voor te leggen aan de statencommissies voor openbaar bestuur en financiën en 
beleidsplanning op 25 januari 1995. 

 
10 
Reorganisaties. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de beleidslijn zoals voorgesteld in de notitie Relatie Reorganisatie 

voornemens, bijv. implementatie strategienota en SPA-ontwikkelingen 
(Reorganisatiecriteria). 

2.Het COD opdracht te geven tot uitvoering van de notitie. 
 
11 
Dienstplannen 1995. 

 
Het college besluit: 
1.De bestuurlijke hoofdlijnen van de dienstplannen 1995 vast te stellen, zoals met name 

geformuleerd in de hoofdstukken 1 en 2 van de dienstplannen. 
2.Kennis te nemen van de in de dienstplannen opgenomen opmerkingen en gegevens m.b.t. het 

onderzoek en het COD op te dragen een bestuursopdracht te formuleren  over het (laten) 
doorlichten van het provinciale onderzoek, waarbij in beginsel een externe adviseur wordt 
betrokken. Ook zal daarin de bestuurlijke begeleiding worden omschreven. 

      
  
12 
Bijstelling vergoeding kosten 
werkzaamheden statenfracties. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het voorstel tot herziening van de vergoeding voor de 

werkzaamheden van statenfracties met ingang van 1 januari 1995. 
2.Het voorstel om advies aan de commissie Werkwijze voor te leggen. 

 
13 
Bedrijfsplan 1995 NV 
Afvalzorg. 

 
Het college besluit: 
1.In principe vast te stellen de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit, welke er toe strekken: 
de Commissaris van de Koningin door provinciale staten te doen instrueren in die zin, dat hij, 

onder het plaatsen van een kanttekening bij de verdeling van de winst, positief adviseert over 
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het bedrijfsplan van de NV Afvalzorg voor 1995. 
2.De ontwerp-voordracht, het ontwerp-besluit en het bedrijfsplan 1995 ter advisering voor te 

leggen aan de commissie Milieu in haar vergadering van 16 februari 1995. 
 
14 
Molen Sloten. 

 
Het college besluit geen bijdrage in de exploitatiekosten van de molen van Sloten te verstrekken 
na de aanzienlijke bijdragen die destijds al zijn gegeven voor de investeringen voor de molen. 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet  tel. 023 -144409  1, 7 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 4, 8, 9, 11, 12 
M. Hoensontel. 023 -144118  2, 3, 14 
H. Jansentel. 023 -144257  10 
Y. Koot  teo. 023 -144283  6 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  5, 13 
 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.  
Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.  
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