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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 25 APRIL 1995

Onderwerp

1
Vergadering IPO-adviescommissie Bestuur en Financiën op 27 april 1995.

2
Vergadering algemeen bestuur
IPO op 27 april 1995.

3
Vaststelling Gemeenschappelijke regeling Landschap
Waterland en ontbinding
Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Waterland.
4
Verslag van de Hoor- en
Adviescommissie NoordHolland over de periode 1
april tot 1 november 1994.

Besluit

Het college besluit:
1.Vast te houden aan het standpunt dat de Raad voor de Gemeentefinanciën zijn advies over de
verdeling van het Provinciefonds uitwerkt, en dat op basis daarvan overeenstemming
over de herverdeeleffecten nagestreefd wordt door de provincies.
2.In te stemmen met de voorgestelde hoofdlijnen voor de standpuntbepaling van de Nederlandse
delegatie naar het Comité van de Regio's inzake herziening van het Verdrag van
Maastricht (o.a. de formele positie van de lagere en regionale overheden versterken,
milieubeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid onder de verplichte raadpleging van het
comité te brengen), en in aanvulling hierop te bevorderen dat de provincies zich
voorbereiden op een standpunt over de toekomst van de structuurfondsen waarover het
Comité van de Regio's zich mogelijk in 1996 al zal gaan uitspreken, en hierover in
overleg te treden met regering en parlement.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de procedure voor de verkiezing van de voorzitter en leden van het
dagelijks bestuur van het IPO.
2.Vast te houden aan zijn besluit om niet in te stemmen met het IPO-voorstel voor de
uitbreiding van de vaste IPO-formatie ten behoeve van de taken op het gebied van de
jeugdzorg.
3.In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het IPO Algemeen Bestuur
over:
-de verlenging van het dienstverband van de coördinator DI-groen
-de begroting 1995 en de verhoogde rijksbijdrage aan de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
4. Gedeputeerde Van Diepen te machtigen in de vergadering van het IPO-AB van 27 april haar
stem uit te brengen ten gunste van het voorstel over de intentieverklaring uitvoering
milieubeleid Textiel en Tapijtenindustrie en over de meerjarenafspraak olieraffinaderijen.
Het college besluit:
1.De Gemeenschappelijke regeling Waterland in principe vast te stellen en de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Waterland in principe te ontbinden.
2.De statenvoordracht, behoudens redactionele aanpassingen voorlopig vast te stellen.
3.De onder sub 1 en 2 bedoelde besluiten na aanpassing om advies voor te leggen aan de Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie.
Het college besluit het verslag van de Hoor- en Adviescommissie Noord-Holland (HAC) over de
periode 1 april tot 1 november 1994 alsmede het verslag van de op 1 december 1994 gehouden
plenaire vergadering van de HAC voor kennisgeving aan te nemen.
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5
Vaststelling concept-tekst
tranche 2a Provinciale milieuverordening.

6
Schriftelijke vragen van de
statenleden H. Pluckel, B.
Bongers en H. Broeren inzake
overlast van vliegtuigen.
7
Kaderbrief 1996.
8
Startdokument onderzoek
verzelfstandiging/privatisering Stichting Monumentenwacht Noord-Holland.
9
Algemene Vergadering van
aandeelhouders NV UNA in
mei 19956.

Besluit
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de concept-tekst van tranche 2a van de Provinciale
Milieuverordening Noord-Holland betreffende opname van het onderdeel bedrijfsafvalstoffen en wijziging van de regelingen voor stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.
2.De onder 1 bedoelde concept-tekst ter advisering voor te leggen aan de Provinciale Raad voor
Milieu en Water ten behoeve van zijn vergadering van 4 mei 1995;
3.De onder 1 bedoelde concept-tekst eveneens ter informatie en ter advisering voor te leggen aan
de Staten-Commissie voor Milieu en Water ten behoeve van haar vergadering van 17
mei 1995.
4.De meerbedoelde concept-tekst - afhankelijk van de adviezen van de Raad en van de StatenCommissie voor Milieu en Water - voor de inspraak ter inzage te leggen in de periode
van 19 mei tot 16 juni 1995.
5.Ten behoeve van de onder 4. bedoelde terinzagelegging de bijgaande brieven te verzenden.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit de kadernotitie t.b.v. de opstelling van beleidsplan en begroting 1996 vast te
stellen.
Het college besluit het startdokument "Onderzoek verzelfstandiging/privatisering Stichting
Monumentenwacht" vast te stellen en de daaruit voortvloeiende aktiviteiten te akkorderen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het jaarverslag 1994 van de NV UNA.
2.In te stemmen met de voorgestelde winstverdeling, zijnde een dividenduitkering van
f. 6.000.000,= en een toevoeging aan de Algemene Reserve groot f. 72.727.000,=.
3.Het jaarverslag 1994 van de NV UNA ter kennisneming toe te zenden aan de statencommissie
voor EZ, Werkgelegenheid en Energiebeleid.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010
1, 2, 4, 7
M. Hoensontel. 023 -144118
8, 9
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
3, 5, 6
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
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Besluit

antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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