
 1 
 
 
 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 27 juni 1995     
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Goedkeuring jaarrekening en 
winstbestemming NV 
Afvalzorg 1994. 
 

 
 
Het college besluit: 
Vast te stellen de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit aan provinciale staten, welke ertoe 
strekken: 
a.PS in te laten stemmen met: 
1.de jaarrekening van de NV Afvalzorg over 1994 en  
2.de winstbestemming zoals deze is voorgelegd in het financieel jaarverslag; 
b.De Commissaris der Koningin door PS te doen instrueren, in die zin dat hij zijn goedkeuring 

hecht aan de jaarrekening en de winstbestemming vaststelt. 
   
2 
Project Zwanenwater. 
 

 
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de voorgelegde ontwerp-overeenkomst 
schaderegeling Zwanenwater. 
 

 
3 
Uitvoering motie 2 
Streekplan Noord-Holland 
Noord. 
 
 

 
 
Het college besluit in principe ter uitvoering van motie 2 Streekplan Noord-Holland-Noord (on-
dersteunend glas) om : 
1.Onder het begrip "ondersteunend glas" te verstaan: kassen waarvan het agrarisch produkt in 

ondergeschikte mate een bijdrage levert aan de teelt(en) van het betreffende 
vollegrondstuinbouwbedrijf. 

2.Op een agrarisch bouwperceel van 1 ha  maximaal 2000 m2 ondersteunend glas 
toe te staan. 
3.Bij gebleken agrarische noodzaak op het agrarische bouwperceel in niet-kwetsbare gebieden 

maximaal 2000 m2 extra ondersteunend glas toe te staan met toepassing van een 
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO, hetgeen leidt tot de conclusie dat in niet-
kwetsbare gebieden maximaal 4000 m2 ondersteunend glas gerealiseerd zou kunnen worden. 
Bij bedrijven met een oppervlakte boven 20 ha zal gelden dat maximaal 200 m2 per ha kan 
worden gerealiseerd. 

4.Voor glastuinbouwbedrijven geen verruiming van kassenbouw mogelijk te maken in het 
vigerende beleid. 

5.Niet over te gaan tot het vaststellen van een maximumoppervlakte per bouwperceel en soort 
bedrijf. 

6.Niet over te gaan tot het vaststellen van een percentage voor het bouwperceel dat bebouwd mag 
worden ongeacht het gebruik(huis/kas/schuur). 

7.De vigerende regeling met betrekking tot de grootte van een bouwperceel en het percentage dat 
daarvan bebouwd mag worden in stand te laten.  

8.Dit besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting. 

9.De G.S.-commissie RO te mandateren met inachtneming van de opmerkingen van de 
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Statencommissie het besluit ten uitvoer te brengen. 
 
4 
49e vergadering van het 
Algemeen Bestuur van het 
IPO op 29 juni 1995. 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de IPO-voorstellen zoals op de agenda van het Algemeen Bestuur van het 

IPO vermeld betreffende: 
vaststelling IPO Jaarrekening 1994, de IPO Begroting 1996 en de IPO Meerjarenraming 1997-

1999; 
omvang en samenstelling kerndelegaties en overige bestuurlijke vertegenwoordigingen en 

volgorde vervanging voorzitter van het IPO door leden van het Dagelijks Bestuur, met een 
aantal wijzigingsvoorstellen (zie overwegingen); 

jaarrekening en jaarverslag 1994 van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA); 
overdrachtsprotocol IPO-VROM inzake de Stichting LMA; 
meerjarenafspraak verbetering energie-efficiency ijzergieterijen; 
aangaan door IPO van mantelovereenkomst met Logisterion BV; 
geschenk gezamenlijke provincies aan de Eerste Kamer. 
2.In de vergadering in te brengen om het voorgelegde IPO-besluit bij agendapunt 6 Evaluatie 

interprovinciaal werkgeversverband aan te scherpen door ook los van eventuele vorming van 
stadsprovincies eind 1996 het sectorenmodel te evalueren. 

 
5 
Vergadering IPO-
adviescommissie Bestuur en 
Financien. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de IPO voorstellen t.a.v. 
Verdeelmodel Provinciefonds 
Staatkundige vernieuwing 
Aansluiting provincies bij de Nationale Ombudsman (financiële voorwaarden). 
2.Bij de gedachtenwisseling over de "Notitie Financieel toezicht in de toekomst" in te brengen 

dat voor Noord-Holland eventuele nieuwe taken niet zullen mogen leiden tot 
capaciteitsuitbreiding bij de provinciale ambtelijke apparaten, terwijl ook overigens de 
gekozen gewijzigde benadering van het toezicht vragen oproept. 

  
6 
Voorwaardenscheppend 
beleid, subsidie t.b.v. 
ontsluiting Witte Paal, 
Schagen. 
 
 

 
Het college besluit aan de gemeente Schagen, onder voorbehoud van een positief advies van de 
statencommissie voor E.Z., een subsidie van f. 600.00,= toe te kennen t.b.v. de aanleg van een 
tweede ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Witte Paal. 

7 
Algemene Vergadering van 
aandeelhouders NV PEN. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het Jaarverslag van de NV PEN. 
2.In te stemmen met de voorgestelde winstverdeling, zijnde een dividenduitkering van f. 

1.500.000,= en een toevoeging aan de Algemene Reserve groot f. 8.021.000,=. 
3.Het jaarverslag 1994 van de NV PEN ter kennisname toe te zenden aan de statencommissie 

voor Economische Zaken, Werkgelegenheid en Energiebeleid. 
  
 
8 
Voordracht ontslag en 
benoeming provinciale 
commissarissen. 

 
 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen. 
2.Het seniorenconvent te verzoeken de kandidatenlijsten voor de provinciale commissariaten 
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definitief vast te stellen. 
 

9 
Aktualisering HAL VINEX 
kleine stadsgewesten. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de aktualisering van de HAL-afspraken in de nota Aanpak Vinex 

stadsgewesten Alkmaar, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek. 
2.De nota voor advies in te brengen in de PS-commissies RO en Middelen. 
3.Samen met de HAL-gemeenten overleg te openen met het Rijk om tot meerjarige afspraken te 

komen t.a.v. rijksbijdrage groen en infrastructuur aan de HAL-ontwikkeling. 
4.Het bedrag voor extra personeelskosten bij het bureau bodemsanering in verband met de 

Vinex-uitvoering, dat ten laste kan worden gebracht van de gereserveerde middelen voor 
bodemsanering op woningbouwlokaties, te verhogen van maximaal f. 100.000,= tot f. 
200.000,= per jaar. 

 
10 
Organisatie Haarlemmermeer 
Groen. 
 

 
Het college besluit: 
1.Voor de inrichting en het beheer van de groene projecten in en rond de Haarlemmermeer het 

initiatief te nemen tot het opzetten van een organisatiestructuur. 
2.In verband daarmee te streven naar de oprichting van een recreatieschap met een projectbureau 

ter ondersteuning. 
3.De leden van het college mw. Van Diepen en de heer J. Achterstraat te machtigen om over de 

organisatiestructuur te onderhandelen met betrokken partijen. 
  
11 
Afleiding Bemaling 
Wieringermeer.   
 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het sluiten van de "Overeenkomst Voor Afleiding Uitslagwater 

Wieringermeer Naar Waddenzee" met zes andere (overheids)partijen. 
2.Over te gaan tot de bouwfase indien na inschrijving op het bestek is gebleken dat de totale 

kosten (investeringskosten + afkoopsom) gelijk of minder zijn dan het beschikbare budget 
van 41.7 miljoen gulden en nadat alle betrokken partijen de overeenkomst hebben getekend. 

12 
Vergadering bestuur stichting 
administratiekantoor ACP 
Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.De agenda van 28 juni 1995 van de vergadering van het bestuur van de Stichting 

administratiekantoor ACP Noord-Holland, op welke agenda ondermeer staan: 
-het concept-jaarverslag en jaarrekening 1994 van de NV Afvalstoffen Coord.punt Noord-Holland; 
-de ontwikkelingen en afhandeling van de problemen rond het verwerkingstarief in de tweede 

helft van 1995; 
-een tariefsvoorstel vanaf 01.01.1996 in relatie tot de "Randstadsturingsontwikkelingen". 
2.Het verslag van 24 mei 1995 van de vergadering van het bestuur van de Stichting 

Administratiekantoor ACP Noord-Holland, waarbij met name aan de orde is gekomen: 
-de ontwikkelingen en besluitvorming n.a.v. het verwerkingstarief van 1 juli 1995 tot 1 januari 

1996. 
13 
Zwemverbod Boot en 
Plashuis Kinselmeer te 
Amsterdam. 

 
Het college besluit een zwemverbod in te stellen ter plaatse van de camping Boot en Plashuis 
aan het Kinselmeer te Amsterdam. 

 
14 
Streekplan Haarlemmermeer - 
Schiphol 

 
Het college besluit de statenbehandeling van de partiële herziening van het streekplan ANZKG 
Haarlemmermeer/Schiphol te verschuiven naar december, in verband met latere afhandeling van 
de Structuurschets Haarlemmermeer. 
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R.A.R. Fillet tel. 023 -144409  3, 4, 5, 9, 14 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 8 
M. Hoensontel. 023 -144118  6, 7 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  1, 2, 10, 11, 12, 13 
 
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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