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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 10 SEPTEMBER 1996    

 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Bestuur en 
Financien op 12 september 
1996. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van  de IPO-adviescommissie 

Bestuur en Financiën, m.u.v. het voorstel bij agendapunt 6. 
2.In te stemmen met de concept-annotatie voor het bestuurlijk BiZa/Fin/IPO overleg met de 

fondsbeheerders bij het punt Evaluatie van het BiZa/IPO-rapport "Zicht op toezicht". 
3.Voor te stellen in het bestuurlijk overleg met de fondsbeheerders de IPO-notitie "Financieel 

Toezicht in de toekomst" te agenderen. 
 
2 
(Provinciale) mede-financie-
ring van de verbeterings-
werkzaamheden aan Rijksweg 
N9; project Koegrastunnel. 
 

 
  
Het college besluit: 
1.Aan provinciale staten voor te stellen: 
a.een overeenkomst aan te gaan met het rijk waarin door de provincie maximaal  
f. 6 miljoen beschikbaar wordt gesteld t.b.v. het uitvoeren van verbeteringswerkzaamheden aan 

Rijksweg N9, project Koegrastunnel; 
b.ter dekking van het onder a. genoemde bedrag: 
1.tot f. 3 miljoen te beschikken over de middelen van het Fonds Investeringen Noord-Holland en 
2.tot een gelijk bedrag middelen uit de Regio te verwerven; 
c.niet tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan dan nadat de bijdragen van de 

Regiogemeenten en die van de leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Hollands Noorderkwartier tot een totaalbedrag van f. 3 miljoen zijn verzekerd en de 
staten hebben besloten tot toekenning van de benodigde middelen. 

2.De betreffende gelden te storten in het Infrastructuurfonds, zodat rentetoevoeging kan 
plaatsvinden. De storting zal geschieden nadat de andere partners ook hun bijdrage 
hebben gestort.  

3.Over de onder 1. genoemde besluiten de (staten)commissie voor Wegen, Verkeer en Vervoer 
alsmede die voor Middelen te horen. 

4.De gedeputeerde voor Economische Zaken aan te wijzen voor ondertekening van de onder 1.a 
genoemde overeenkomst. 

3 
Landbouwagenda 2000. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de landbouwagenda 2000, uitvoeringsjaar 1997. 
2. In te stemmen met de speerpunten in de uitvoering van het provinciaal     agrarisch beleid, 

zijnde bevordering samenwerking met agrariërs, versterking       van het economisch 
draagvlak van land- en tuinbouw, ondersteuning van de          landbouw in het 
noodzakelijke omschakelingsproces naar duurzame landbouw,       versterking van de 
beheerfunctie van de landbouw voor natuur en landschap en     versterking van de 
agrarische structuur. Een en ander onder voorbehoud dat de staten instemmen met de in 
de begroting 1997 en het FINH opgenomen projecten.  

3. In te stemmen met de instelling van een projectgroep 'Landbouwagenda         2000',bestaande 
uit medewerkers van WLTO en de provincie die de uitvoering van de landbouwagenda 
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zal coördineren voor wat betreft de specifieke landbouwaspecten en de voortgang van de 
projecten zal bewaken. 

4.Ermee in te stemmen dat het periodiek bestuurlijk overleg tussen de GS-commissie voor land- 
en tuinbouw en de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) in het kader van 
partnership tussen beide partijen uitwerking zal geven aan het beleid, vervat in de 
landbouwagenda 2000, met dien verstande dat GS uiteraard de eigen verantwoor-
delijkheid behouden ten aanzien van het welslagen van het beleid dat is gericht op het 
realiseren van duurzame landbouw.  

5.De landbouwagenda 2000 voor te leggen aan de statencommissie voor land- en      tuinbouw 
en de GS-commissie voor land- en tuinbouw te machtigen de land- 

bouwagenda 2000 definitief vast te stellen, inclusief een nog te ontwikkelen communicatieplan. 
4 
Beleidsplan Stivas Noord-
Holland 1995 - 2005 
"Draagvlak in uitvoering".  
 

 
Het college besluit in principe, na met instemming kennis te hebben genomen van het 
Beleidsplan Stivas Noord-Holland 1995 - 2005 "Draagvlak in uitvoering": 
1.Het streven van Stivas Noord-Holland, om een bredere uitwerking te geven aan haar 

hoofddoelstelling d.m.v. invoering van de "landbouw-plus"-projecten, goed te keuren. 
2.Het instrument Stivas Noord-Holland gedurende de looptijd van de Agrarische Nota voor 

Noord-Holland 1995 - 2005 te handhaven teneinde het provinciaal agrarisch beleid 
mede tot uitvoering te brengen. 

3.Bij de evaluatie van de Agrarische Nota voor Noord-Holland 1995 - 2005 opnieuw te besluiten 
over het al dan niet voortzetten van de stimuleringstaak die met het instrument Stivas 
Noord-Holland wordt vervuld. 

4.De principe-besluiten, genoemd onder 1, 2 en 3 voor advies voor te leggen aan de PS-
commissie voor Land- en Tuinbouw. 

5 
Vragen statenlid G. Le Belle 
inzake zandwinning 
Amstelmeer. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6 
Takendiscussie Rijk-IPO-
VNG. 

 
 
Het college besluit: 
1.De concept-voordracht over de takendiscussie tussen Rijk, IPO en VNG voorlopig vast te 

stellen ter bespreking in de statencommissie voor Openbaar Bestuur op 25 september 
1996. 

2.De GS-commissie voor Bestuurlijke Organisatie te machtigen na behandeling in GS zo nodig 
wijzigingen van redactionele aard aan te brengen. 

 
 
 
7 
Nieuwe werkvormen RO en  
Milieu/vergroting beleidsvrij-
heid gemeenten. 
 

3.De onderwerpen nieuwe samenwerkingsvormen provincie/gemeenten, decentralisatie 
provinciale taken en werkwijze provinciaal bestuur later  gelijktijdig en zoveel mogelijk 
samenhangend aan de orde te stellen in PS.  

 
Het college besluit: 
1.Gemeenten kennis te laten nemen van de invulling van het beleidsvoornemen lokaal te doen 

wat lokaal kan voor het beleidsveld lokale planologie en daaraan gerelateerde milieu-
aspecten. 

2.De directeur REG op te dragen in maart 1997 te komen met voorstellen voor verkorte 
afdoeningstermijnen voor artikel 19 WRO procedures, vaststellingen hogere waarden 
geluidshinder en goedkeuringen van bestemmingsplannen en voorstellen om de een 
loket aanpak uit te breiden met andere beleidsvelden. 

3.De brief ter kennisname te sturen aan de statencommissie ROV en MWE. 
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8 
Beschikbaarstelling krediet 
voor het IPO-project Ont-
wikkeling IPO-visie Regio-
naal Spoorvervoer.  

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met het voorstel van het IPO het budget van het IPO-project 

"Decentralisatie Verkeer en Vervoer" op de IPO-begroting met  
f. 100.000,= voor 1996 te verhogen. 
2.Het voorstel van het IPO om advies voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur in de 

vergadering van 25 september 1996. 
 

9 
Vaststelling concept-voor-
dracht met daarin het 
voorlopig standpunt van 
gedeputeerde staten t.a.v. de 
reacties op de ontwerp-
partiële streekplanherziening 
Waterland/Purmerend West. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de concept-voordracht met daarin het voorlopig standpunt t.a.v. de reacties 

op de ontwerp-partiële streekplanherziening Waterland/Purmerend-West. 
2.Over het voorlopig standpunt de Provinciale Plnanologische commissie, de Raad voor Milieu 

en Water en de statencommissie ROV te raadplegen. 
3.Het voorlopig standpunt toe te zenden aan degenen die op de ontwerp partiële herziening 

hebben gereageerd t.b.v. de gelijktijdig in de vergadering van de statencommissie ROV 
(11.10.96) te houden hoorzitting en beraadslagingen. 

 
10 
Vaststelling Herziening 
Handleiding bestemmings-
plannen landelijk gebied. 

 
Het college besluit: 
1.Met instemming kennis te nemen van de Handleiding bestemmingsplannen landelijk gebied. 
2. deze te beschouwen als een nadere detaillering van provinciaal beleid op grond waarvan be-

stemmingsplannen landelijk gebied kunnen worden voorbereid en in het kader van de 
goedkeuring kunnen worden getoetst.  

3.de Handleiding tezamen met de Handleiding Gegevensbestanden en de Wegwijzer 
Planbeoordeling- na separate besluitvorming daarover- in een bundel, Leidraad Pro-
vinciaal Omgevingsbeleid geheten, aan de gemeenten, provinciale staten en overige 
betrokkenen toe te sturen. 

  
11 
Verslag gevoerd RO-beleid 
1995 -1996. 

 
 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het concept-verslag gevoegd RO-beleid 1995 - 1996. 
2.Het concept-verslag inclusief discussiestellingen te behandelen in de PS-commissie ROV. 

 
12  
Ontwerp Welzijnsnota  
1997 - 2000. 
 
 
 
 

Het college besluit: 
1.De ontwerp Welzijnsnota 1997-2000 in principe vast te stellen, met inbegrip van de 

beleidsuitgangspunten inhoudende dat: 
a. het provinciaal welzijnsbeleid zich richt met advisering, projectondersteuning, 

deskundigheidsbevordering en vernieuwende activiteiten op (lokale)organisaties en 
gemeenten die zich inspannen ter voorkoming of oplossing van nijpende 
welzijnsproblemen. Door haar steunfuncties hiertoe in te zetten levert de provincie een 
bijdrage aan het welzijn van de burgers van Noord-Holland.  

b.de steunfuncties activiteiten ontwikkelen die de kwaliteit van het uitvoerende welzijnswerk 
verhogen, een samenhang vertonen met andere maatschappelijke sectoren en 
projectmatig (dus afgebakend in tijd) worden uitgevoerd. 

cde provincie kiest om (voorlopig) op drie gebieden een bijdrage te leveren. 
*Het probleem dat veel organisaties en verenigingen kampen met een tekort aan (kwalitatief) 

voldoende vrijwillig kader. 
*Voldoen aan de behoefte van ouderen actief te participeren 
*Terugdringen van het aantal risico-jeugdigen. 



4 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

VAN 10 SEPTEMBER 1996      
 
 
Onderwerp besluit 
 

d.gemeenten, organisaties en steunfunctie-instellingen via gestructureerd overleg betrokken 
worden bij de ontwikkeling van het beleid en bij de invulling van de beleidsthema's. 
De uitwerking van de beleidsthema's zal integraal worden aangepakt met de andere 
betrokken beleidsvelden.  De meest nijpende welzijnsproblemen worden in kaart 
gebracht door systematisch beleidsinformatie te verzamelen. Bijstelling vindt plaats 
door een cyclisch proces van meten, uitvoeren en (opnieuw) bepalen. 

e.met de steunfunctie-instellingen wordt onderhandeld over te leveren prestaties en de daarbij 
komende kosten per product. Het provinciaal subsidie wordt op basis van contracten 
verstrekt. Reservevorming is tot een bepaald maximum toegestaan. 

De instellingen worden aangemoedigd kostendekkende ondersteuning aan derden te bieden. 
Batige saldi hieruit blijven bij de instelling. 

f.de prestaties van de steunfunctie-instelling worden getoetst zowel op inhoud en kwaliteit van de 
afgesproken producten als op een doelmatige besteding van de middelen. Daartoe 
ontwikkelt de provincie in 1997 toetsings-instrumenten. 

g.de provincie kiest voor een omslag in de infrastructuur, zodanig dat enkele grotere organisaties 
ontstaan. Er wordt naar gestreefd de subsidierelatie met (kleine/categorale) instellingen 
te beëindigen. De betreffende consulenten zullen dan worden ondergebracht bij 
algemene/grotere steunfunctie-instellingen. Het natuurlijk beslissingsmoment valt bij de 
voorziene evaluaties, dan wel aan het begin van een nieuwe subsidieperiode.  

h.de voorbereiding en uitvoering van nieuwe taken en de meer zakelijk werkwijze voor het 
ambtelijk apparaat een nieuwe uitdaging vormt.   

i.Provinciale Staten op hoofdlijnen geïnformeerd blijven over de uitvoering en de voortgang van 
het beleid dat eind 1998 geheel operationeel zal zijn.    

i. aanpassing van de subsidiebedragen zoveel mogelijk zal plaatsvinden in het           
begrotingsjaar 1998. 

2.De ontwerp-nota om advies voor te leggen aan de commissie Maatschappelijk Welzijn en 
Cultuur in zijn vergadering van 26 september 1996 met de vraag of de ontwerp-nota vrij 
kan worden gegeven voor inspraak. 

 
13  
Verlenging werkingsduur 
enkele subsidieverordeningen. 
 
 
 

Het college besluit: 
1.De statenvoordracht vast te stellen. 
2.De vastgestelde statenvoordracht ter kennisname te sturen aan de PS-commissie Openbaar 

Bestuur. 
 

 
 
 
14 
Commissie van Deskundigen 
Grondwaterwet (art. 37, 
tweede lid). 

 
 
 
 
 
Het college besluit: 
1.Een commissie van deskundigen Grondwaterwet in te stellen ex art. 37, tweede lid van die wet 

voor de 11 provincies.  
2.Een overeenkomst aan te gaan met de deelnemende provincies, waaraan provincie Utrecht 

mandaat wordt verleend voor zover de bemoeienis met de commissie wettelijke taken 
inhoudt, alsmede volmacht voor zover dienaangaande burgerrechtelijke 
rechtshandelingen moeten worden verricht. 

3.Een overeenkomst aan te gaan inzake ondersteuning van de commissie van deskundigen 
Grondwaterwet met de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden. 

4.Jaarlijks een bedrag van f. 5.875,50 uit de grondwaterheffing aan te wenden voor de vaste 
kosten samenhangend met de commissie van deskundigen. 
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5.De variabele kosten eveneens te dekken uit de grondwater heffing. 
 
15 
Functiebeoordelingscom-
missie (FBC). 

 
Het college besluit: 
1.Het concept-Reglement Functiebeoordelingscommissie in principe vast te stellen. 
2.Het concept-reglement genoemd onder 1 schriftelijk voor te leggen aan de Centrale commissie 

voor georganiseerd overleg (GO). 
3.De GS-commissie PenO te machtigen tot: 
-definitieve vaststelling van het onderhavige reglement indien behandeling in het GO geen 

wijziging van betekenis oplevert; 
-aanwijzing van het lid en diens plaatsvervanger als bedoeld in art. 2, lid 3, onder c, resp. lid 5 

van het Reglement Functiebeoordelingscommissie; 
-benoeming van de leden en plaatsvervangend leden van de commissie; 
-aanwijzing van een secretaris en plaatsvervangend secretaris voor de commissie. 

16 
Voorwaardenscheppend 
Beleid; subsidie voetgangers-
brug Huiswaard-Overstad, 
Alkmaar. 

 
Het college besluit: 
1.De gemeente Alkmaar t.b.v. de bouw van een voetgangersbrug over het Noord-Holland Kanaal 

die de verbinding moet vormen van de binnenstad met Overstad, een subsidie toe te 
kennen van f. 1 miljoen onder voorbehoud van een positief advies van de 
statencommissie voor Economische Zaken c.a. 

2.Dit subsidie-voorstel op 11 september aan genoemde statencommissie ter advies voor te 
leggen. 

 
17 
Voorwaardenscheppend 
beleid; subsidie herstructu-
rering Gooimeer-Zuid, 
Naarden. 

 
Het college besluit: 
1.De gemeente Naarden, onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie voor 

Economische Zaken, een subsidie van f. 250.000,= toe te kennen t.b.v. de 
herstructurering van het bedrijventerrein Gooimeer-Zuid; 

2.De statencommissie voor Economische Zaken in haar vergadering van 11 september het 
subsidievoorstel terzake voor te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 7, 9, 10, 11 
P. Heemskerk tel. 023 -51440101, 6, 13, 15 
J. Jansen tel. 023 -5144257 16, 17 
B. Kessenstel. 023 -5144022 2, 8   
Y. Koot  tel. 023 -5144283 14 
L. Nijsten  tel. 023 -5144087 3, 4, 5 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 12,  
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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. 10-09-1996 openbaar 
 
Datum:11-09-1996 
 
Nummer: 
 
Documenttype:GS-verslag openbaar 


