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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 11 JUNI 1996     
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
MER streekplanuitwerking 
HES. 

 
 
Het college besluit:  
1.Kennis te nemen van (de samenvatting van) het MER voor de streekplanuitwerking 

woningbouwlokaties in het gebied tussen Hoorn, Stedebroec en Enkhuizen (HES-ge-
bied). 

2.Te constateren dat dit MER niet op alle punten aan de richtlijnen voldoet en dat er ook 
overigens zwakke punten bestaan, maar dat dit niet dermate zwaarwegend is dat het 
MER als onvoldoende moet worden aangemerkt. 

3.De gesignaleerde tekortkomingen te verhelpen door:  
A.het MER op de volgende punten aan te passen: relatie bouwlocatie  
Grootebroek-Noord met stiltegebied Grootslag-West, veiligheid van en compensatie voor Kooi-

zand, rol PEHS in planvorming, werkgelegenheid/woon:werkbalans, inzicht in 
procedures; 

B.in de volgende gevallen waarin deze remedie minder voor de hand ligt hieraan aandacht te 
besteden in het kader van de streekplanuitwerking:exploitabel zijn regiorail, relatie met 
Vinex en structuurschema Groene Ruimte, agrarische structuren, omgang met 
toekomstige milieu-effecten. 

4.te concluderen dat de mer wordt betrokken bij de standpuntbepaling over de intergemeentelijke 
structuurschets en de afweging in streekplankader. 

 
2 
Vergadering IPO-adviescom-
missie Zorg en Cultuur 13 
juni 1996. 

 
Het college besluit In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
Adviescommissie Zorg & Cultuur betreffende: 
Studiereis Cultuur najaar 1996 naar Nordrhein Westfalen; 
IPO handreiking provinciale advisering herschikking mavo/vbo/vso; 
Beleidsinformatiesysteem jeugdzorg. 
 

3 
Vergadering IPO Advies-
commissie Bestuur en Finan-
cien op 13 juni 1996. 

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

Bestuur en Financiën betreffende: 
Regionaal Technologiebeleid; 
 Adviserend lid Waarderingskamer; 
IPO-werkruimte in Brussel. 
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2.Niet in te stemmen met het voorstel ten aanzien van circulaire BiZa inzake art. 11 Financiële 
Verhoudingswet ("artikel 12-beleid"). 

4 
Stimuleringstaak: Provinciale 
VVV. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht inzake de subsidiëring van de provinciale VVV in principe vast te stellen 

en daarmee aan provinciale staten voor te leggen de subsidiëring van de PVVV in ieder 
geval tot en met 1999 te continueren. 

2.Eind 1999 nadere besluitvorming te laten plaatsvinden over eventuele voortzetting van de 
subsidie, na evaluatie. 

3.De statenvoordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Economische 
Zaken. 

5 
Voordracht herindelingsre-
geling grenscorrectie Hout-
rakpolder. 

 
Het college besluit de concept-voordracht voorlopig vast te stellen ter bespreking in de 
Statencommissie voor Openbaar Bestuur op 26 juni 1996. 

 
6 
Ontslag medewerkers keuken 
voormalig ziekenhuis 
Santpoort. 

 
 
Het college besluit: 
1.Het college besluit in beginsel de 13 betrokken medewerkers eervol ontslag te verlenen op 

grond van art. 88, lid 1, van het AR wegens opheffing van de betrekking. 
2.Bovenstaand besluit voor te leggen aan de commissie GO (12/6). 
3.De commissie Middelen van bovenstaand besluit in kennis te stellen (19/6). 
4.De commissie P en O te machtigen, na positieve advisering door het GO, het definitieve 

besluit te doen uitvoeren. 
5.De Raad van Bestuur van de Frederik van Eeden Stichting van uw principe besluit in kennis te 

stellen. 
6.De minister van VWS van dit besluit in kennis te stellen en haar de gelegenheid te geven 

daarop te reageren. 
7 
Provinciaal Stimulerings-
fonds stads- en dorpsver-
nieuwing. 

 
Het college besluit de vaste datum van indiening van aanvragen op het Provinciaal Stimu-
leringsfonds SDV voor het jaar 1996 los te laten en per afzonderlijke aanvraag te beslissen, na 
advies van de statencommissie ROV te hebben ingewonnen. 

 
8 
Stelling van Amsterdam als 
beschermd gezicht. 

 
 
Het college besluit in principe 
1.Dat de haalbaarheid tot planologische bescherming van de Stelling van Amsterdam onderzocht 

mag worden, met dien verstande, dat de afweging van daarbij in het geding zijnde 
belangen later nog nadrukkelijk in het college aan de orde zal moeten komen. 

2.Dat dit onderzoek binnen de kaders van het door de provincie uit te voeren          
Monumenten Selectie Project te omvangrijk zou worden en dat het MSP-initiatiefrecht 
tot dit onderzoek daarom zal worden teruggegeven aan de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (RDMZ). 

3.Dat het derhalve gaat om een te beschermen gezicht op basis van de Monumentenwet, doch dat 
de afzonderlijke objecten van de stelling uit oogpunt van centraal beheer op de 
provinciale monumentenlijst blijven staan. 

4.Verzoek te doen aan RDMZ inzake overdracht van een enkel fort van Rijkslijst naar 
Provinciale lijst, gelet op dit centrale beheer. 

9  
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Voordracht tot wijziging 
Woonwagenplan Noord-
Holland 1994-1997 m.b.t. de 
gemeente Velsen. 

Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen. 
2.Deze voordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie 

voor Maatschappelijk Welzijn en cultuur in de vergadering van 27 juni 1996. 
3.De statenvoordracht na definitieve vaststelling te agenderen voor de PS-vergadering van 2 

september 1996. 
 
10 
Ontwerp-voordracht inzake 
Randstad Advies Plan van 
scholen VO 1998 - 2000. 

 
 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen, inhoudende 

dat aan provinciale staten wordt voorgesteld: 
a.een negatief advies uit te brengen over alle drie op de provincie Noord-Holland betrekking 

hebbende verzoeken tot opneming van een voorziening in het Plan van scholen 1998-
2000, te weten een rk school voor MAVO, een rk school voor HAVO en een rk 
Atheneum, alle drie te vestigen in Blaricum of Huizen; 

b.de als bijlage bij de voordracht gevoegde nota "Randstad-advies Plan van scholen 1998-2000" 
overigens voor kennisgeving aan te nemen. 

2.De ontwerp-voordracht en -besluit met bijlagen voor advies voor te leggen aan de Commissie 
voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 27 juni 1996. 

 
11 
ESF-garantstellingen. 
 
 
 
  

 
 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het bijbehorende besluit in principe vast t estellen, inhoudende het 

besluit tot afgeven van EFS-garanstelling te delegeren aan GS. 
2.Dit principe-besluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Economische 

Zaken en Werkgelegenheid. 
12 
Stimuleringstaak Voorwaar-
denscheppend Beleid. 
 
 
 
 

 
Het college besluit : 
1.In in principe vast te stellen de concept-voordracht inzake de stimuleringstaak 

 voorwaardenscheppend beleid (VSB) inhoudende een voorstel om: 
- het VSB voort te zetten als regulier onderdeel van het provinciaal economisch beleid en 
- voor de uitvoering van het VSB vooralsnog jaarlijks een bedrag van � 3 mln. in de provinciale 
begroting beschikbaar te stellen middels een storting in het Fonds Economische Ontwikkeling. 
- in 1999 opnieuw te beslissen over eventuele voortzetting van dit beleid aan de hand van een 
evaluatie in 1998.  
2.Deze concept-voordracht op 12 juni a.s. aan de Statencommissie voor  Economische 

Zaken en werkgelegenheid ter advies voor te leggen. 
3.Indien de bespreking in genoemde statencommissie daartoe aanleiding geeft een 

 aangepaste voordracht opnieuw in GS aan de orde dient te komen. 
4.Bij een positief advies van die statencommissie de voordracht in september 1996 aan 

provinciale staten voor te leggen. 
13 
Reorganisatie waterbeheer in 
z.o. N.H. en n.w.  
Utrecht.  

 
Het college besluit: 
1.Het commentaar op de bedenkingen die naar voren zijn gebracht tegen de ter inzage gelegde 

ontwerp-besluiten tot: 
- reglementering en instelling van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; 
- vaststelling van de Verordening waterkwaliteitsbeheer Amstel, Gooi en Vecht; 
- wijziging van het reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland en van de 
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Verordening waterkwaliteitsbeheer Rijnland; 
- wijziging van de reglementen van bestuur voor het waterschap Groot-Haarlemmermeer, het 

hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en het 
waterschap De Waterlanden  

in principe vast te stellen overeenkomstig bijgaand ontwerp, e.e.a. binnen het verband van de 
Commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet c.q. tezamen met G.S. van Utrecht en 
G.S. van Zuid-Holland; 

2.De voordracht en de bijbehorende ontwerp-besluiten tot: 
- opheffing van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland en het hoogheemraadschap Amstel en 

Vecht en intrekking van de reglementen van bestuur voor die waterschappen; 
- vaststelling van het reglement van bestuur, de Verordening overgangsrecht en het 

Kiesreglement voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;  
- vaststelling van de Verordening Waterkwaliteitsbeheer Amstel, Gooi en Vecht 
in principe vast te stellen, e.e.a. binnen het verband van de Commissie ex artikel 6 van de 

Waterschapswet c.q. tezamen met G.S. van Utrecht en G.S. van Zuid-Holland. 
3.De voordracht en de bijbehorende ontwerp-besluiten tot wijziging van het reglement van 

bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland en tot wijziging van de Verordening 
waterkwaliteitsbeheer Rijnland in principe vast te stellen, e.e.a. binnen het verband van 
de Commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet c.q. tezamen met G.S. van Zuid-
Holland. 

4.De voordrachten en de bijbehorende ontwerp-besluiten tot wijziging van de reglementen van 
bestuur voor het waterschap Groot-Haarlemmermeer, het hoogheemraadschap van 
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en het waterschap De Waterlanden in 
principe vast te stellen. 

5.De voordracht en het bijgaande ontwerp-besluit inzake de regeling van het beheer van de 
Groote Zeesluis te Muiden in principe vast te stellen. 

6.Genoemde voordrachten voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Milieu, 
Water en Energie. 

7.Ten behoeve van de inwerkingtreding van de hiervoor onder a tot en met e bedoelde besluiten 
op 1 januari 1997 uit te gaan van bijgevoegde planning van de betreffende bestuurlijke 
besluitvorming. 

     14 
Evaluatie aansluiting staten-
leden op PRINS (Provinciaal 
Informatie Systeem voor 
Service). 

 
Het college besluit: 
1.PRINS+ tezamen met de invoering van INTERNET uit te werken. 
2.Bij alle statenleden te inventariseren welke apparatuur thuis aanwezig is en wie deel wenst te 

nemen aan de aansluiting via PRINS+. 
3.De proef aansluiting statenleden op PRINS voor de huidige vijf statenleden te continueren tot 

invoering van PRINS+. 
4.Op basis van de inventarisatie de financiële consequenties uitwerken en een mogelijke dekking 

van de kosten aangeven. 
5.Dit besluit voor te leggen aan de PS-commissie Middelen. 

15 
Aansluiting provincie op 
Internet. 

 
Het college besluit: 
1.In principe gebruik te maken van de mogelijkheden die Internet biedt en hiervoor een traject in 

te zetten. 
2.Het concept-verslag toe te zenden aan het bestuur van de VNHG. 

16 
Algemene Vergadering van 

 
Het college besluit: 
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Aandeelhouders NV PWN op 
25 juni 1996. 

1.Ten behoeve van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van NV PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland van 25 juni hun standpunt te bepalen, te weten 
akkoord te gaan met de volgende agendapunten: 

a.bespreken jaarverslag 1995 en sociaal jaarverslag 1995 
b.goedkeuren jaarrekening 1995. 
2.De heer J.P.J. Lagrand te machtigen namens hun college het provinciale standpunt naar voren 

te brengen. 
 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 1, 7 
P. Heemskerk tel. 023 -51440103, 5, 14, 15 
M. Hoensontel. 023 -5144118 4, 11, 12 
J. Jansen tel. 023 -5144257 2, 6,  
Y. Koot  tel. 023 -5144283 13, 16 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 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.  
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