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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 12 MAART 1996     1E CONCEPT 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Zorg en Cultuur 
op 14 maart 1996. 

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

Zorg & Cultuur betreffende: Plan van aanpak project overheveling WBO - AWBZ, 
Projectvoorstel Stimulering Modernisering Ouderenzorg, 

 Uitvoering afspraken verdeling extra middelen en te decentraliseren voorzieningen jeugdzorg. 
2.In grote lijnen akkoord te gaan met het voorstel betreffende agendapunt 9 - IPO-project 

Jeugdzorg; nader plan van aanpak 1996-1997. 
 

2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Bestuur en 
Financien op 19 maart 1996. 
 
 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van  de IPO-
adviescommissie Bestuur en Financiën over:  Stand van zaken C-20-gemeenten, IPO-reactie op 
rapport Fryslân fernijt!, IPO-inbreng voor het bestuurlijk overleg inzake wijziging Wet Arhi, 
Hoe verder na "Rotterdam", Decentralisatie artikel 12. 
 

3 
Instelling Fonds Investerin-
gen Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-statenbesluit met voordracht, strekkende tot instelling van een Fonds 

Investeringen Noord-Holland, zoals bedoeld in het collegeprogramma vast te stellen. 
2.Het onderwerp te agenderen voor de vergadering van de statencommissie Middelen op 27 

maart 1996. 
3.Naar vaststelling door provinciale staten in mei 1996 te streven. 

4 
Vragen statenleden C. de 
Groot en H.M. Meijdam 
inzake de heffing van leges 
voor de afgifte van verkla-
ringen van geen bezwaar ex 
art. 19 WRO en een ontwerp-
brief aan de Noord-Hollandse 
gemeenten over dit 
onderwerp. 

 
Het college besluit stelt de vragen vast. 
 
 
 

 
5 
Benoeming commissaris in 
de Raad van Commissarissen 
NV Afvalzorg. 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-voordracht met bijbehorend ontwerp-besluit vast te stellen, strekkende tot, 

behoudens ingekomen bezwaar van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) en/of de Ondernemingsraad (OR), door provinciale staten in hun vergadering van 
15 april 1996 te benoemen de heer F.W. van den Berg als commissaris in de Raad van 
Commissarissen (RvC) van de NV Afvalzorg in plaats van mw. A.M. Dekker. 

2.De AVA en de OR hiervan een kennisgeving te zenden conform art. 19 van de statuten van de 
NV Afvalzorg. 

6 
Reorganisatie waterbeheer in 
Z.O. N.H. en N.W. Utrecht. 
Ter visielegging van 
ontwerp-reglementering c.a. 
in betrokken waterschappen. 
  

 
Het college besluit:  
1.In beginsel in te stemmen met bijgaande ontwerp-besluiten tot wijziging van de reglementen 

van het waterschap Groot-Haarlemmermeer, het hoogheemraadschap van Uitwaterende 
Sluizen in Hollands Noorderkwartier en het waterschap De Waterlanden (in verband met 
toevoeging van resp. het Amsterdamse Bos, het gedeelte van Amsterdam-Noord ten 
noorden van de Waterlandse Zeedijk en de Buikslotermeer aan de beheersgebieden van 
die waterschappen). 

2.Over te gaan tot tervisielegging/toezending om commentaar aan de betreffende 
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gemeentebesturen van de onder a bedoelde ontwerp-besluiten. 
3.In beginsel in te stemmen met bijgaand ontwerp-besluit tot vaststelling van de verordening 

Waterkwaliteitsbeheer Amstel-, Vecht- en Gooiland en over te gaan tot tervisielegging 
daarvan , e.e.a. tezamen met G.S. van Utrecht en G.S. van Zuid-Holland. 

4.In beginsel in te stemmen met bijgaand ontwerp-besluit tot wijziging van de verordening 
Waterkwaliteitsbeheer Rijnland en over te gaan tot tervisielegging daarvan, e.e.a. 
tezamen met G.S. van Zuid-Holland. 

5.Provinciale Staten in beginsel voor te stellen het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland op te 
heffen en het reglement van bestuur voor dat waterschap in te trekken. 

 
7 
Verslag over 1995 betreffende 
de verzorgingstehuizen 
i.h.k.v. het Kader- en 
Uitvoeringsplan Voorzie-
ningen voor Ouderen 1993 - 
1996. 

 
Het college besluit: 
1.Het verslag over 1995 van het ouderenbeleid inzake het Kader- en Uitvoeringsplan 

Voorzieningen voor Ouderen 1993-1996 voorlopig vast te stellen. 
2.Het verslag in de vergadering van de statencommissie Zorg op 3 april 1996 aan de orde te 

stellen. 
 

 
8 
Intrekking WBO (Wet op de 
Bejaardenoorden). 

 
 
Het college besluit de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief op de 
hoogte te stellen dat de provincie Noord-Holland haar medewerking zal verlenen aan de 
uitvoering van de beleidsvoornemens voor de ouderenzorg onder voorwaarde dat:  
1.er finale kwijting plaatsvindt van alle verplichtingen die door de provincie zijn aangegaan in 

het kader van de WBO per 1 januari 1997; 
2.er totale overdracht plaatsvindt van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voortvloeiende 

uit de uitvoering van de WBO per 1 januari 1997. 
9 
Bedrijfsvervoerplan Algemene 
Dienst. 

 
Het college besluit: 
1.Definitief te besluiten de bevriezing van de kilometervergoeding voor dienstreizen per eigen 

auto op te heffen en deze met terugwerkende kracht te verhogen, d.w.z. - per 1 januari -
1994 van � 0,52 naar � 0,57 

- per 1 januari 1995 van � 0,57 naar � 0,59  
- per 1 januari 1996 van f 0,59 naar f 0,60. 
2.In principe te besluiten voor de Algemene Dienst van de provincie Noord-Holland een 

bedrijfsvervoerplan op te stellen dat bestaat uit de volgende elementen: 
a.het gefaseerd afschaffen van de vergoeding voor solistisch autogebruik in woon-werkverkeer, 

met een uitzondering voor degenen die meer dan 10.000 dienstkilometers met 
eigen auto rijden en medewerkers met een medische of sociale indicatie; 

b.het invoeren van een carpoolvergoeding; 
c.het handhaven van de stimuleringsmaatregel openbaar vervoer voor woon-werkverkeer; de 

vergoedingen van de stimuleringsmaatregel worden bevroren totdat het niveau 
van de werkelijke kosten voor openbaar vervoer (2e klasse) is bereikt, 
vervolgens zullen de werkelijke kosten voor openbaar vervoer (2e klasse) 
worden vergoed. 

d.het optrekken van de vergoeding voor dienstreizen per fiets van � 0,09 naar � 0,12 per 
1 april 1996; 

e.ticketprinters te huren van de NS voor de locaties Dreef, Houtplein en Wagenweg; 
f.te onderzoeken op welke wijze het gebruik van eigen auto's bij dienstreizen zoveel mogelijk 

kan worden teruggedrongen; 
g.invoering van het bedrijfsvervoerplan per 1 juli 1996; 
h.een evaluatie op kosten en terugdringing van de autokilometers na 1, 2 en 3 jaar. 
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3.Het bedrijfsvervoerplan voor advies voor te leggen aan de statencommissie Middelen op 27 
maart 1996. 

10 
Jaarverslag provinciale 
Archiefinspectie 1995. 

 
Het college besluit: 
1.Het jaarverslag Provinciale Archiefinspectie 1995 voor kennisgeving aan te nemen. 
2.Het jaarverslag op 28 maart ter bespreking voor te leggen aan de commissie Maatschappelijk 

Welzijn en Cultuur. 
11 
Woningbouwprogrammering 
Noord-Holland Noord in 
relatie tot het HAL-gebied. 

 
Het college besluit kennis te nemen van de rapportage "Tussentijdse voortgang regionale 
volkshuisvestingsplannen NHN" en deze ter informatie aan te bieden  van de PS-commisaie voor 
RO en volkshuisvesting in de vergadering van 22 maart 1996. 

 
12 
Jaarverslag 1995 Wet Be-
vordering Evenredige Ar-
beidsdeelname Allochtonen 
(WBEAA). 

 
Het college besluit: 
1.Het provinciaal jaarverslag WBEAA 1995 vast te stellen en het met de accountantsverklaring 

te deponeren bij de Kamer van Koophandel. 
2.Het provinciaal jaarverslag WBEAA 1995 ter kennisname toe te sturen aan het COD, 

commissie Middelen en het Georganiseerd Overleg. 
13 
Besluit benoeming leden en 
plaatsvervangende leden 
Provinciaal Overleg Orgaan 
Landelijk Gebied. 

 
Het college besluit 
Conform art. 4 lid 1 en lid 3 van de verordening op het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk 
Gebied in Noord-Holland te benoemen, voor de periode van 1 april 1996 tot 1 april 2000 de 
volgende leden en plaatsvervangende leden van het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied 
in Noord-Holland: 
- als lid, tevens voorzitter, de gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw, Landinrichting en 

Ontgrondingen, de heer drs. J.H.J Verburg; 
-als lid, tevens vice-voorzitter, de gedeputeerde voor Natuur, Landschap en Openlucht-

recreatie, mevrouw mr. F.G. van Diepen-Oost; 
-namens de Westelijke Land-en Tuinbouworganisatie en de Gewestelijke Raad voor Noord-

Holland van het Landbouwschap, als lid: de heren C.K. Franzen, W. Schermerhorn, C. 
Mantel, P. de Nooij,  en als plaatsvervangend lid: nog niet voorgedragen 

-namens de organisaties van werknemers in de land-en tuinbouw en de natuurbecher-
mingsorganisaties gezamenlijk, als lid: de heer H. Wolters en als plaatsvervangend lid: 
nog niet voorgedragen 

-namens de Noordhollandse terreinbeherende natuurorganisaties, als lid: 
 de heren ir. R.C. van der Giessen, ing. J.J.T. Teeuwisse, ir. J.B.M. de Vrieze en als 

plaatsvervangend lid: de heren ing. P.G.M. Hulzink, ing. H.C. Witte, A. 
Smit   -namens de Milieufederatie Noordholland, als lid: de heer dr. H.P. 
Gallacher en als plaatsvervangend lid: de heer ir. A.J.W.N Geraedts       

-namens de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten, als lid: de heer E.J.Brommet   
          

en als plaatsvervangend lid: nog niet voorgedragen 
-namens de Vereniging van Noordhollandse Waterschappen, als lid: de heer ir. H.A. 

van Alderwegen 
    en als plaatsvervangend lid: de heer drs. M.G. Spaans       
-namens de recreatieve sector, op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 

ANWB, als lid: de heer ing. J.A.G.W. Droogers   
en als plaatsvervangend lid: de heer ir. J.H. Kamman       
-namens de toeristische sector op voordracht van de Recreatieondernemers Nederland RECRON 

als lid: de heer T. van den Ham 
en als plaatsvervangend lid: de heer G. Weck 
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- als lid, de directeur van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
Directie Noordwest, de heer ir. A. Grijns. 

14 
Besluit inzake verlening 
vergunning zandwinning 
Amstelmeer. 

 
 
Het college besluit: 
1.Aan Amstelzand BV een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet en een vergunning 

ingevolge de Wet Milieubeheer te verlenen voor het winnen van zand en in werking 
hebben van een inrichting voor het winnen van zand uit de bodem van het Amstelmeer 
in de gemeente Wieringermeer en inde ontgrondingsvergunning, in afwijking van hun 
principe besluit van 12 december 1995: 

-op te nemen dat er een begeleidingscommissie wordt ingesteld en  
-in art. 4.1. "de directeur voornoemd" te wijzigen in "ons college". 
2.Voor de zandwinning een begeleidingscommissie, met daarin o.a. de provincie, het gewest en 

de betrokken gemeenten, in te stellen, in principe met de in de bijlage bij dit besluit 
vermeld organisatiestructuur, taken en verdere samenstelling. 

3.Over de samenstelling en taken van de begeleidingscommsie de statencommissie voor Land- 
en Tuinbouw om advies te vragen en het principe-besluit toe te zenden aan de leden van 
de commissies NLO en MWE met het verzoek hun eventuele opmerkingen in te 
brengen via hun fractiegenoten in de commissie LT.  

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
J. van Beuzekom tel. 023 -5144211  
R. Fillet  tel. 023 -5144409 4, 11  
P. Heemskerk tel. 023 -51440102, 3, 9, 12 
M. Hoensontel. 023 -5144118  
J. Jansen tel. 023 -5144257 1, 7, 8 
B. Kessenstel. 023 -5144022   
Y. Koot  tel. 023 -5144283 5, 6 
L. Nijsten  tel. 023 -5144087 13, 14 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 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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