
 1 
 
 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 21 MEI 1996      
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
1 
IPO-adviescommissie Milieu 
en Waterstaat; vergadering op 
23 mei 1996. 

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

Milieu & Waterstaat betreffende Bestuurslasten PMV, Deregulering, IOO-rapport, 
Evaluatie legesverordening bodemsanering. 

2.In te stemmen met het voorstel inzake de verdeling GeBeVe-gelden, maar daarbij uit te gaan 
van dezelfde verdeelsleutel als in 1995 en 1996. 

 
2 
IPO-adviescommissie  
Ruimte en Groen; vergade-
ring 23 mei 1996. 

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

Ruimte & Groen betreffende Bijdrageregeling Pleziervaart, Besluitvormingsprocedure 
Interprovinciaal Meerjarenprogramma 1997-2001, Duurzaam bouwen 

2.T.a.v. de Huisvestingswet niet in te stemmen met de voorgestelde centralisatie en voorts een 
definitief standpunt in te nemen tijdens de IPO-vergadering.  

3.I.v.m. het ontbreken van realistische cijfers vooralsnog geen standpunt in te nemen over het 
IJkmoment Strategische Groenprojecten. 

3 
Doorlichtingen. 

 
Het college besluit kennis te nemen van de voortgangsrapportage en de aansturing van de 
afzonderlijke doorlichtingen aan te passen. 

4 
De Toekomst van Facilitair. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de in de notitie "De Toekomst van Facilitair" opgenomen conclusies en 

besluiten, en het daarbij behorende veranderingsproces thans in gang te zetten. 
2.Het voor de gehele Algemene Dienst op te stellen sociaal plan van toepassing te verklaren op 

het veranderproces voor facilitair. 
5 
Organisatieverordening 
provincie Noord-Holland en 
instelling directieraad. 

 
Het college besluit: 
1.Door te gaan met het organisatie-ontwikkelingsproces voor de Algemene Dienst van de 

provincie Noord-Holland, te weten de vorming van een directieraad en opheffing van de 
diensten.  

2.Provinciale Staten conform de ontwerp-statenvoordracht voor te stellen, de structuur en de 
werkwijze van de ambtelijke organisatie te wijzigen. 

3.In beginsel in te stemmen met de tijdelijke vorming van een uitvoerende dienst. 
 
 
 

6 
Sociaal Plan reorganisatie 
provincie Noord-Holland. 

 
Het college besluit in principe in te stemmen met de inhoud van het Sociaal Plan Reorganisatie 
provincie Noord-holland. 
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7 
Procedure benoeming leden 
directieraad. 

 
Het college besluit: 
1. De voorbereidingen te treffen tot het aanwijzen van de leden van de in te stellen directieraad. 
2. Hiertoe op voorstel van een commissie, bestaande uit de Commissaris van de Koningin en de 

gedeputeerde voor Personeel en Organisatie, een voordracht te doen ten aanzien van vier 
personen aan Provinciale Staten. 

3.Uit te nodigen als beoogde leden van de directieraad de heren Versteden (tevens beoogd 
voorzitter en bestuurder in de zin van de WOR en belast met P en O-zaken), Van den 
Berg, Jongerius en Van der Velde (in het bijzonder te belasten met de middelen en 
provinciecontrollerstaak). 

8 
Vaststelling van de ontwerp-
rekening van de  
Groenontwikkelings- en Be-
heersdienst Noord-Holland 
(GBD) over 1995 en voor-
lopige vaststelling van de 
voordracht met ontwerp-
besluit. 

 
Het college besluit de ontwerp-rekening van de GBD over 1995 met bijlagen vast te stellen.  
 

 
9 
Vaststelling ontwerp-jaarre-
kening van de provincie over 
1995; voorlopige vaststelling 
ontwerp-voordracht 
(geleidebrief) aan provinciale 
staten. 

 
Het college besluit de ontwerp-jaarrekening van baten en lasten van de provincie over 1995 met 
de daarbij behorende toelichting en bijlagen vast te stellen. 
 

 
10 
Besluiten bestuurlijk Rand-
stadoverleg ruimtelijke 
Ordening; Oostflankstudie. 

 
 
Het college besluit: 
1.Besluit als voorlopig standpunt in te stemmen met het inbrengen van het conceptrapport 2e 

fase Oostflankstudie als discussiestuk voor de brede discussie over de ontwikkeling van 
de Randstad in het kader van het tot stand brengen van  

de IPVR II. Wel plaats het college reeds nu de volgende kanttekeningen bij het stuk. In het 
college bestaat geen draagvlak voor:  

-sterke verstedelijking in oostelijke richting 
-doortrekking van de A6 en A9 
-IJburg met meer dan 18.000 woningen 
2.Dit conceptrapport 2e fase Oostflankstudie en het GS-besluit ter kennis te brengen van de 

statencommissie ROV. 
11 
Besluiten bestuurlijk Rand-
stadoverleg Ruimtelijke 
Ordening; ten aanzien van het 
rapport "Grootschalige 
Bollenlocaties". 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het resultaat van het onderzoek Grootschalige Bollenlocaties. 
2.te benadrukken dat het ingezette beleid m.b.t. de lokaties Anna Paulowna en Haarlemmermeer-

Noord voortvarend uitgevoerd dient te worden, overeenkomstig de streekplanuitspraken 
2.Te bepalen dat de aanleg van een locatie Enkhuizerzand thans niet aan de orde is. 
3.Besluiten in te stemmen met een RoRo-onderzoek naar de effecten van een gedifferentieerd 

grondontsmettingsbeleid. 
4.In te stemmen met de voortzetting van het overleg tussen de Randstadprovincies en de 

bollensector teneinde een zo goed mogelijk oplossing voor het in het onderzoek 



 3 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 21 MEI 1996     
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

gesignaleerde areaaltekort te bereiken. 
5.Het standpunt van GS en de nota ter kennisneming voor te leggen aan de statencommissies 

ROV en LT. 
  12 
Besluiten bestuurlijk Rand-
stadoverleg Ruimtelijke 
Ordening; Startnotities Speer-
punten. 
  

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de startnotities Speerpunten. 
2.De startnotities ter kennisneming voor te leggen aan de statencommissie ROV. 

 
13 
Plan van Aanpak Bestuurs-
overeenkomst ROM/ 
IJmeer; bestuursopdracht 
Uitvoering Plan van Aanpak 
ROM-IJmeer. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst van het ROM-project 

IJmeer behorende bij het door de Stuurgroep ROM-IJmeer vastgestelde Plan van 
Aanpak op 16-4-1996, terzake van:  

-woningbouwlocatie IJburg, max. 660 ha en 18.000 woningen + wegontsluiting; 
-goede inpassing van de woningbouwlocatie IJburg; 
-zoekgebied voor de berging van baggerslib in het IJmeer; 
-reservering van een railverbinding met (boven-)regionale functie door het IJmeer, bij voorkeur 

ondergronds; 
-compensatie en verbetering van het ecosysteem + beschermingsmaatregelen (Ramsar, jacht en 

snelvaren); 
-het recreatietekort deels opvangen binnen het plangebied; 
-nadere invulling van het PEN-eiland + zuidelijke IJmeerkust; 
-monitoringsprogramma;  
-coördinatie en organisatie van de uitvoering van het Plan van Aanpak;  
-financiële bijdrage van totaal � 1.408.000,- tot en met 2005 (looptijd van het project). 
2.In te stemmen met de Bestuursopdracht Uitvoering Plan van Aanpak ROM-IJmeer. 

14 
Vragen fractie Algemeen 
Ouderen Verbond/Unie 55+ 
inzake subsidiering Gay en 
Lesbian Games 1998. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
15 
Regeling voor grondwater-
overlast in de bebouwde 
kom; aanpassing Verordening 
op de waterhuishouding en 
waterkeringen Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-statenvoordracht in beginsel vast te stellen. 
2.Na vaststelling het ontwerp-besluit gedurende vier weken in de gemeenten en waterschappen in 

Noord-holland ter visie te leggen. 
3.Degenen die op de eerste tervisielegging (november 1995) hebben gereageerd, het besluit apart 

toe te zenden. 
4.De Provinciale Raad voor Milieu en Water gelijktijdig te raadplegen. 
5.De statencommissie Milieu, Water en Energie te informeren. 
6.Na de tervisielegging de GS-reactie op de inspraak vast te stellen. 
 
 
 

16 
Uitvoeringsprogramma 
Bijdrageregeling Gebieds-
gericht Milieubeleid (BGM) 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorliggende aanvraag aan de Minister van VROM tot toekenning van 

financiële bijdragen voor gebiedsgericht milieubeleid voor 1996 ten bedrage van 
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Noord-Holland 1996 - 1999. � 2.971.412,-, waarvan � 465.000,- uit ROM-gelden en  
� 2.506.412,- uit specifieke BGM-gelden (Samenvatting en de Hoofdstukken V, VI en VII 

Aanvraag 1996 + ROM en milieu-aandachtsgebieden en financieel overzicht). 
2.In te stemmen met het voorliggende verzoek aan de Minister van VROM tot reservering van 

financiële bijdragen voor gebiedsgericht milieubeleid voor 1997 tot een met 1999 ten 
bedrage van voorlopig minimaal � 3.790.000,-, waarvan � 1.400.000,- uit ROM-gelden 
en � 2.390.000,- uit specifieke BGM-gelden (Samenvatting en Hoofdstuk V en VII 
ROM-gebieden en financieel overzicht). 

3.In te stemmen met voorliggend concept-uitvoeringsprogramma BGM NH 1996-1999 waarin 
de aanvraag is vervat, meer in het bijzonder met 1. de daarin opgenomen projecten, 
waarvan de uitvoering in 1996 wordt gestart en projecten waarvan de uitvoering in 
1997-1999 op dit moment al is te voorzien (Hoofdstuk IV); 2. de leidraad voor het 
indelen in categorieën van ingediende projecten als hulpmiddel bij het opstellen van de 
aanvraag (Hoofdstuk II De prioriteiten van de provincie). 

4.In te stemmen met de op verzoek van VROM in het UP neergelegde intentie de compacte stad-
projecten Haarlem-Schalkwijk en Hilversum-Oost in de komende PMP 2000-2004 als 
milieu-aandachtsgebied op te nemen (dan wel PS voor te dragen deze gebieden in het 
komende MP 97-99 als PMP-uitwerking op te nemen). 

17 
Evaluatie en heroverweging 
van de subsidiëring van de 
regionale samenwerking in de 
verstandelijk gehandi-
captenzorg in Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.De notitie Evaluatie en heroverweging van de subsidiëring van de regionale samenwerking in 

de verstandelijk gehandicaptenzorg voor kennisgeving aan te nemen en in principe de 
volgende beleidslijnen vast te stellen: 

-de huidige wijze van subsidiëring van de regionale samenwerking wordt beëindigd met ingang 
van 1 januari 1996; 

-met ingang van 1 januari 1997 wordt binnen het nieuw te vormen budget van de Afdeling Zorg 
voor subsidiëring van projecten en aktiviteiten een bedrag van  

f. 300.000,= beschikbaar  gesteld voor het beleidsterrein verstandelijk gehandicapten ten behoeve 
van: 

*ondersteuning/opstellen regiovisie 
*verkrijging wachtlijstystemen op provinciaal niveau 
*stimuleren nieuwe ontwikkelingen. 
2.De notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg in de vergadering van 5 juni 

1996. 
18 
Invoering Wet op de onder-
nemingsraden bij de provin-
cie Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Overeenkomstig de beleidsadviezen van de projectgroep WOR "Een nieuwe weg naar overleg" 

in principe vast te stellen de concept-statenvoordracht m.b.t. de vaststelling van het 
voorlopige reglement Ondernemingsraad Noord-Holland en het houden van 
ondernemingsraadverkiezingen. 

2.De concept-statenvoordracht en de principe-besluiten voor te leggen aan de Centrale 
Commissie voor georganiseerd overleg Noord-Holland (GO) (d.d. 22 mei 1996); 

3.In te stemmen met de door de projectgroep WOR geadviseerde beleidsadviezen  
4.De projectgroep WOR aan te wijzen als verkiezingscommissie voor de eerste OR-verkiezing  

die zal worden gehouden in oktober 1996.  
5.De concept-statenvoordracht voor te leggen aan de (Staten)Commissie Middelen op 19 juni 

1996. 
 

19 
Vervolg doorlichting decen-
trale PIOF (personeel, 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de eindrapportage "Doorlichting decentrale PIOF-taken". 



 5 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 21 MEI 1996     
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

informatie, organisatie, 
financien)-taken. 

2.In te stemmen met het voorstel om als vervolg daarop twee onderzoeken uit te voeren 
(doorlichting centrale PIOF-taken en ontwikkelen visie op Integraal Management). 

 
  
20 
Inrichting Harger- en Pette-
merpolder. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de informatienotitie. 
2.De informatienotitie ter kennisneming toe te sturen aan de PS-commissie NLO. 

 
21 
Op te stellen Uitvoerings-
programma faunabeleid. 

 
Het college besluit kennis te nemen van de discussienotitie inzake het Uitvoeringsprogramma 
Faunabeleid en ermee in te stemmen dat deze notitie aan de orde wordt gesteld in de commissie 
NLO. 

 
22 
Tekening overeenkomst met 
Laser over uitbesteding 
administratieve taken DI voor 
wat betreft Boswet, Jachtwet 
en Vogelwet, en de Vogelwet 
voorzover dit de bevoegdheid 
is van de Commissaris. 

 
Het college besluit tot tekening van een overeenkomst met Laser over uitbesteding van 
administratieve taken die als gevolg van het decentralisatieproject IPO-LNV naar de provincie 
zijn gekomen voor wat betreft de Boswet, de Jachtwet en de Vogelwet en de Vogelwet voorzover 
dit de bevoegdheid is van de Commissaris der Koningin. 
 
 
 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. 023 -51444092, 10, 11, 12, 13 
P. Heemskerk tel. 023 -51440103, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19 
J. Jansen tel. 023 -5144257 17 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 1, 15, 16 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 8, 14, 20, 21, 22 
 
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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