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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 22 OKTOBER 1996      

 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
 
1 
Voorwaardenscheppend beleid 
Buiksloterham/Papaverweg; 
Amsterdam-Noord. 

 
Het college besluit in aanvulling op de in het Uitvoeringsprogramma 1996-2003 opgenomen 
reservering ad f. 1,8 mln. ten behoeve van het project Herstructurering Buiksloterham/Papaver-
weg in Amsterdam-Noord ook een bijdrage van f. 1,8 mln. te reserveren in het kader van het 
zogeheten voorwaardenscheppend beleid. 
 
 

 
2 
Rapportage uitvoering PS-
motie 14.09.94 inzake ge-
biedsovereenkomsten voor 
bodembeschermingsgebieden. 

 
 
Het college besluit de rapportage uitvoering PS-motie 14.09.94 inzake gebiedsovereenkomsten 
voor bodembeschermingsgebieden vast te stellen en deze ter kennisneming toe te zenden aan de 
betrokken PS-commissies. 

 
3 
Herziening Verordening 
waterkwaliteitsbeheer Noord-
Holland 1993. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de overwegingen naar aanleiding van de tijdens de ter visielegging 

ingekomen bedenkingen tegen de ontwerp-herziening Verordening waterkwaliteitsbeheer 
N.H. 1993. 

2.De voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen. 
3.De voordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Milieu, Water en 

Energie in haar vergadering van 14.11.1996. 
4 
Bestuurlijk en ambtelijk 
overleg Bereikbaarheid 
Noordvleugel. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Noordvleugel in beweging" en in te stemmen met de 

volgende hoofdlijnen: 
-bestuurlijk en ambtelijk overleg wordt ingesteld met als doel vaart te krijgen in de uitvoering 

van maatregelen en projecten voor de verbetering van de bereikbaarheid in de 
noordvleugel van de randstad; 

-een stuurgroep Noordvleugel in beweging wordt ingesteld met daarin de provincie Noord-
Holland, ROA, Gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat, directie Noord-
Holland (die in secretariaat voorziet); de KvK Amsterdam-Haarlem kan ad hoc 
hierbij betrokken worden; 

-zo nodig vindt eenmaal per jaar vindt plaats tussen Minister V&W, CdK en voorzitter 
ROA/burgemeester Amsterdam over voortgang; 

-een ambtelijke managementgroep wordt ingesteld met de betrokken overheden, gericht op het 
signaleren van problemen, aandragen van oplossingen en het intern en extern 
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communiceren over problematiek (voorzitterschap en secretariaat bij RWS-
directie NH); 

-de overheden werken ieder binnen hun eigen verantwoordelijkheden en spreken elkaar daarop 
aan; 

-de provincie Noord-Holland is het eerste aanspreekpunt bij de aanleg en uitvoering van de Zuid-
Tangent, de N201-werken, de aanleg van de N22 en - elk in het eigen deelge-
bied - samen met de Kaderwetregio ROA voor de doorstroming van het 
openbaar vervoer en parkeermaatregelen. 

2.De notitie als startdocument te aanvaarden voor het in te stellen bestuurlijk en ambtelijk 
overleg. 

3.De notitie ter kennisneming te zenden aan de commissie WVV en de directieraad. 
5 
WBEAA-werkplan 1996-
1997(WBEAA:Wet Bevor-
dering Arbeidsdeelname 
Allochtonen).  

 
Het college besluit: 
1.In principe akkoord te gaan met de uitvoering van het project hoger opgeleide allochtonen en 

met de overige maatregelen zoals verwoord in het WBEAA-werkplan 1996-1997. 
2.Het WBEAA-werkplan 1996-1997 voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg en de 

commissie Middelen. 
6 
Fasering Provincie Plus. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het door de directieraad voorgestelde overgangsmodel vervat in de nota 

Fasering provincie Plus d.d. 11 oktober 1996 en kennis te nemen van het plan van aan-
pak en de daarin opgenomen planning voor het veranderingsproces (nota Aanpak en 
fasering provincie Plus d.d. 14 oktober 1996). 

2.De directieraad te machtigen de voorstellen verder uit te werken en de noodzakelijke 
besluitvorming in PS voor te bereiden. 

3.Zich in de loop van de maand november nader te beraden over het eventueel combineren van 
GS-commissies voor staffuncties gedurende de overgangsfase. 

7 
Bestuurlijke vernieuwing 
provincie Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Met betrekking tot het rapport "Decentralisatie provinciale taken": 
1.1.kennis te nemen van het rapport. 
1.2.aan provinciale staten voor te stellen met betrekking tot de te voeren discussie met de 

Noord-Hollandse gemeenten een aantal concrete voorstellen te doen  
1.3.In principe te besluiten de taken uit tabel 2 van dit rapport niet voor decentralisatie in 

aanmerking te laten komen. 
1.4.De heer Van Kemenade en mevrouw Wildekamp te machtigen het rapport te bespreken met 

het bestuur van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) op 25 oktober 
1996. 

2.Met betrekking tot het rapport "De verantwoordelijkheid van het middenbestuur" van de IPO-
commissie Doesburg:  

-in te stemmen met de in dit rapport genoemde aanbevelingen, zoals geformuleerd op pagina 8 
van dit rapport; 

-de staten voor te stellen in stemmen met deze aanbevelingen. 
3.Met betrekking tot de concept-voordracht.  
4.De concept-voordracht voor te leggen aan de Statencommissie voor Openbaar Bestuur op 30 

oktober 1996 voor een eerste bespreking; de advisering door de commissie te agenderen 
voor 27 november; vervolgens de voordracht aan de staten voor te leggen op 2 
december (indien de commissie-advisering dat rechtvaardigt).   

5.De GS-commissie Bestuurlijke Organisatie te machtigen in overleg met de Statencommissie 
voor Openbaar Bestuur bestuurlijke regio-overleggen te organiseren in december of 
januari (na de statenbehandeling) voor de projecten decentralisatie provinciale taken, 
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naar nieuwe vormen van samenwerking tussen provincie en gemeenten en vergroting 
beleidsvrijheid van gemeenten op ruimtelijk ordenings- en milieugebied. 

6.De uitkomsten van deze discussies te betrekken bij de definitieve besluitvorming over 
decentralisatie van provinciale taken en nieuwe vormen van samenwerking. 

 
8 
Aanwijzing ex art. 37 WRO 
gemeente Zijpe. 

 
 
Het college besluit: 
1.Toepassing te geven aan art. 37 WRO teneinde te komen tot het opleggen van een 

verplichting en aanwijzing ex art. 37, 4e en 5e lid WRO, aan de gemeenteraad van 
Zijpe om een bestemmingsplan voor het gebied Garnekuul vast te stellen. 

2.De GS-commissie ROV te machtigen het overleg met de gemeenteraad te voeren. 
 
9  
Afstemming tussen GS-
besluitvorming en uitvoering 
van de bestuursopdracht 
"subsidiëring na de derde 
tranche AwB". 
 
 
 
10 
Doorlichtingsonderzoek 
Landschap. 

 
Het college besluit: 
tot het moment dat - naar aanleiding van de op 24 september vastgestelde bestuursopdracht 
"subsidiëring na de derde tranche Awb" - plenaire besluitvorming heeft plaats gevonden inzake 
het wijzigen van provinciale subsidieverordeningen, zo mogelijk een voorbehoud te maken bij 
het vaststellen van beleidsnota's en verordeningen, voor zover deze besluiten een wijziging 
inhouden van de uitgangspunten en/of opzet van de betrokken provinciale subsidieregelingen, 
dan wel anderszins een principiële wijziging voor het provinciale subsidiestelsel betekenen. 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de conclusies, van de aanbevelingen voor het bestuur en van de 

aanbevelingen voor het management, zoals die zijn gedaan in het eindrapport Doorlich-
ting Landschap van juni 1996. 

2.De directeur van de dienst Ruimte en Groen op te dragen om op basis van de aanbevelingen 
voor het management een plan van aanpak op te stellen met verbeteringsmaatregelen ten 
aanzien van de effectiviteit en de efficiency van de uit te voeren taken en de samenhang 
van die taken met andere beleidsvelden. 

11 
Uitvoeringsprogramma 1996 
- 1997 ROEZ. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Economische Zaken ROEZ. 
2.Dit Uitvoeringsprogramma ter kennisname te sturen aan de statencommissie voor 

Economische Zaken en Werkgelegenheid. 
 
12 
Jaarverslag Regionaal Ha-
vencomité Noordzeekanaal-
gebied 1995. 

 
Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag van het Regionaal Havencomité 
Noordzeekanaalgebied 1995. 

 
13 
Concept-register West-Frie-
sland. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe de in het concept-register genoemde objecten binnen de regio West-Friesland op de 

provinciale monumentenlijst te plaatsen. 
2.Dit principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk 

Welzijn en Cultuur op 24 oktober 1996, aangevuld met een overzicht van de staat van 
onderhoud van deze monumenten.  

3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren. 
14 
Co-financiering + ESF-
garanstelling t.b.v. Leer/ 

 
Het college besluit de GS-commissie te machtigen te beslissen: 
1.dat de provincie als aanvrager fungeert voor subsidie van de Europese Commissie in het kader 
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Werkmaatschappij Anna Po-
lakschool. 

van het Communautair initiatief New Opporunities for Women (NOW), voor de 
uitvoering van het project "De Leer/Werkmaatschappij" van de Anna Polakschool te 
Zaandam. Dit zal geschieden onder voorwaarde van deelname door de regio's Kop van 
Noord-Holland en Zaanstreek; 

2.dat een garantie wordt afgegeven voor de Europese subsidie; 
3.dat bij instemming door de commissie Openbaar Bestuur de GS-commissie de procedure kan 

afhandelen. 
 
 

 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 8 
P. Heemskerk tel. 023 -51440105, 6, 7, 9 
M. Hoensontel. 023 -5144118 1, 11 
J. Jansen tel. 023 -5144257 14 
B. Kessenstel. 023 -5144022 4, 12  
Y. Koot  tel. 023 -5144283 2, 3 
L. Nijsten  tel. 023 -5144087 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 10, 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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