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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 27 AUGUSTUS 1996       

 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
1 
Vragen statenleden heren 
H.W. Berkhout en P.J.M. 
Poelmann inzake bijdrage 
gemeente Rotterdam aan het 
Hilversumse bedrijf "Blue 
Horse Productions". 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
2 
Vrijstellingen exportverbod 
Provinciale Milieuverorde-
ning (PMV) en motie van de 
commissie. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Vrijstellingen van het exportverbod PMV" van 12 augustus 

1996 en daaruit de volgende beslispunten vast te stellen: 
-de niet-herbruikbare verbrandbare afvalstromen kunnen worden vrijgesteld van het exportverbod 

zodra er volledige verbrandingscapaciteit gerealiseerd is en er geen ontheffingen van het 
stortverbod meer verleend worden; en 

-de mengvrachten en de niet-herbruikbare niet-verbrandbare afvalstromen kunnen worden 
vrijgesteld zodra de tarieven voor de eindverwerking in Nederland op gelijk niveau 
liggen en er gelijke milieuhygiënische voorwaarden worden gehanteerd.  

2.In te stemmen met het om advies voorleggen van de onder 1 bedoelde notitie aan de 
statencommissie Milieu, Water en energie ter behandeling in haar vergadering van 19 
september 1996. 

 
3 
Aanpassing Provinciale 
Milieuverordening. 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit aangaande aanpassing van de Provinciale 

Milieuverordening in beginsel vast te stellen. 
2.Deze voordracht ter advisering voor te leggen aan de commissie Milieu, Water en Energie in 

haar vergadering van 19 september 1996. 
4 
Vaststelling richtlijnen 
Milieu-effectrapportage 
"structurele aanpak zoute 
baggerspecieproblematiek in 
Noord-Holland". 

 
Het college besluit: 
1.De concept-richtlijnen "Milieu-effectrapportage structurele aanpak zoute bagger-

specieproblematiek in Noord-Holland" voorlopig vast te stellen. 
2.Deze concept-richtlijnen voor advies voor te leggen aan de commissie Milieu, Water en 

Energie in haar vergadering van 19 september 1996. 
 

5 
Herijking taken dienst 
Wegen, Verkeer en Vervoer. 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis genomen hebbende van de rapportage "Herijkingsonderzoek Taken dienst Wegen, 

Verkeer en Vervoer provincie Noord-Holland" van het bureau Berenschot 
2.af te zien van privatisering/externe verzelfstandiging. 
3.Te kiezen voor een vorm van interne verzelfstandiging van de uitvoerende aktiviteiten van de 

dienst WVV, met inachtneming van hetgeen is gesteld in de rapportage van 
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6 
Stand van zaken  
C 20-operatie. 
 
 
 
 
 

Berenschot. 
4.De directieraad i.o. te verzoeken: 
a.interne verzelfstandiging nader uit te werken; 
b.te bezien of ook andere uitvoerende taken in de provinciale organisatie tesamen met deze 

kunnen worden ondergebracht in één eenheid; 
c.nader uit te werken hoe de sturing van die verzelfstandigde aktiviteiten zal plaats hebben voor 

wat betreft effectiviteit, efficiency en middelen. 
5.Dat de interne verzelfstandigde eenheid een volwaardig onderdeel zal zijn en blijven van de 

provinciale organisatie; dit houdt in dat er geen sprake zal zijn van een nevengeschikte 
positie. 

6.De directieraad i.o. te verzoeken GS dit najaar te rapporteren 
 
De heren De Boer en Lagrand stemmen niet in met dit besluit. 
 
 
Het college besluit: 
1.Ter uitvoering van de besluitvorming van provinciale staten van 17 juni 1996 m.b.t. Alkmaar 

en omstreken 
a.de portefeuillehouder bestuurlijke organisatie te machtigen in september 1996 overleg te 

hebben met de desbetreffende gemeenten om vast te stellen welke locaties in de gemeen-
ten Heiloo, Egmond en Akersloot kunnen bijdragen aan de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van Alkmaar alsmede met Alkmaar en Langedijk over een beter grensbe-
loop in de Vronermeer, ter voorbereiding van een besluit of een grenscorrectieprocedure 
kan worden voorbereid; 

b.de portefeuillehouder bestuurlijke organisatie te machtigen in september/oktober 1996 overleg 
te hebben met de daarvoor in aanmerking komende gemeenten in het gebied rond 
Alkmaar over hun opvattingen en voornemens tot samenwerking en samenvoeging, ter 
voorbereiding van een besluit of al dan niet gestart zal worden met een procedure tot 
gemeentelijke herindeling. 

2.Ter voldoening aan het verzoek van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over de C20-
problematiek van Haarlem in de loop van het najaar een notitie op te stellen waarin 
nader wordt ingegaan op de complexe bestuurlijke constellatie in het gebied rond 
Haarlem. 

3.Ter voldoening aan het verzoek van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over de C20-
problematiek van Hilversum de staatssecretaris nu op de hoogte te stellen van het 
tijdpad en de fasering van de streekplanherziening Gooi en Vechtstreek, alsmede van de 
wijze waarop is voorzien in afstemming met de provincie Utrecht en aangrenzende 
gemeenten in deze provincie. 

4.In te stemmen met de brief aan de staatssecretaris, waarin wordt aangegeven op welke wijze aan 
haar verzoeken zal worden voldaan; een afschrift van deze brief te zenden aan de C20-
gemeenten en de andere betrokken gemeenten en gewesten, het IPO en de VNHG. 

5.  
a.De portefeuillehouder bestuurlijke organisatie aan te wijzen als voorzitter en een lid van het 

college van GS als lid van de in te stellen Stuurgroep voor het onderzoek naar de voor- 
en nadelen van samenwerking tussen dan wel samenvoeging van gemeenten in het 
gebied van de IJmond en 

b.om de onderzoeksopdracht te laten vaststellen door deze Stuurgroep en 
c.voor de kosten van dat onderzoek � 100.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de post 

Onvoorziene Uitgaven en dit te verwerken in het Najaarsbericht 1996. 
6.De portefeuillehouder bestuurlijke organisatie te machtigen om met de gemeente Castricum te 

overleggen over de beoogde overgang van deze gemeente van het Gewest IJmond naar 
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het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. 
7. De PS-Commissie voor Openbaar Bestuur op de hoogte te brengen van deze besluiten over 

het C20-beleid. 
7 
Bestuurlijke vernieuwing 
provincie Utrecht. 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Aan provinciale staten geen voorstel voor te leggen om met de provincie Utrecht een 

interprovinciale commissie in te stellen voor provinciegrensoverschrijdende 
herindelings- dan wel grenscorrectievoorstellen. 

2.In te stemmen met de brief aan gedeputeerde staten van Utrecht, waarin het voorgaande besluit 
wordt weergegeven dan wel de GS-Commissie Bestuurlijke Organisatie te machtigen de 
definitieve tekst van de brief vast te stellen alsmede om een afschrift van deze brief te 
zenden aan de betrokken gemeenten en aan de VNHG. 

3.De PS-Commissie voor Openbaar Bestuur op de hoogte te brengen van dit besluit. 
8 
Bestuursopdracht partiële 
herziening streekplan 
ANZKG voor IJmond en 
Zuid-Kennemerland (inkl. 
havengebied-west). 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de bestuursopdracht voor de partiële herziening      van het 

streekplan ANZKG voor IJmond en Zuid-Kennemerland (incl. havengebied-west), met 
dien verstande dat de heer Lagrand in de stuurgroep zitting zal nemen ter behartiging 
van EZ-onderwerpen; in het stuk worden verder enkele inhoudelijke aanvullingen 
aangebracht (zie overwegingen) . 

2.Daarmee uit te spreken dat PS nog voor de volgende zittingsperiode het             streekplan 
zullen vaststellen dat de volgende kenmerken vertoont: 

*  komt tot stand in nauwe samenwerking met de regio gebruik makend van de door de regio 
opgestelde plannen 

*komt tot stand in nauwe samenspraak met provinciale staten. In elke fase zal de commissie 
ROV worden betrokken 

*opbouw van het streekplan zal bestaan uit een ontwikkelingsdeel (O-deel), een toetsingsdeel (T-
deel) en een uitvoeringsprogramma (P-deel) 

*het streekplan zal een kort en leesbaar produkt moeten zijn. 
3.De bestuursopdracht ter advisering voor te leggen aan de commissie ROV. 

9 
Actualisering PKB VINEX. 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de gespreksnotitie voor de selectie van onderwerpen voor het 

overleg met de ministers van VROM en VenW op 9 oktober 1996. 
2.De gespreksnotitie om advies voor te leggen aan de commissie ROV van 3 september en de 

Randstadstatencommissie van 5 september 1996. 
3.De definitieve agenda van het overleg met de ministers in september in GS te agenderen. 
 
 

10 
Ondertekening convenant en 
de oprichting van de stichting 
Mainport Schiphol en Groen. 
 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de ondertekening van het Convenant en de oprichting van een Stichting 

zoals aangegeven in de nota Mainport Schiphol en Groen. 
2.De voordracht voorlopig vast te stellen, waarbij aan provinciale staten wordt voorgesteld: 
-in te stemmen met het convenant Mainport Schiphol en Groen 
-de provincie te laten deelnemen in de stichting Mainport Schiphol en Groen. 
3.De voordracht om advies voor te leggen aan de commissie NLO. 
4.Ook na 1996 de rente-baten van de beschikbaar gestelde 2,3 miljoen gulden t.b.v. het project 

Haarlemmermeer Groen te reserveren. 
5.De minister BiZa te verzoeken de provincie toestemming te verlenen tot deelnemen aan de 

Stichting ingevolge artikel 151 van de Provinciewet. 
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11 
Eindrapportage Juridische 
Zaken. 

 
Het college besluit in te stemmen met de aanbevelingen over het bureau Juridische Zaken uit het 
eindrapport "Bedrijfseconomische doorlichting bureau Juridische Zaken van de Centrale 
Bestuursdienst". 
 

12 
IPO/LNV-convenant;  
Natuurbeleidsplan 1996. 

 
Het college besluit aan provinciale staten, door middel van een statenvoordracht, voor te stellen 
akkoord te gaan met het IPO/LNV-convenant Natuurbeleidsplan 1996, een herziening van het 
convenant uit 1991. 

13 
Vaststelling Sociaal Jaarver-
slag Algemene Dienst 1995. 

 
Het college stelt het sociaal jaarverslag Algemene Dienst 1995 vast. 

 
14 
Financieel kader Wet op de 
Bejaardenoorden (WBO). 

 
Het college besluit  bezwaar aan te tekenen tegen de brief van staatssecretaris Terpstra van VWS 
van 17 juli j.l. m.b.t. het financieel kader voor het WBO-plan. Voor Noord-Holland gaat het om 
een vermindering met f 50 miljoen per jaar. 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. 023 -51444098, 9 
P. Heemskerk tel. 023 -51440105, 6, 7 , 11, 13 
J. Jansen tel. 023 -5144257 1, 14 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 2, 3, 4 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 10, 12 
 
 
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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