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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 30 JANUARI 1996

Onderwerp

1
Economische Aktieprogramma 1996.

2
Floriade 2002.

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met het Economisch Aktieprogramma 1996 en in principe akkoord te gaan met
de daarin genoemde activiteiten voor het beleidsveld Economische Zaken waarbij in
1996 de hoofdaccenten zullen liggen op
* De uitvoering van het plan van aanpak "Kop en munt" in Noord-Holland Noord
*Het verwerven van de tweede tranche van de Resider subsidie van de Europese Unie voor de
uitvoering van IJmond IJzersterk
* De opstelling van de regioprofielen
* De uitvoering van het Integraal Technologieprogramma
* De uitvoering van het project Biomassa
* Media Park Hilversum
Naast de voornoemde hoofdaccenten zullen de navolgende onderwerpen uitvoerig de aandacht
krijgen:
* Programma-uitvoering IJmond IJzersterk
* Floriade 2002 als motor voor (o.a. toeristische) ontwikkelingen in Zuid-Kennemerland en de
Meerlanden
* Verbetering van de toeristische concurrentiekracht van de Noordhollandse kust
* Opzet van een systeem van accountmanagement in het kader van promotie & acquisitie
* Uitvoering Plan van Aanpak Havens Noordzeekanaalgebied
* Opstelling van het Inrichtingsplan Schiphol en Omgeving
* Herpositionering NV UNA
* Inbreng in de vastgestelde en te ontwikkelen streekplannen, en in de visie die wordt
ontwikkeld voor zuidelijk Noord-Holland.
2.Het Economisch Actieprogramma 1996 ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie
voor Economische Zaken c.a. op 14 februari a.s.
Het college besluit:
1.Het verzoek van de gemeente Haarlemmermeer om een bijdrage van ¦ 4 mln. en een
aanvullende garantstelling van ¦ 1 mln. te honoreren.
2.Aan deze toekenning de navolgende voorwaarden te verbinden:
* jaarlijks ontvangt de provincie een rapportage over de voortgang van het project en een
overzicht van de financiën;
* met de provincie wordt overleg gepleegd over de inrichting van de exploitatierekening
* ook de andere organsaties die reeds een principe toezegging hebben gedaan zijn bereid deze om
te zetten in een definitieve toekenning;
* de gemeente Haarlemmermeer kan geen aanspraken maken op verdere financiële ondersteuning
indien het tekort de garantstelling van ¦ 1 mln. te boven gaat;

2
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 30 JANUARI 1996
Onderwerp

3
De rol van de provincie
Noord-Holland op het terrein
van de zorg.

4
Desintegratiekosten Centrale
Posten Ambulancevervoer
Amstelland/De Meer-

Besluit
* naar rato van haar financiële inbreng zal de provincie meedelen in een eventueel positief
eindresultaat;
* de provincie wordt in de gelegenheid gesteld om ter hoogte van de plek waar een coupure in de
Geniedijk moet worden aangebracht een publiekspresentatie in te richten;
* de gemeente Haarlemmermeer is bereid een kostenpost van ¦ 15.000,- t.b.v. het archeologisch
onderzoek voor haar rekening te nemen;
3.De bijdrage in jaarlijks gelijke bedragen van ¦ 500.000,- betaalbaar te stellen, waarbij de eerste
termijn in 1995 en de laatste termijn in 2002 beschikbaar komt.
4.De gemeente Haarlemmermeer schriftelijk hiervan via inliggende brief op de hoogte te stellen.
5.De statencommissies voor EZ, NLO en L&T hierover op korte termijn informeren.
6.De primus voor Economische Zaken, de heer Lagrand, aan te wijzen als coördinerend
gedeputeerde namens het college van GS
7.Voor een eerste uitwerking van een provinciale presentatie op de Floriade een budget ter
beschikking te stellen van ¦ 25.000,-.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de notitie 'Rol van de provincie op het terrein van de zorg' en
daarmee het volgende vast te stellen:
a.De Provincie Noord-Holland zal haar wettelijke taken op het terrein van de Jeugdzorg en dat
van het Ambulancevervoer (voor zover die blijven bestaan) uitvoeren.
b.Op de overige zorgterreinen zal zij, onder stringente voorwaarden, het proces van regiovisievorming coördineren.
c. Gelet op de specifieke verantwoordelijkheden van het middenbestuur ten aanzien van de zorg
én met het oog op de vaststelling van regiovisies en adviezen door provinciale
staten, zal de provincie een globaal toetsingskader ontwikkelen. Dit toetsingskader zal onderdeel uitmaken van een - aan het begin van elke statenperiode op
te stellen - Beleidskader zorg.
d.De provincie zal initiatieven nemen om de ontwikkelingen op het terrein van de zorg te
kunnen volgen. Zij zal alert zijn op signalen die duiden op ernstige
knelpunten in de zorg en zo nodig de betrokken actoren aanspreken op hun
verantwoordelijkheden. In bepaalde gevallen zal zij zelf het voortouw nemen
om de oplossing van knelpunten te bevorderen. Met de uitgave van een
jaarlijks bulletin "Zorg in Noord-Holland" zal de gegevensverzameling op dit
terrein ook ten dienste gesteld worden van de burgers in de provincie en de
overige betrokkenen bij de zorg.
e.De provincie zal gewenste ontwikkelingen in de zorg stimuleren. Zij zal zich in dat kader
blijven inzetten voor een verdere versterking van de vraagzijde in de zorg.
f.Uiteraard zal de provincie te alle tijde beschikbaar zijn om zo nodig zorg te dragen voor democratische legitimering van besluiten.
g.En ten slotte zal zij beschikbaar zijn om desgevraagd als coördinator of scheidsrechter op te
treden in de regionale en provinciale (gezond
heids-) zorg.
2.De Notitie ter advisering voor te leggen aan de Commissie Zorg.

Het college besluit:
1.De bijdrage aan de gemeenten, die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling voor CPA
Zaanstreek/Waterland en CPA Amstelland/De Meerlanden, vast te stellen op een bedrag
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landen en Zaanstreek/Waterland.

van totaal f. 735.364,=.
2.Provinciale staten voor te stellen bij het Voorjaarsbericht 1996 voor de desintegratiekosten een
aanvullend bedrag beschikbaar te stellen van f. 435.364,=.

5
Voortgang fusie NRVW-PRV
Zuid-Holland.

6
Wijziging reglement vaste
commissies van advies.
7
Financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerpbegroting voor 1997 en de
meerjarenprognose 19982001.

8
Voorlopig standpunt van GS
op het ROA-structuurplan.

Het college besluit:
Kennis te nemen van de "notitie fusie Noordhollandse Raad voor Volksgezondheid en Welzijn
(NRVW) - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (PRV) Zuid-Holland: het vervolg" over
de voortgang van de beoogde fusie, inhoudende dat:
in het overleg met de provincie Zuid-Holland, de NRVW en de PRV Zuid-Holland zal worden
gestreefd naar:
a.samenvoeging van de bureaus van de raden en het totstandbrengen van een volledige
inkooprelatie met een nieuw privaatrechtelijk vorm te geven bureau;
b.samenvoeging van de beide raden tot een provinciaal adviesorgaan dat geen opdrachten meer
aan het nieuwe bureau verstrekt;
c.het faciliteren van de huidige raden om met een adviesbureau een ondernemingsplan op te
stellen om tot de nieuwe, marktconforme werkwijze voor het bureau te komen.
Het college besluit In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht tot wijziging van het
Reglement voor de vaste commissies van advies.
Het college besluit:
1.De volgende financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerpbegroting voor 1997 en de meerjarenprognose 1998-2001 vast te stellen:
- voor de directe uitgaven en de materiële apparaatskosten wordt voor 1997 een stijging van 2%
en voor de volgende jaren een stijging van 2,25% aangehouden;
- voor het opvangen van de stijging van de salariskosten wordt voor 1997 een extra bedrag van
¦ 0,5 miljoen aan de post voor onvoorziene uitgaven toegevoegd; voor 1998 wordt
rekening gehouden met een loonkostenstijging van 4% (i.v.m. te verwachten extra
werkgeverslasten) en voor de jaren daarna met een stijging van 1,5%;
-voor de raming van de opbrengst opcentenheffing MRB wordt uitgegaan van een jaarlijkse
autonome stijging van 2%.
- voor de legestarieven wordt rekening gehouden met een verhoging van 1,25% per 1 januari
1997 en met 2,25% in de volgende jaren.
2.De onder 1 genoemde uitgangspunten ter instemming voor te leggen aan de Commissie
Middelen in haar vergadering van 14 februari a.s.

Het college besluit:
Aan de volgende onderdelen van het regionaal structuurplan ROA goedkeuring te onthouden.
1.Wegens strijdigheid met het vigerend provinciaal beleid:
-agrarische functie delen Waterlandse veenweiden;
-uitbreidingsmogelijkheden diverse Waterlandse kernen;
-regionaal bedrijfsterrein Wijde Wormer;
-gebruiksmogelijkheden bedrijfsterreinen overig Waterland;
-NS-station Oosthuizen;
-groenstructuur (incl groene carré) Haarlemmermeer;
-tracé HSL;
-ontbreken bedrijfsterrein Badhoevedorp-zuid;
-omvang bloembollenareaal Haarlemmermeer;
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-div. uitbreidingsmogelijkheden Aalsmeer en Uithoorn;
-bedrijfsterrein Duivendrecht;
-bedrijfsterrein Diemen;
-omvang bedrijfsterreinen Houtrakpolder en Westzanerpolder;
-begrenzing uitbreidingslokaties Assendelft-Noord en Willis;
-Vrijwarings- en veiligheidsbeleid Schiphol;
-Lokatiebeleid;
-Uitplaatsing stedelijke functies naar het landelijk gebied;
-Ontbreken van delen van de PEHS;
-Ontbreken van de verschillende landinrichtingsprojecten;
-plaatsingsmogelijkheden windturbines.
2.In verband met vooruitlopen op nog door PS in streekplankader te nemen beslissingen:
-ruimtelijk beleid voor de gemeente Amsterdam;
-Natuurbouw Waterlandse kust;
-Vierde kwadrant Purmerend-West incl groenzone;
-tracé N22;
-omlegging N201;
-tracé 2e wegontsluiting IJburg.
-het ruimtelijk beleid voor het Zaanse deel van de Wijkermeerpolder;
3.Wegens het ontbreken van onderzoek en de daaraan te ontlenen argumenten voor de gedane
beleidskeuzen:
-oostelijke randweg Purmerend;
-doortrekking A8 richting A9.
4.In het regionaal structuurplan is een mogelijkheid tot uitwerking opgenomen. Dit is om
formele redenen niet mogelijk. De desbetreffende formuleringen komen derhalve niet
voor goedkeuring in aanmerking. Wij baseren ons derhalve op het in het voorliggende
structuurplan neergelegde beleid.
5.Aan diverse onderdelen van de plankaart en randvoorwaardenkaart goedkeuring te onthouden,
overeenkomstig de opmerkingen vermeld onder paragraaf 'plan
kaart en kaartbijlagen' van bijgaande brief.
6.Het Voorlopig Standpunt voor advies voor te leggen aan de Statencommissie ROV en PPC
parallel aan toezending aan commissie ROV en de PPC.

9
Noord-Holland en het Toerisme in 1995 en verder.

Het college besluit:
1.De inhoud van de notitie "Noord-Holland en het Toerisme in 1995 en verder...", betreffende
een verslag van het toeristisch beleid in 1995 voor kennisgeving aan te nemen.
2.De in de notitie genoemde discussiepunten, die mogelijk betrokken zullen worden bij nieuw
toeristisch beleid, aan de statencommissie voor Economische Zaken c.a. ter discussie
voor te leggen. Deze discussiepunten hebben betrekking op het schaalniveau van het
toeristisch product, de benodigde ruimte voor toeristische activiteiten, de inzet van
middelen voor toeristische infrastructuur, de schaal en locatie van accommodatievormen, attracties en evenementen, de deelname aan Europese projecten en de
gewenste integraliteit van beleid;
3.Het verslag 1995 ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie voor Economische
Zaken c.a..
4.De resultaten van de discussie met de Statencommissie voor Economische Zaken c.a. te
gebruiken bij de opstelling van nieuw toeristisch beleid.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 6, 7
M. Hoensontel. 023 -5144118
1, 2
J. Jansen
tel. 023 -5144257
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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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