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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 28 JANUARI 1997

Onderwerp

1
Ontwerp-herziening van het
Interprovinciaal Beleidsplan
Waddenzeegebeid t.b.v.
proefboringen naar gas.

2
Vergadering IPO Algemeen
Bestuur 30 janauri 1997.

3
Meerjarenplan gevaarlijke
afvalstoffen II.

besluit

Het college van Gedeputeerde Staten besluit:
1.De tekst van de Herziening van het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied, paragraaf
3.6 Energie en Delfstoffen in ontwerp vast te stellen, waarmee proefboringen in de
Waddenzee naar gasvoorkomens in de bodem daaronder wordt mogelijk gemaakt,
zonder daarover nu al een eindoordeel over te geven.
2.De Statencommissie voor Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie schriftelijk te verzoeken in
te stemmen met de tervisielegging van de onder 1. bedoelde tekst ontwerp-herziening,
met de toelichting dat de inhoudelijke discussie later nog kan worden gevoerd in de
gezamenlijke commissievergadering.
3.De GS-commissie NLO te machtigen om, in geval de raadpleging van de betrokken
statencommissies daartoe aanleiding geeft, nader overleg met de provincies Friesland en
Groningen te voeren;
4.Indien de statencommissie NLO daarmee instemt de onder 1. bedoelde tekst voor inspraak en
overleg ter visie te leggen gedurende de periode van 10 maart 1997 tot 10 mei 1997.
5.In augustus, na de inspraakperiode, een gezamenlijke commissievergadering te houden over het
beleidsplan.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het Algemeen Bestuur van
het IPO betreffende Derde advies Commissie-Hermans inzake de tweede fase Takendiscussie (voorlopige vaststelling derde advies); IPO-betalingsfunctie 1997, Informatiemodel RO, Sociaal beleidskader waterschapsbestuurders.
2.In te stemmen met het voorstel Financiën project LNV/Groen en project Landelijk Gebied
onder de voorwaarden dat een nader uitgewerkt voorstel met begroting ter besluitvorming voorgelegd wordt, waarbij inschakeling van een gespecialiseerd bureau wordt
bekeken, en een ultimo 1997 resterend overschot teruggestort wordt naar de provincies.
Het college besluit:
1.in principe in te stemmen met het ontwerp Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen II (MJP-GA
II zoals dat naar aanleiding van de inspraak is aangepast, waarmee ingestemd wordt met
o.a. de volgende beleidspunten:
1a.Voor be- en verwerken geldt geen capaciteitsregulering meer;
1b.Beperking van de maximum capaciteit vindt alleen (indien nodig) nog plaats bij inzameling
(aantal inzamelaars) en bij definitieve verwijdering (verbranden,
Ontgiften/Neutraliseren/Ontwateren, immobiliseren en storten);
1c.Bij be- en verwerken worden duidelijke objectieve minimum-eisen aan hoogwaardigheid - via
minimumstandaards per afvalstroom - gesteld.
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2.In te stemmen met de door de Stuurgroep MJP-GA bijgestelde planning ten behoeve van de
totstandkoming van het MJP-GA II en het bijbehorende MER zoals aangegeven bij
verdere procedure;
3.Het ontwerp MJP-GA II, het bijbehorende MER en de ontwerp-Nota van Aanpassing aan de
Statencommissie voor Milieu, Water en Energie ter advisering toe te zenden voor de
vergadering van 13 februari 1997.
4.Na positief advies van de Statencommissie, de GS-cie te machtigen te handelen conform dit
advies in de vergadering van IPO MW.

4
Schriftelijke vragen statenlid
G. le Belle inzake Huisvuilcentrale.
5
Wijzigen PMP t.b.v. opheffen exportverbod van afval
binnen de Randstad.
6
Financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerpbegroting voor 1998 en de
meerjarenraming 1999 2002.

7
Bezoldigings- en vergoedingsverordening waterschappen NH.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Tot het in procedure brengen van het voornemen tot wijziging van het vigerende NoordHollandse milieubeleidsplan en de Provinciale milieuverordening Noord-Holland
teneinde binnen de afvalregio Randstad vrij afvaltransport toe te staan.
2.Het onder 1. bedoelde voorstel gedurende 4 weken voor eenieder ter inzage te leggen.
Het college besluit:
1.De volgende financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de
ontwerpbegroting voor 1998 en de meerjarenraming 1999-2002 vast te stellen:
- uitsluitend voor de exploitatie-subsidies en de posten voor beheer en onderhoud van wegen
wordt een prijscompensatie verleend van 2,35% voor 1998 en van 2,25% voor 1999;
-vanaf het jaar 2000 wordt voor alle directe uitgaven en voor de materiële
apparaatskosten een jaarlijkse stijging van 2,25% gehanteerd;
-voor de salariskosten wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van
2,25%;
daarboven wordt voor 1998 ¦ 3 miljoen geraamd i.v.m. te verwachten extra
werkgeverslasten;
-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 2,35% per 1 januari
1998 en met 2,25% in de volgende jaren.
2.De onder 1 genoemde uitgangspunten ter instemming voorleggen aan de Commissie Middelen
in haar vergadering van 12 februari a.s.
Het college besluit:
1.De voordracht aan provinciale staten voorlopig vast te stellen.
2.Zijn commentaar op de ingekomen reacties van de waterschapsbesturen ten aanzien van de
ontwerp-Bezoldigings- en vergoedingsverordening voorlopig vast te stellen, toe te
zenden aan de waterschapsbesturen onder vermelding van datum en tijdstip van de
statencommissie Milieu, Water en Energie en om advies voor te leggen aan die
statencommissie.
3.Naar aanleiding van de ingekomen reacties de ontwerpverordening op een tweetal punten te
wijzigen:
a.het vaststellen van de tijdbestedingsnorm van de voorzitter geschiedt door g.s. niet gehoord
het algemeen bestuur van het waterschap maar op voorstel van dat algemeen bestuur
(artikel 4, eerste lid)
b.de ondergrens van de bandbreedte waarbinnen de tijdbestedingsnorm van de overige leden van
het dagelijks bestuur dient te worden vastgesteld wordt 15% in plaats van 20% (artikel
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4, tweede lid)
4.De ontwerp-verordening aan te vullen met artikel 3A waarin opgenomen de mogelijkheid voor
gedeputeerde staten om op grond van bijzondere omstandigheden, het algemeen bestuur
van het waterschap gehoord, voor de voorzitter en de overige leden van het dagelijks
bestuur een (één) schaal hogere salarisschaal dan normaal vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers

P. Heemskerk tel. (023) 514 40 102, 6
Y. Koot
tel. (023) 514 42 83
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 1

3, 4, 5, 7

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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