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1 
Vergunning WLZK 
(Waterleidingbedrijf 
Zuid-Kennemerland) 
inzake 
Diepinfiltratieproject. 
 

 
 
Het college besluit  
1.Aan WLZK N.V. vergunning in het kader van de Grondwaterwet te verlenen voor 

het infiltreren en onttrekken van 8,9 miljoen m3 water per jaar middels 
een diepinfiltratieprojekt op de lokatie 't Wed-Koevlak te Overveen (DOVE) 
ten behoeve van de drinkwatervoorziening. 

2.Aan de vergunning voorschriften te verbinden die tevens tot doel hebben het 
ondersteunende MER te evalueren. 

3.De vergunning met toepassing van artikel 47, tweede lid van de 
Grondwaterwet onmiddelijk in werking te laten treden. 

 
  
2 
Reactie VNHG op concept 
van strategienota. 

 
Het college stelt het antwoord op de reactie van de VNHG (Vereniging van 
Noordhollandse Gemeenten) op het concept van de strategienota vast. 

  
 
3 
Statenvragen mw. Voûte-
Droste e.a. met 
betrekking tot 
verzorgingstehuis 
Oldenhove in 
Bloemendaal. 

 
 
Het college stelt de antwoorden op de statenvragen vast. 

 
4 
Vergadering 
Interprovinciaal 
Overleg, adviescommissie 
Ruimte en Groen op 9 
september 1993. 

 
 
 
Het college besluit: 
-In te stemmen met de concept-agenda t.b.v. het bestuurlijk overleg met de 

staatssecretaris van VROM op 16 september 1993. 
-In te stemmen met het voorstel tot plaatsing op het Voorbereidingsschema 

Landinrichting 1994 van 
a)4.500 ha aan administratieve en 14.450 ha aan integrale 

landinrichtingsprojecten, 
b)een drietal projecten t.b.v. de ruimte, die ontstaat als gevolg van de 

doorlichting van het Voorbereidingsschema 
c)vier strategische Groengebieden (2 voorgenomen en 2 feitelijk); 
      met de amendering dat de provincie Noord-Holland aan de 
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landinrichtingsprojecten 5000 ha in de Vechtstreek toegevoegd wenst te 
zien. 

-In te stemmen met de procedure voor het Tussentijdse Balans 
Natuurbeleidsplan, overigens wel met tussentijdse terugkoppeling naar de 
provincies, 

-In te stemmen met de concept-brief aan de staatssecretaris van LNV over 
geschilpunten (misverstanden m.b.t. decentralisatie openluchtrecreatie; 

-In te stemmen met de concept-brief aan de staatssecretaris van LNV inzake 
dreigende tekorten bij de financiering van het natuurbeleid, met name 
t.a.v. de te begrenzen relatienota- en de natuurontwikkelingsgebieden, 
overigens met drie aanvullingen; 

-In te stemmen met de concept-brief aan de Tweede Kamer met het verzoek deel 
3 van het structuurschema Groene Ruimte op enkele onderdelen, liggende in 
de lijn van het LVN-IPO-akkoord m.b.t. de decentralisatie-impuls, aan te 
passen. 

 
 

5 
Vergadering Algemeen 
Bestuur Interprovinciaal 
Overleg op 9 september 
1993. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met ondertekening door het IPO van de afspraken, inclusief 

sociaal statuut, over de personele, organisatorische en financiële 
gevolgen van de overheveling van de beroepsprocedures ABW (Algemene 
Bijstandswet) naar de rechtbanken; wel zal daarbij aangedrongen moeten 
worden op het omlaag brengen van de hoge kosten die de overlapping van 
werkzaamheden in de overgangsperiode met zich mee brengt. 

2.Akkoord te gaan met een inventarisatie van mogelijke problemen bij de 
resterende taak op het gebied van de ABW bij de provincies, te weten de 
spoedvoorzieningen. 

3.In te stemmen met het concept-rechtspositiebesluit gedeputeerden wat de 
beleidsmatige aspecten betreft, inclusief het volgen van de sector rijk, 
aan te dringen op het opheffen van de discrepantie tussen hoogte 
invaliditeitspensioen politiek-ambtsdragers en ambtenaren,  

4.In te stemmen met handhaving van het besluit van de IPO adviescommisie M&W 
d.d.13 mei 1993 over de uitkerings- en pensioenverordening 
waterschapsbestuurders, (o.a. schrappen artikel 53 wegens strijd met EG 
richtlijn gelijke behandeling). 

5.In te stemmen met advies IPO adviescommissie R&G d.d. 25 juni 1993 om 
voorlopig tot 1996 financieel te participeren in een op te richten 
stichting Ravi Overleg Orgaan (verzelfstandiging van RAVI= Raad voor 
Vastgoedinformatie) en de participatie van het IPO via de IPO 
betalingsfunctie te verrekenen. 

6.In te stemmen met verrekening via de IPO betalingsfunctie van de kosten 
voor de inschakeling van een extern adviesbureau bij het onderzoek naar 
decentralisatie mogelijkheden van landinrichting en beheer 
Landbouwgronden. 

7.In te stemmmen met 1% aandeel van het IPO in de begroting van de Stichting 
Groen Label voor 1993, te verrekenen via de IPO betalingfunctie. 

8.In te stemmen met opdracht aan een extern bureau om grotere bekendheid te 
geven aan inhoud en functie van het provinciaal cultuurbeleid, en de 
kosten daarvan via de IPO betalingsfunctie te verrekenen. 
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6 
Groenzone 
Haarlemmermeer. 
 

 
 
Het college neemt kennis van de notitie "Haarlemmermeer Groen" en besluit in 
te stemmen met toezending van de notitie aan de leden van de Commissie van 
Onderzoek Partiële streekplanherziening Haarlemmermeer. 
 

  
 
7 
Lening Coöperatieve 
Visafslag Den Oever. 
 
 

 
Het college besluit in principe de Coöperatieve Visafslag Den Oever een 
lening ad  
� 500.000,= te verstrekken t.b.v. de modernisering van de visafslag.  
Dit principe-besluit wordt in de vergadering van 11 oktober 1993 aan 
provinciale staten ter goedkeuring voorgelegd. 

 8 
Uitvoering PVA-beleid 
(Plaats van Vrouwen op 
de Arbeidsmarkt). 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het activiteitenprogramma PVA/MKB 1993/1994. 
2.Het activiteitenprogramma PVA/MKB (Midden- en Kleinbedrijf) 1993/1994 voor 

leggen aan de statencie. EZ, werkgelegenheid en Energie op 22 september 
1993. 

3.Na instemming van de statencie de GS- commissie te machtigen voor verdere 
uitvoering van het activiteitenprogramma. 

 
 

9 
Herinrichting 
industrieterrein 
"Spoorstraat", Wognum. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De gemeente Wognum ten behoeve van het project Herinrichting 

industrieterrein "Spoorstraat" in principe een subsidie toe te kennen van 
� 100.000,=. 

2.De Statencommissie voor Economische Zaken, Werkgelegenheid en Energiebeleid 
dit besluit ter advisering voor te leggen. 

3.De GS-commissie EZ te machtigen bij positief advies van genoemde 
statencommissie een en ander verder af te handelen. 

 
 

10 
Statenvragen d.d. 12 
juli 1993 inzake WLZK 
(Waterleidingbedrijf 
Zuid-Kennemerland). 

 
Het college stelt de antwoorden op de statenvragen vast. 

 
11 
Notitie RBA's (regionale 
besturen voor de 
arbeidsvoorziening) en 
de provincie. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de inhoud van de nota en deze voor te leggen 

aan de commissie EZ. 
2.Te streven naar een volwaardige financiele vergoeding voor de 

bestuurszetels die door de provincie op stafniveau worden ingevuld. 
3.Na positief advies van de statencommissie EZ, de GS-commissie te machtigen 

de nota definitief vast te stellen. 
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12 
Statenvoordracht Zuid-
Tangent. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het voorstel en de voordracht Zuid-Tangent aan de orde te 

stellen in de vergadering van Provinciale Staten op 11 oktober 1993. 
2.In beginsel akkoord te gaan met een bijdrage van de provincie in de kosten 

van beheer en onderhoud van de Zuid-Tangent, te dekken uit de middelen die 
voor beheer en onderhoud van de wegen beschikbaar zijn, c.q. worden 
gesteld. 

 
 

 
13 
Provinciale bijdrage ten 
behoeve van het 
Nationaal 
Vrijheidscarillon. 

 
 
 
Het college besluit: 
1.Ten behoeve van het Nationaal Vrijheidscarillon in principe een bijdrage te 

verstrekken van maximaal � 50.000,=, onder de voorwaarden dat ook de 
overige provincies een dergelijke bijdrage zullen verstrekken, opdat van 
een gezamenlijke provinciale bijdrage sprake is, en met het verzoek ook de 
burgers er op enigerlei wijze financieel bij te betrekken. 

2.Dit principe-besluit in de IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur d.d. 23 
september 1993 in te brengen en het IPO-secretariaat voorafgaand 
mededeling te doen. 

3.De statencommissie Culturele Zaken c.a. en Openbaar Bestuur van dit 
voornemen in kennis te stellen. 

4.bij de eerste begrotingswijziging 1994 bij aanvullende voordracht dan wel 
bij begrotingswijziging die gepaard gaat met het Voorjaarsbericht 1994 � 
50.000,= ten laste van de algemene middelen op te nemen. 

 
  
14 
Beleidsplan 1994 + 
"wegen gewogen". 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het Beleidsplan 1994 + "Wegen gewogen". 
2.Het Beleidsplan 1994 + "Wegen gewogen" in aangepaste vorm ter kennisneming 

aan te bieden aan de Commissie Verkeer en Vervoer als documentatie voor de 
behandeling van de begroting 1994 op 1 oktober 1993. 

  
  
 
15 
Statenvergadering 
13/20 september 1993. 
 
 
 
 

 
Op 13 september wordt alleen 's morgens vergaderd. De strategienota wordt 
alleen op 20 september behandeld (eventueel incl. de avond). 
 

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