OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 15 NOVEMBER 1994

Onderwerp

1
Beslissing GS op de bezwaarschriften tegen hun
besluit tot weigering van
verklaringen van geen
bezwaar voor de bouw van 13
appartementen aan het Klein
Heiligland 12-14 te Haarlem.
2
Supplement Beheernota 1991
- 1995
Wimmenummerduinen.

3
Aanpassing twee
verordeningen aan de
Algemene wet bestuursrecht:
verordening op de
waterhuishouding en
waterkeringen en de
wegenverordening.

4
Voorstel tot honorering,

Besluit

Het college besluit in meerderheid conform het ontwerp-besluit ( handhaving van het bestreden
besluit tot weigering van de verklaringen van geen bezwaar).

Het college besluit:
1.Het concept-ontwerp supplement-beheernota 1991 - 1995 ten behoeve van de
Wimmenummerduinen en de door instanties, organisatie en particulieren hierop
gegeven reacties voor advisering voor te leggen aan de commissie Natuur- en,
Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie voor de vergadering van 16 december
1994.
2.In principe in te stemmen met het ambtelijk commentaar op de ingekomen reacties op het
concept-ontwerp-beheernota Wimmenummerduinen en de naar aanleiding hiervan
voorgestelde wijzigingsvoorstellen.
3.Een definitief besluit over het supplement-beheernota 1991 - 1995 t.b.v. de
Wimmenummerduinen en de voorgestelde wijzigingsvoorstellen te nemen na
behandeling van het concept en de ingekomen reacties in de commissie NLO.
4.De GS-commissie NLO te machtigen de verdere procedure omtrent de vaststelling van het
supplement-beheernota 1991 - 1995 t.b.v. de Wimmenummerduinen af te handelen.
Het college besluit de voordracht met concept-besluit vast te stellen.
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afwijzing en aanhouden van
verzoeken om een provinciale
bijdrage in het kader van de
subsidieverordening
"Openbaarvervoervoorzieningen"
(ontwerp) begroting 1995,
post 03402.

Het college besluit:
1.Het voorstel tot honorering, afwijzing en aanhouden van verzoeken om een provinciale bijdrage
in het kader van de subsidieverordening "Openbaarvervoervoorzieningen" met
betrekking tot de ontwerpbegroting 1995, post 03402 voor een bedrag van f. 390.000,=
voorlopig vast te stellen.
2.Het onderhavige voorstel aan de commissie Verkeer en Vervoer voor te leggen.
3.De GS-commissie Openbaar Vervoer te machtigen het voorstel definitief vast te stellen.

5
Provinciaal Milieubeleidsplan
1995 - 1999.

6
Provinciale
milieuverordening (PMV),
tweede tranche.

7
Stichting Kon. Wilhelmina
studiefonds.

8
Voorwaardenscheppend
Beleid, subsidie HuiswaardOverstad Alkmaar.

9
Jaarverslag NV
Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland 1993.

Het college besluit aan de hand van de notitie belangrijkste besluitpunten:
1.De inleiding bij de statenvoordracht PMP voorlopig vast te stellen.
2.Voorlopig vast te stellen: de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake het
ontwerpplan.
3.Voorlopig vast te stellen: de nieuwe hoofdstukken 6 en 7 uit het PMP over financiele en
economische gevolgen voor derden en financiering van het milieubeleid.
4.De onder 1, 2 en 3 vermelde stukken ter behandeling voor te leggen aan de Commissie van
Onderzoek voor het PMP en de PMV.
Het college besluit:
1.De volgende stukken voorlopig vast te stellen:
-de concept-statenvoordracht PMV met inleiding, samenvatting van reacties, standpunt van GS
hierop en wijzigingsvoorstellen als gevolg hiervan.
2.Het onder 1 vastgestelde aan de Commissie van Onderzoek ter behandeling voor te leggen.

Het college besluit:
1.De heer J.P.J. Lagrand te herbenoemen als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter van het
bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina studiefonds.
2.Het bestuur van dit besluit in kennis te stellen.
Het college besluit:
1.De gemeente Alkmaar ten behoeve van de eerste fase van de infrastructuur-investeringen in
Huiswaard-Overstad een subsidie toe te kennen van f. 1 miljoen onder voorbehoud van
een positief advies van de statencommissie voor Economische Zaken.
2.Ter verkrijging van dat advies dit voorstel op 14 december 1994 aan genoemde
statencommissie voor te leggen.
3.Bij een positief advies van de statencommissie de GS-commissie voor EZ te machtigen e.e.a.
verder af te handelen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het jaarverslag NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland 1993.
2.Het jaarverslag aan te bieden aan de statencommissies Milieu en Financiën en Beleidsplanning
ter bespreking in hun vergadering op resp. 24 november en 14 december 1994.

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 15 NOVEMBER 1994
Onderwerp
10
Toepassing
schadevergoedingsregeling
ingevolge de Verordening
grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland t.a.v.
de Kennemer Golf Country
Club.

11
Beheersvisie Spiegel- en
Blijkpolderplas.

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met het desgevraagd toekennen van schadevergoeding aan de Kennemer Golf &
Country Club (KGCC) ten bedrage van f. 117.086,38 (zijnde schadevergoedingsbedrag
en rentevergoeding).
2.In te stemmen met beperkt provinciaal verhaal op de waterleidingsbedrijven GWA en WLZK,
van de totale kosten gemoeid met het beslissen omtrent het verzoek om
schadevergoeding ten bedrage van f. 192.378,73, tot een bedrag van
f. 115.427,24 (zijnde 60%).

Het college besluit in principe:
1.In te stemmen met de door de beheercommissie opgestelde beheersvisie voor de Spiegel-en
Blijkpolderplas als nadere uitwerking van het in 1985 vastgestelde gelijknamige
recreatieve deelplan.
2.De in de beheersvisie aangegeven verhouding tussen de bestaande natuur- en recreatiefuncties
als uitgangspunt te hanteren bij de eventuele overdracht van gronden.
3.Met inachtneming van het voorgaande gronden over te dragen aan de daartoe meest geschikte
instanties, conform het besluit van provinciale staten voordracht nr. 83 25 oktober
1988.
4.De Beheersvisie Spiegel- en Blijkpolderplas en het voorlopig standpunt daaromtrent van het
college om advies voor te leggen aan de commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie.
5.In geval van een positief advies van de commissie NLO, de GS-commissie te machtigen
verdere uitvoering te geven aan het GS-besluit.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010
3
M. Hoensontel. 023 -144118
8
H. Jansentel. 023 -144257
7
B. Kessenstel. 023 -144022
1, 2, 10, 11
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
4, 5, 6, 9,
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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