1
OPENBARE BELUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 18 OKTOBER 1994

Onderwerp

1
Onderzoek wateroverlast in
Noord-Holland in september
1994.

2
Besluitvorming en
financiering T106.

3
Plan van Aanpak Zeevisserij
Noord-holland.

4
Memorie van antwoord op
beleidsplan/begroting 1995.

Besluit

Het college besluit:
1.Aan het Waterloopkundig Laboratorium (WL) thans opdracht te verlenen tot het verrichten van
een onderzoek naar de oorzaken van de in september 1994 opgetreden wateroverlast in de
kop van Noord-Holland. De rapportage van het onderzoek zal in december 1994 gereed zijn.
2.Voorts ten behoeve van het onderzoek een begeleidingscommissie in te stellen bestaande uit
een onafhankelijke voorzitter, het GS-lid dhr. J. Achterstraat, de HID van Rijkswaterstaat
directie Noord-Holland dhr. P. Kieft en maximaal twee bestuurlijke vertegenwoordigers van
of namens de Vereniging van Noordhollandse Waterschappen (VNHW).
3.Maximaal f. 80.175,= voor dit onderzoek ter beschikking te stellen.
Het college besluit:
1.Het provinciale aandeel in de Schiphol Area Development Company met f. 1.4 miljoen hoger
te waarderen op de balans.
2.Dit bedrag te storten in het Fonds Economische Ontwikkeling.
3.Deze extra financiële ruimte in het Fonds Economische Ontwikkeling te benutten voor de
betaling van de rente en aflossing van een door de SADC te lenen bedrag van
f. 3.8 miljoen t.b.v. de aanleg van de T106.
4.Dit beginselbesluit om advies voor te leggen aan de statencommissie Economische Zaken op 9
november 's morgens en in verband met de financiële aspecten diezelfde dag 's middags aan
de statencommissie Financiën en Planning. Een en ander ter voorbereiding op verwerking in
de statenvoordracht over de slotwijziging over 1994.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het Plan van Aanpak Zeevisserij Noord-Holland en met de
aktiepunten, zoals geformuleerd in hoofdstuk 3, ondermeer betrekking hebbend op
verbetering van de infrastructuur van de visserijhavens en bevorderen van de samenwerking
tussen de 3 Noordhollandse visafslagen.
2.Het Plan van Aanpak op 9 november 1994 ter advisering voor te leggen aan de
statencommissie EZ c.a.
3.Bij een positief advies van genoemde statencommissie de GS-commissie EZ c.a. te machtigen
het Plan van Aanpak definitief vast te stellen en uit te voeren.

Het college machtigt de GS-commissie beleidsplanning/financien de memorie van antwoord op
beleidsplan/begroting 1995 inkl. de bijlage m.b.t. de evaluatie van het collegeprogramma aan te
vullen en definitief vast te stellen ten behoeve van de november-vergadering van provinciale
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Besluit
staten.
Het college besluit de bediening van de Oterlekerbrug (aanvankelijk voorgesteld als
posterioriteit) alsnog te handhaven.

5
Ontwerp-plan tot
reorganisatie van de openbare
drinkwater- voorziening
Noord-Holland.

6
Bekrachtiging beroep inzake
aanslagen onroerend goed
belasting 1993 gemeente
Bloemendaal.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het concept van het ontwerpplan tot reorganisatie van de openbare
drinkwatervoorziening in Noord-Holland.
2Het concept om advies voor te leggen aan de statencommissie Water in de vergadering van 31
oktober 1994.
3.De GS-commissie Water te machtigen het ontwerpplan tot reorganisatie van de openbare
drinkwatervoorziening in Noord-Holland bij positief advies, dan wel geringe aanpassingen
van de commissie Water definitief vast te stellen.
Het college besluit de voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010 4, 6
M. Hoenson
tel. 023- 144118
3
B. Kessenstel. 023 -144022
1, 5
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
2
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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