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1 
Luchtverkeerslawaai Schiphol 
versus bouwen in de 
vrijwaringszone 30-35 Ke. 
 

 
Het college besluit neemt een standpunt in over plannen in de vrijwaringszone 30-35Ke rond 
Schiphol. Een deel van de plannen wordt positief beoordeeld, een deel negatief.  
Dit standpunt zal worden bekend gemaakt aan betrokkenen. 
 
 

2 
Onderzoek naar de stand van 
zaken in de 
ininformatietechnologie. 

 
Het college besluit in te stemmen met een onderzoek door een externe deskundige m.b.t. de 
stand van zaken van de automatiseringsinspanningen in relatie tot de taken die de provincie 
heeft. 
 
 

3 
Provinciaal Overleg WAO-
groepen Noord-Holland. 

 
Het college besluit in principe: 
1.Een project te starten dat loopt tot uiterlijk 1 januari 1998 met de volgende inhoud:  
Er wordt een nieuwe provinciale stichting opgericht voor uitkeringsgerechtigden met als kern de 

volgende opdracht; 
* opdrachtgever voor consulent-opbouwwerker; 
* totstandbrengen van een vernieuwde organisatie. 
2.Het Provinciaal Overleg WAO-groepen onder te brengen in deze nieuwe organisatie. 
3.Het project in het jaar 1997 te evalueren en daarbij uitdrukkelijk de inhoudelijke bijdrage van 

de organisatie bij het kernthema sociaal culturele leefomgeving (KSCL) te betrekken. 
4.Het project voor het jaar 1995 een subsidie toe te kennen van maximaal � 90.000,- ten 

behoeve van de aanstelling van een consulent-opbouwwerker tot uiterlijk 1 januari 1998 en 
voor overige kosten ten laste van het voor deze organisatie op de provinciale begroting 
vastgestelde budget, onder voorwaarde dat de organisatie zich inzet voor het door ons 
voorgestelde organisatieveranderingsproject. 

5.Afhankelijk van de beoordeling van de jaarlijkse voortgangsrapportages en mits Provinciale 
Staten daartoe middelen ter beschikking stellen in de begrotingen voor die jaren, de nieuwe 
organisatie een subsidie toe te kennen van � 140.000,- per jaar voor de jaren 1996 en 1997. 
Het verschil met het huidige budget kan voor de jaren 1996 en 1997 ten laste worden 
gebracht van het krediet voor zelforganiserende verbanden.  

6.Het IMCO de opdracht te geven in 1995 de startfase van het project te begeleiden. Voor de 
begeleidingskosten maximaal � 70.000,- ter beschikking te stellen.  

7.Het besluit voor te leggen aan de Statencommissie Culturele Zaken c.a. op 23 februari 1995. 
 

 
 
4 
Bevordering deelname 
vrouwen en allochtonen aan 

 
 
 
 
Het college besluit: 
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maatschappelijke 
besluitvorming. 

1.Kennis te nemen van het onderzoeksrapport "Meer vrouwen in besturen" door Bureau 
Emancipatie-ontwikkeling en -Advisering (BE&A) en van de notitie "Bevordering deelname 
vrouwen en allochtonen aan maatschappelijke besluitvorming". 

2.In principe een extern bureau opdracht te geven een opzet te maken voor een databank en 
hiertoe offertes te vragen aan drie onderzoeksbureaus en op basis van de resultaten de verdere 
aanpak te bezien. 

3.Dit principe-besluit voor te leggen aan de commissie Welzijnszorg en Emancipatie. 
 

5 
Bestuursopdracht Plan van 
Aanpak ROM-IJmeer. 

 
Het college stelt de bestuursopdracht Plan van Aanpak ROM-IJmeer vast. 

     
6 
Windmolenparken in Anna 
Paulowna, Niedorp, Texel en 
solitaire windmolens in 
Andijk. 

 
Het college besluit: 
1.De gevraagde verklaring van geen bezwaar als bedoeld in art. 19 WRO voor het oprichten van 

21 windturbines tussen de Barsingerweg en de Waarderpolderhoofdweg te Wieringerwaard, 
gem. Anna Paulowna, af te geven. 

2.De initiatieven in de gemeente Andijk, Niedorp en Texel voor resp. het oprichten van twee 
solitaire windmolens in de polder Het Grootslag, het oprichten van 19 windturbines in de 
Groetpolder en het oprichten van 15 windturbines op de grens tussen de polder en het 
Noorden en de polder Eierland te ondersteunen. Met deze initiatieven kan afhankelijk van 
een landschappelijke afweging van de betrokken lokaties worden ingestemd. 

 7 
Provinciaal integraal plan 
zorg voor geestelijk 
gehandicapten. 

 
Het college besluit de bestuursopdracht "Provinciaal integraal plan zorg voor geestelijk 
gehandicapten" maart 1990 in te trekken. 

 
8 
Evaluatienota 
verzelfstandiging provinciale 
ziekenhuizen. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de evaluatienotitie en de problematiek t.a.v. de verzelfstandiging van de 

voormalige provinciale ziekenhuizen Duin en Bosch en Santpoort. 
2.De evaluatie ter informatie voor te leggen aan de statencommissie Welzijnszorg en 

Emancipatie op 20 februari 1995. 
 
9 
Verslag scholengemeen- 
schapsvorming als bedoeld in 
artikel 75a WVO. 
 

 
Het college besluit het verslag van het proces van scholengemeenschapsvorming in principe vast 
te stellen en voor te leggen aan de commissie voor Culturele Zaken c.a. in haar vergadering van 
23 februari 1995. 
 

 
10 
Wegenwet; overdracht 
onderhoud (en beheer) 
gedeelte provinciale weg 
N502 (Zaandijk)  aan - en 
gelegen in - de gemeente Den 
Helder. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit met bijbehorende 

tekening inzake het t.l.v. de gemeente Den Helder brengen van het onderhoud (en beheer) 
van een gedeelte van de provinciale weg N502 (Zaandijk) en deze stukken in beginsel vast te 
stellen. 

2.Bedoelde stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor Verkeer en 
Vervoer (CVV) 

 
 
11  
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Wegenwet; onttrekking aan 
het openbaar verkeer 
aansluiting provinciale weg 
N242 (Westerweg)/ 
"Verbindingsweg naar de 
Laanderweg" in de gemeente 
Heerhugowaard.  

Het college besluit: 
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit met bijbehorende 

tekening inzake onttrekking aan het openbaar verkeer van de aansluiting provinciale weg 
N242 (Westerweg)/"Verbindingsweg naar de Laanderweg" te Heerhugowaard, en deze 
stukken in beginsel vast te stellen. 

2.Bedoelde stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor Verkeer en 
Vervoer (CVV). 

 
 
12 
Ruilverkaveling met 
administratief karakter 
Beemster- Noord en Zuid. 

 
Het college besluit: 
1.De landinrichtingsplannen voor de Beemster-Noord en Beemster-Zuid, alsmede hun standpunt 

over de ingediende bezwaren in beginsel vast te stellen. 
2.De commissie Land- en Tuinbouw om advies te vragen. 
3.Na een positief advies van de commissie Land- en Tuinbouw de GS-commissie Land- en 

Tuinbouw, Landinrichting en Ontgrondingen te machtigen de ontwerp-
landinrichtingsplannen definitief vast te stellen en ter visie te leggen en een besluit tot het 
uitschrijven van de stemming te nemen. 

4.Het voorlopig standpunt aan belanghebbenden ter kennisname toe te zenden. 
13 
Afwijzing verzoek 
grondverkoop t.b.v. een 
"zichtlokatie" voor 
automobielen in de gemeente 
Haarlem- mermeer. 

 
Het college besluit: 
Het verzoek van de heer Takken om van de provincie een perceel grond van 2200 m2 aan de 
Oude Kruisweg/Spieringweg te kopen voor het vestigen van een autodetailhandels- bedrijf, af te 
wijzen en de heer Takken daarvan te informeren. 

 
14 
Luchthavenregio's. 

 
In het samenwerkingsverband van Europese luchthavenregio's is besloten dat West-Sussex het 
voorzitterschap zal bekleden en Noord-Holland het secretariaat. 
 

  
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet    tel. 023 -144409 14 
M. Hoensontel. 023 -144118  3, 4, 7, 8, 9 
H. Jansentel. 023 -144257  2 
B. Kessenstel. 023 -144022  1, 5, 6, 12, 13 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  10, 11 
 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Boendien 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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