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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 17 JANUARI 1995

Onderwerp

1
Bouwplan Noorder Arcade te
Alkmaar (HuiswaardOverstad).

2
Classificatie technisch
(infrastructureel)
vaarwegbeheer; verzoek leden
statencommissie verkeer en
vervoer om van rapportage
classificatie kennis te nemen.

3
Herijking
muskusrattenbestrijding.

4
Tijdelijke opvang
asielzoekers op terrein
Provinciaal Ziekenhuis te
Santpoort.

Besluit

Het college besluit, na kennisneming van de nadere brief van het gemeentebestuur, in
meerderheid:
1.Aan het gemeentebestuur van Alkmaar een verklaring van geen bezwaar ex art. 19 WRO, lid 5
ww te verstrekken t.b.v. het realiseren van het plan Noorder Arcade, omvattend de bouw van
winkels, woningen en een parkeergarage op een perceel grond aan de Noorderkade nabij het
Noordhollands Kanaal.
2.Hogere waarden te verlenen als bedoeld in de Wet Geluidhinder.
Het college besluit, kennis genomen hebbend van de wens van de statencommissie Verkeer en
Vervoer:
1.De rapportage "Classificatie technisch/infrastructureel vaarwegbeheer" c.a. aan de leden van de
commissie verkeer en vervoer te kennisneming voor te leggen.
2.Zich - met onverkorte handhaving van het in de bestuursopdracht classificatie
technisch/infrastructureel vaarwegbeheer d.d. 26 november 1991 ingenomen standpunt dat de
classificatie voor de provincie budgettair neutraal zal moeten verlopen - niet gebonden te
achten aan (mogelijke) financiële consequenties.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het rapport "aanzet tot de verzelfstandiging van de
muskusrattenbestrijding".
2.In beginsel te kiezen voor de variant "Gemeenschappelijke regeling" met betrokkenheid van de
waterschappen, zo mogelijk in Randstadverband.
3.Het rapport om advies voor te leggen aan de Provinciale Raad voor Milieu en Water.
4.Het rapport vervolgens voor te leggen aan de statencommissie Water.
5.De GS-commissie Water te machtigen bij een positief advies van de statencommissie de nota
nader te doen uitwerken.
Het college besluit:
1.De Brederodekliniek op het PZS-terrein voor de periode van een jaar vanaf maart 1995 onder
voorwaarden ter beschikking te stellen voor de opvang van asielzoekers.
2.Gedeputeerde Tielrooij te machtigen tot het aangaan van een overeenkomst met het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers.
3.De statencommissie voor Welzijn en Emancipatie te informeren over het onder 1. genoemde
besluit.
4.De Stichting "Woongemeenschap Santpoort-Zuid" te berichten.
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5
Reactie op nota "Het Beeld"
van het ROA.

6
Concept-statenvoordracht
evaluatie en subsidiëring
maatschappelijk
activeringswerk.

7
Trendmatige aanpassing taxitarieven 1995

8
Reactie op twee
bezwaarschriften (van BenW
van Amsterdam en van
Cargill/IGMA te Amsterdam)
tegen het besluit om hogere
waarden vanwege
geluidhinder voor

Besluit

Het college besluit:
1.De reactie met een aantal wijzigingen vast te stellen en deze toe te sturen aan het dagelijks
bestuur van het ROA (dhr. Achterstraat stemt niet in met het onder de provincie brengen van
Schiphol).
2.Een afzonderlijke brief te doen opstellen aan de staatssecretaris van BiZa, waarin het
Noordhollandse standpunt is vervat m.b.t. Nota I en Het Beeld.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "Evaluatie en herijking maatschappelijk activeringswerk".
2.Het in deze notitie ontwikkelde voorstel in meerderheid niet over te nemen.
3.De jaarlijkse subsidiëring van de NHS, GKS, en Humanitas op termijn te beëindigen doch
voort te zetten voor de jaren 1995 t/m uiterlijk 1997, zodat een overgangsregeling getroffen
kan worden voor de ordelijke afwikkeling van lopende verplichtingen.
4.De Stichting SMAK voor het jaar 1995 een subsidie van gelijke hoogte als de overige
organisaties toe te kennen. Dit subsidie zal ten laste worden gebracht van het krediet voor
zelforganiserende verbanden. Indien provinciale staten daartoe middelen ter beschikking
stellen, zal voor de jaren 1996 en 1997 het budget voor maatschappelijk activeringswerk op
de provinciale begroting structureel worden verhoogd met het subsidiebedrag aan deze
organisatie.
5.Het ontwerp-besluit en voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten in
de vergadering van februari 1995.
6.De GS-commissie te machtigen na besluitvorming in provinciale staten de betreffende
organisatie van dit besluit op de hoogte te stellen, en een overgangsregeling te treffen voor
de stopzetting van het subsidie uiterlijk januari 1998.

Het college besluit:
1.Het besluit van 15.02.1994 tot vaststelling van de taxitarieven voor het taxivervoer, dat wordt
verricht uitsluitend binnen het gebied waarvoor vergunning is verleend, met uitzondering
van de tarieven die schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor gedurende een
bepaald periode meermalen te verrichten taxivervoer, in te trekken op 28.02.1995 om 24.00
uur.
2.Voor dit taxivervoer in principe nieuwe tarieven vast te stellen
voor de taxi-exploitatiegebieden Noord-Holland Noord, Zuid- en Midden-Kennemerland en Gooi
en Vechtstreek.
3. De GS-commissie te machtigen na overleg met bezwaarmakenden over te gaan tot definitieve
vaststelling van deze tarieven.
4.Dit besluit met ingang van 1 maart 1995 om 00.00 uur in werking te laten treden.
Het college besluit:
1.De bezwaren van appellanten (BenW Amsterdam en Cargill/IGMA) ongegrond te verklaren.
2.Te komen tot een heroverweging van het besluit van 14.06.1994 en alsnog de gevraagde
hogere grenswaarde geluidhinder vast te stellen.
3.Appellanten schriftelijk te informeren.
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Besluit

bouwplannen op het
Houthaventerrein te weigeren.
9
Beslissing op bezwaarschrift
verzorgingstehuis "Watcka"
te Bloemendaal.

10
Wetenschappelijke
steunfunctie voor het
bibliotheekwerk (WSF).

11
Verslag mr. F.J. KranenburgMonumentenfonds over 1994.

Het college besluit:
1.Het bezwaarschrift van 2 mei 1994 van de houder van het verzorgingstehuis "Watcka" gericht
tegen de stopzetting van de subsidiëring, (gedeeltelijk) in afwijking van het advies van
Hoor- en adviescommissie, ongegrond te verklaren.
2.De beslissing op bezwaarschrift te verzenden aan de houder van het verzorgingstehuis
"Watcka".
Het college besluit:
1.De omschrijving van de taken op het terrein van de wetenschappelijke steunfunctie (WSF) te
beschouwen als een nadere toelichting op de door de Provinciale Bibliotheekcentrale (PBC)
uit te voeren taken middels het door provinciale staten vastgesteld budgetsubsidie 1995 tot
en met 1998.
2.De notitie voor te leggen aan de statencommissie Culturele Zaken c.a. op 23 februari 1995.
3.Na goedkeuring van deze commissie de GS-commissie te machtigen de betrokken organisaties
op de hoogte te stellen van het besluit.
Het college besluit het verslag van het mr. F.J. Kranenburg-Monumentenfonds over 1994 vast te
stellen en dit ter kennisneming aan te bieden aan de statencommissie voor Culturele Zaken c.a.
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