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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 17 OKTOBER 1995     
 
Onderwerp Besluit  
 

 

 
 
1 
Regeling voor 
grondwateroverlast in de 
bebouwde kom; aanpassing 
Verordening op de 
waterhuishouding en 
waterkeringen Noord-
Holland. 

 
 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht tot aanpassing van de Verordening op de waterhuishouding en 

waterkeringen Noord-Holland met een regeling voor grondwateroverlast in de bebouwde 
kom vast te stellen. 

2.Na vaststelling het besluit gedurende vier weken in de Noordhollandse gemeentehuizen ter 
visie te leggen. 

3.Na deze termijn de GS-reacties op de inspraak vast te stellen en vervolgens de statencommissie 
Milieu, Water en Energie en de statencommissie Openbaar Bestuur om advies te vragen. 

 
2 
Woonschepenverordening 
N.H.; heroverweging op 
bezwaarschriften. 

 
Het college neemt besluiten (in heroverweging) op besluiten van woonschipbewoners in 
afwijking van het advies van de Hoor- en Adviescommissie. 

 
3 
Wegenwet; onttrekking aan 
het openbaar verkeer 
gedeelten (wegaansluitingen) 
provinciale weg N244 
(Alkmaar-Edam) in de 
gemeente Schermer. 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen en in beginsel vast te stellen de concept-ontwerpstukken inzake onttrekking aan 

het openbaar verkeer wegaansluitingen provinciale weg N244 in de gemeente Schermer.  
2.Na afronding van de "Awb-voorbereidingsprocedure" de stukken in ontwerp ter beoordeling 

voor te leggen aan de statencommissie voor Wegen, Verkeer en Vervoer CWVV. 
3.Provinciale staten voor te stellen de bevoegdheid te besluiten omtrent het onttrekken van 

wegen aan het openbaar verkeer te delegeren aan GS, nu de nieuwe Provinciewet de 
mogelijkheid daartoe opent.  

 
4 
Gebiedsindeling Kamers van 
Koophandel. 

 
Het college stelt een brief vast aan staatssecretaris Van Dok, die de provincie heeft gevraagd 
advies uit te brengen over de gebiedsindeling van de Kamers van Koophandel in Noord-Holland. 
In het bijzonder gaat het om de indeling van de Zaanse Kamer bij Alkmaar/Hoorn dan wel bij 
Amsterdam/Haarlem. De voorkeur van het college gaat uit naar de vorming van één Kamer van 
Koophandel voor het Noordhollandse grondgebied. 

  
5 
Stoomtram Hoorn-
Medemblik 

 
Het college besluit in principe onder een aantal voorwaarden een bedrag van maximaal 
� 645.000,- beschikbaar te stellen om de bij de stoomtram ontstane schulden te saneren. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
M. Hoensontel. 023 -5144118  4, 5 
B. Kessenstel. 023 -5144022  2, 3 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309  1 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas 
worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.  
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