1
OPENBARE BESLUITENLIJSTT VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 26 SEPTEMBER 1995

Onderwerp

1
IPO-adviescommissie
Ruimte en Groen; extra
vergadering op 26 september
1995.

2
Legestarieven 1996.

3
Aanvraag aanvullend krediet
bouw onderkomens muskusrattenbestrijding.
4
Vragen statenlid J.P.M. van
Wijk inzake hoogte waterschapsomslagen.
5
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 28 september
1995.

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met het IPO-voorstel ten aanzien van het convenant Natuurbeleidsplan (exclusief
vergoeding provinciale beheerslasten).
2.In te stemmen met het voorstel inzake het Interprovinciaal Meerjarenprogramma, met de
restrictie dat de besluitvorming over punt 4 (leningen Groenfonds) nog moeten worden
behandeld in GS en PS.
3.In te stemmen met het voorstel wat de dienst Landinrichting, beheer Landbouwgronden en het
Groenfonds gebruik maken van het mandaat om tot maximaal ¦ 70 miljoen te lenen
indien daaraan werkelijk behoefte is, onder voorbehoud van goedkeuring van de
statencommissie Middelen en PS.
4.In te stemmen met het IPO-voorstel over de uitvoeringsovereenkomst.

Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht m.b.t. aanpassing van de
Tarieventabel 1995 Provincie Noord-Holland behorende bij de Legesverordening 1995
Provincie Noord-Holland.
2.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de commissie Middelen.
Het college besluit een aanvullend krediet ten bedrage van f. 230.000,= beschikbaar te stellen
t.b.v. de bouw onderkomens muskusrattenbestrijding.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen vermeld op de agenda van het algemeen
bestuur van het IPO over:
-Regionale televisie
-Uitvoeringsovereenkomst tussen het IPO, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en het Groenfonds
-Mede-oprichting Stichting Pensioenfonds ABP door het IPO
-Rechtspositie provinciale bestuurders
-Wachtgeldvoorziening waterschapsbestuurders
-Bezoldiging waterschapsbestuurders
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-Meerjarenafspraak verbetering energie-efficiency asfaltindustrie
-Convenant decentralisatie verkeer en vervoer
-Strategisch bespreekpunt: Bestuurlijke vernieuwing.

6
Procedure IPO-rapport

7
Technologieprogramma 1994
- 1995.

8
Europees Sociaal Fonds
ADAPT doelstelling 4.
Programmavoorstel indienen
bij Ministerie van SoZaWe.

9
Projectvoorstel "Versnelde
aanleg openbaar vervoerinfrastructuur Noord-Holland".

10
Wegenwet; onttrekking aan
het openbaar verkeer Heilooërwegje te Akersloot
(onderhoudsplichtige: het
Hoogheemraadschap van
Uitwaterende Sluizen in
Hollands Noorderkwartier).

Het college besluit:
1.Het rapport van de IPO-auditcommissie, dat een weergave van de gesprekken en de
belangrijkste impressies bevat, voorlopig voor kennisgeving aan te nemen.
2.Het rapport toe te sturen aan de leden van provinciale staten.
3.De politieke regiegroep te verzoeken een standpunt van het college op het rapport voor te
bereiden en hierbij de Klankbordgroep Strategie-ontwikkeling en het Coördinerend
Overleg Directeuren te betrekken.
4.Op 17 oktober zijn standpunt te bepalen en dit standpunt mee te nemen in de Memorie van
Antwoord, zodat het besproken kan worden in de PS-vergadering van 6 en 9 november
1995.
Het college besluit:
1.De voortgangsrapportage Technologieprogramma 1994 - 1995 in principe vast te stellen.
2.De voortgangsrapportage ter advies te agenderen voor de vergadering van de statencommissie
E.Z. op 18 oktober 1995.
Het college besluit:
1.In navolging van de overweging van GS van 19 september 1995 in te stemmen met indiening
van het Projectenprogramma ADAPT en Doelstelling 4 bij het Ministerie van
SoZaWe.
2.In te stemmen met het bij dit programma horende financiële dekkingsplan.
3.Het programmavoorstel ADAPT/doelst. 5 Noord-Holland 1995 - 1997 ter kennisname te
sturen aan de statencommissie EZ.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het projectvoorstel "Versnelde aanleg openbaar vervoerinfrastructuur NoordHolland".
2.Het projectvoorstel ter kennisneming aan te bieden aan de commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit en bijbehorende tekening inzake onttrekking aan het openbaar verkeer van het resterende gedeelte Heiloorwegje te Akersloot en deze stukken in beginsel vast te stellen.
2.Bedoelde stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor Wegen, Verkeer
en Vervoer CWVV.
3.De commissie voor Wegen, verkeer en vervoer uit hun college te machtigen na gebleken
instemming van de CWVV dienovereenkomstig een voorstel aan provinciale staten te
doen.
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11
Vragen statenlid Poelmann
over notitie Van Kemenade.

Het college stelt de antwoorden vast.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
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N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas
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