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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 29 AUGUSTUS 1995

Onderwerp
1
Financiering Verordening
Bedrijfsafvalstoffen (VBA).

2
Statenvragen R. van Wijk
over de nadere reactie van het
IPO op de kabinetsnota
Uitgangspunten Vernieuwing Bestuurlijke
Organisatie.
3
Startnotitie
Bedrijfseconomische
doorlichting decentrale
PIOF's.
4
Lokatiekeuze (mega-)
bioscopen Zuidoostlob
(Amsterdam/Diemen).

5
Statenvragen P.J. Bruystens

Besluit

Het college besluit:
1.In beginsel de uitvoering van het onderdeel "bedrijfsafvalstoffen" uit de Provinciale
milieuverordening (PMV) nog voor een periode van 3 jaar te financieren uit het Provinciaal
Afvalstoffenfonds in plaats van een heffing op de storttarieven.
2.Dit besluit om advies voor te leggen aan de commissie MWE.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit in te stemmen met de startnotitie bedrijfseconomische doorlichting decentrale
PIOF's (eenheden voor personeel, informatie, organisatie en financien).

Het college besluit in meerderheid:
1.In principe te kiezen voor de lokatie Amsterdam Zuidoost vanwege:
*de optimale situering t.o.v. de infrastructuur (openbaar vervoer en weg);
*de meerwaarde die uitgaat van een koppeling met het geplande uitgaanscentrum zuidoost, het
stadion en het winkelgebied Amsterdamse Poort;
*er vanuitgaande dat de wezenlijke problematiek van het gebied Bergwijkpark in Diemen met
daadwerkelijke ondersteuning (compensatie) van de gemeente Amsterdam aangepakt kan
worden;
2.Een definitief besluit te nemen nadat de resultaten van de milieu-effectrapportages bekend zijn,
bij voorkeur in het kader van het structuurplan/streekplan voor het grondgebied van
Amsterdam.
3.Diemen en Amsterdam van het besluit in kennis te stellen.
Het college stelt de antwoorden vast.
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inzake Groenfonds loterij.
6
Statenvoordracht inzake
verlenen garantie aan de
Nederlandse Investeringsbank
t.b.v. kredietverstrekking aan
Schiphol Area Development
Company NV i.v.m. aanleg
van de T106.
7
Politieke weging
strategieproces, onderdeel
kernthema's; kernthema
Kwaliteit van de Culturele
Leefomgeving.
8
Verrekening Anna Paulowna
Wieringermeer i.v.m.
gemeentelijke herindeling.

9
Beschikbaar stellen krediet ad
f. 4.000.000,= voor de
reconstructie van de
provinciale weg N512.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de statenvoordracht, strekkende tot verlening van garantie aan de NIB
i.v.m. kredietverstrekking ten bedrage van 3,8 mln. aan SADC NV ter financiering van de
aanleg van de T106.
2.Het voorstel aan de statencommissie EZ en Middelen voor te leggen en, indien deze
commissies zich in het voorstel kunnen vinden, de GS-commissie Financiën te machtigen
de voordracht verder af te doen.

Het college besluit in principe in te stemmen met de in de notitie ontwikkelde visie op de
introduktie en toespitsing van een kernthema "Kwaliteit van de Culturele Leefomgeving".

Het college besluit:
1.Het bedrag dat de gemeente Anna Paulowna aan de gemeente Wieringermeer moet betalen in
verband met de gemeentelijke herindeling in de Kop van Noord-Holland voorlopig te
bepalen op f. 124.040,55 en beide gemeentebesturen hiervan in kennis te stellen.
2.Met de gemeentebesturen van Anna Paulowna en Wieringermeer bestuurlijk overleg te voeren
aan de hand van dit voorlopig besluit.
Het college besluit:
1.Aan provinciale staten een voorstel te doen bij het najaarsbericht een krediet van in totaal f.
4.000.000,= beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een reconstructie van de
provinciale weg N512 tussen Castricum en Egmond Binnen.
2.Omtrent het onder 1 genoemde de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer te horen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010 2, 3, 8
M. Hoensontel. 023 -144118
6, 7
B. Kessenstel. 023 -144022
4, 5
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
1, 9
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. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de
antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 29-08-1995 openbaar
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