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Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
Vergadering IPO-
adviescommissie Bestuur en 
Financiën op 1 juni 1995. 

 
 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
Adviescommissie Bestuur en Financiën betreffende: 
agendapunt 5: Provinciale Rol Arbeidsvoorziening, 
agendapunt 6: convenant Ministerie van Economische Zaken - IPO "Ruimte voor economische 
activiteit". 

2 
Vergadering IPO Algemeen 
Bestuur op 1 juni 1995. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van het 
Algemeen Bestuur van het IPO betreffende: 
2.: Bestuurlijk overleg IPO - Ministerie VWS betr. kabinetsvoornemens inzake de zorgsector, 
2a: Provinciale Rol Arbeidsvoorziening, 
4: Kabinetsnotitie Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie, met opmerking 
6: Budgettair neutrale wijziging begroting 1995 Interprovinciaal Werkgeversverband, 
7: Apparaatskosten vrijwillige bodemsanering, 
8: Meerjarenafspraak olieraffinaderijen, 
9: Startnotitie regionale televisie, zij het met een aantal kanttekeningen. 

   
3 
Reactie op concept-rapport 
"Zomer in de Kop; strand- 
recreatie en verkeer in de 
Kop van Noord-Holland."  

 
Het college besluit: 
1.Instemmend kennis te nemen van het concept-rapport en vast te stellen dat over eventuele 

bijdragen pas aan de hand van concrete voorstellen in het uitvoeringsplan kan worden 
beslist. 

2.Na te gaan of het fietspad langs de Pettemerweg, op basis van de nog op te stellen 
urgentiekriteria voor fietspaden, vervroegd kan worden gerealiseerd (gepland in 1999); het 
feit dat het fietspad deel uitmaakt van een breed gedragen samenhangend maatregelenpakket 
heeft hierop een positieve invloed. 

3.De noodzaak van verkeersveiligheidsmaatregelen op de N502 te onderschrijven en uitvoering 
hiervan te onderzoeken en voor te bereiden (het gedeelte van de Callantsoogervaart tot 
Burgervlotbrug is in provinciaal beheer). 

4.De dienst WVV het initiatief te laten nemen voor het opstellen van een uitvoeringsplan. 
5.De concept-reactie voor te leggen aan de CVV. 

 
 
4 
Goederenvervoerbeleid. 
 

 
 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de verdere uitwerking door de projectgroep goederenvervoer van de 

aanzetten in de tussenrapportage goederenvervoer tot concrete akties, 
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2.In te stemmen met de tussenrapportage als richtlijn voor de provinciale vervolginzet bij 
lopende werkzaamheden op het gebied van het goederenvervoer betreffende: 

-Goederen Vervoer Randstad (GOVERA) 
-Strategische Visie Goederenvervoer (STRATEGO) 
-Uitvoeringsprogramma Masterplan Noordzeekanaal. 
3.In te stemmen met vervolgaanpak GOVERA volgens het werkprogramma van fase 2. 
4.In te stemmen met het budget GOVERA en de bijdrage van de provincie Noord-Holland ter 

grootte van f. 75.000,= per jaar voor de jaren 1995 en 1996. Over 1995 te dekken door 
overgehevelde middelen uit 1994 voor het kernthema bereikbaarheid; voor 1996 uit 
begrotingspost 030091 ( "Activiteiten ter uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid")  

5.De statencommissie Verkeer en Vervoer op 2 juni om advies te vragen. 
5 
Opzet bedrijfsblad. 

 
Het college besluit kennis te nemen van de opzet voor een tweewekelijks te verschijnen intern 
blad, waarmee de verschillende diensten een gemeenschappelijk middel krijgen voor de 
communicatie met het provincie-personeel. 

  
6 
Onderbrenging portefeuille 
informatisering. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met onderbrenging van het taakveld Informatisering bij de GS-commissie 

Strategie en Beleidsplanning. 
2.In te stemmen met de behandeling van het taakveld Informatisering op PS-niveau in de 

statencommissie Middelen. 
7 
Molen van Sloten. 
 

 
Het college besluit: 
1.Het verzoek van de Stichting Molen van Sloten om een bijdrage van f. 65.000,= te honoreren, 

met inachtneming van het onder 5 aangegeven voorbehoud. 
2.De Stichting schriftelijk op te hoogte te stellen van het gestelde onder 1. 
3.Het verzoek van de gemeente Amsterdam om een positief besluit te nemen t.a.v. de 

ondersteuning van de Stichting "Molen van Sloten" te beantwoorden. 
4.De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Osdorp hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 
5.Het bedrag te dekken uit de post voor onvoorziene uitgaven onder voorbehoud van 

instemming van de commissie Middelen. 
8 
Ontwerp-nota 
steunfunctiewerk 
minderheden. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met: 
-het voorlopig standpunt op de inspraakreacties m.b.t. de ontwerp-Nota steunfunctiewerk 

minderheden in Noord-holland; 
-de aangepaste ontwerp-Nota steunfunctiewerk minderheden in Noord-Holland; 
-de concept-statenvoordracht; 
-het ontwerp-besluit. 
2.Deze stukken ter advisering voor te leggen aan de statencommissie voor Maatschappelijk 

Welzijn en Cultuur. 
9 
Beleidsprogramma 
Monumentenzorg en 
Archeologie 1995 - 1996. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de ontvangen inspraakreacties en hierop te reageren conform het concept-

Antwoord van GS. 
2.In te stemmen met enkele tekstuele verbeteringen in het Beleidsprogramma Monumentenzorg 

en Archeologie 1995-1996, alsmede met een aanpassing van de maal- en draaipremie en met 
het continueren bij wijze van uitzondering van het jaarlijkse subsidie aan de stichting tot 
Instandhouding en Onderhoud van Joodse begraafplaatsen in Nederland tot 1998. 

3.De bundel van inspraakreacties met hierop het Antwoord van GS, vergezeld van het 
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Beleidsprogramma Monumentenzorg en Archeologie 1995-1996, om advies voor te leggen 
aan de Statencommissie voor Maatschappelijke Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 
22 juni 1995. 

 
10 
Wegenwet; onttrekking aan 
het openbaar verkeer gedeelte 
(oude) Hemweg te Wijdenes, 
gem. Venhuizen; 
onderhoudsplichtige: 
waterschap Westfriesland. 

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

tekening inzake de onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte (oude) Hemweg te 
Wijdenes (Venhuizen) 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). 

 
 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 2 
M. Hoensontel. 023 -144118  7, 8, 9 
J. Jansen  tel. 023 -144257  5, 6 
B. Kessenstel. 023 -144022  3, 4, 10 
 
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. 30-05-1995 openbaar 
 
Datum:30-05-1995 
 
Nummer: 
 
Documenttype:GS-verslag openbaar 


