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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 31 OKTOBER 1995
Onderwerp

1
Bestuursopdracht Welzijnsnota 1995-2000.

2
Aanpassing Verordening,
regelende de secundaire
voorzieningen voor de leden
van provinciale staten.

3
Voorlopige vaststelling
concept-statenvoordracht
reglementswijziging Hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier.

4
Wijziging reglement waterschap Het Lange Rond i.v.m.
toevoeging hoge gronden en
nog niet in waterschap
opgenomen deel van
Beverwijk aan beheersgebied
en wijziging van reglement
waterschap Hollands Kroon
i.v.m. toevoeging van hoge
gronden.

Besluit

Het college besluit:
1.De Bestuursopdracht Welzijnsnota 1996-2000 in principe vast te stellen.
2.De Bestuursopdracht met het principe-besluit van GS ter advisering voor te leggen aan de
Statencommissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
3.Bij positief advies de GS-commissie MW en C te machtigen de Bestuursopdracht vast te
stellen.
Het college besluit:
1.In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht tot wijziging van de Verordening,
regelende de secundaire voorzieningen voor de leden van provinciale staten.
2.De ontwerp-statenvoordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissies Middelen
15.11.1995) en Openbaar Bestuur (29.11.95) en hiervan mededeling te doen aan het
Seniorenconvent op 6 november 1995.
3.Bij positieve advisering door de genoemde commissies de GS-commissie te machtigen de
ontwerp-statenvoordracht definitief vast te stellen.
Het college besluit:
1.De concept-statenvoordracht en de concept reglementswijziging/wijziging van het
Kiesreglement voor het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier in beginsel vast te stellen.
2.De concept-statenvoordracht en de concept reglementswijziging/wijziging van het
Kiesreglement om advies voor te leggen aan de statencommissie milieu, water en
energie op 16 november 1995.
3.De GS-commissie waterschapsorganisatie en kustverdediging te machtigen de statenvoordracht
en de concept reglementswijziging/wijziging van het Kiesreglement definitief vast te
stellen als de statencommissie hier geen belangrijke wijzigingen in voorgesteld heeft.
Het college besluit:
1.De ontwerp-voordracht aan provinciale staten vast te stellen.
2.Zijn commentaar op de ingekomen bedenkingen tegen het ter visie gelegde ontwerp-besluit in
verband met de toevoeging van de hoge gronden aan het waterschap Hollands Kroon
voorlopig vast te stellen en om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu,
Water en Energie (16.11.95).
3.De GS-commissie te machtigen de statenvoordracht etc. definitief te laten vaststellen indien de
statencommissie Milieu, Water en Energie zich met de inhoud daarvan kan verenigen.

5
Partiële herziening streekplan
ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol;
definitieve voordracht.

Het college besluit de voordracht voor de streekplanherziening Haarlemmermeer/Schiphol in
gewijzigde vorm definitief vast te stellen en het ontwerp-streekplan samen met de voorlopige
voordracht (04.04.95) en de definitieve voordracht ter vaststelling aan provinciale staten op 11
december 1995 voor te leggen.

6
Woonwagenstandplaatsen te

Het college besluit:
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Besluit

Zandvoort.

1.In te stemmen met de gewijzigde situering van de woonwagens aan de Heimansstraat.
2.In te stemmen met de handhaving van de woonwagens aan het Keesomplein.

7
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 2 november
1995.

8
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid mw. D.
Abbas inzake plan "IJpoort"
(Boskalis).
9
Wijziging Verordening
opschriften en opslag NoordHolland.

10
Wijziging Woonschepenverordening Noord-Holland
1981.

11
Uitwerkingsplannen Waterland en Eilandspolder in het
kader van het project "3
miljoen gulden voor het
veenweidegebied".

12
Reactie op het landschapsstructuurplan Oostrand
Groene IJmond en voorlopige
subsidietoezegging.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ondertekening van het concept-convenant EZ-IPO "Ruimte voor
economische activiteit" door het IPO namens de twaalf provincies en zich als provincie
Noord-Holland daarbij te verplichten binnen 3 maanden na ondertekening te komen tot
een plan van aanpak voor de uitvoering ervan.
2.In te stemmen met het ondertekenen door het IPO namens de twaalf provincies tot het
ondertekenen van de Intentieverklaring papier- en kartonindustrie.
3.De heer Tielrooij aan te wijzen de standpunten van het college in te brengen in de vergadering
van het algemeen bestuur van het IPO.
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het statenlid mevrouw D.
Abbas, aangaande het plan "IJpoort" (bouw van een lucht- en zeehaven ten noorden van de
Noorderpier) vast.

Het college besluit:
1.De ontwerp-statenvoordracht tot wijziging van de Verordening opschriften en opslag NoordHolland voorlopig vast te stellen.
2.De ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de Commissie voor Natuur,
Landschap en Openluchtrecreatie en de Commissie voor Openbaar Bestuur.
3.Gelet op de technische aard van de wijzigingen van de verordening deze niet aan inspraak te
onderwerpen.
Het college besluit:
1.De ontwerp-statenvoordracht tot wijziging van de Woonschepenverordening Noord-Holland
1981 voorlopig vast te stellen.
2.De ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de Commissie voor Natuur,
Landschap en Openluchtrecreatie en de Commissie voor Openbaar Bestuur.
3.Gelet op de technische aard van de wijzigingen van de verordening deze niet aan inspraak te
onderwerpen.
Het college besluit:
1.In principe de natuurverenigingen Waterland en Eilandspolder ieder het bedrag van 1,5 miljoen
gulden toe te zeggen voor de uitvoering van de uitwerkingsplannen en dit bedrag aan
hen als voorschot uit te betalen.
2.Dit principe-besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie Natuur, Landschap en
Openluchtrecreatie en ter kennisname te zenden aan de statencommissie Land- en
Tuinbouw, met het verzoek hun opmerkingen kenbaar te maken via hun fractiegenoot in
de commissie NLO.
3.Bij een positief advies de GS-commissie NLO te machtigen het bovengenoemde principebesluit uit te voeren.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het landschapsstructuurplan Oostrand Groene IJmond, maar een
voorbehoud te maken t.a.v. de Wijkermeer en onder het voorbehoud van het advies van
de statencommissie NLO.
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2.Voor de uitvoering van de 1e fase van het landschapsstructuurplan Oostrand Groene IJmond
voorlopig maximaal f. 725.000,= beschikbaar te stellen, onder voorbehoud van het
advies van de statencommissie NLO.
3.De reactie op het landschapsstructuurplan Oostrand Groene IJmond en de subsidietoezegging
voor te leggen ter advisering aan de statencommissie NLO.
4.De brief te verzenden aan de Stuurgroep De Groene IJmond.

13
Reactie Groenontwikkelingsplan Noord-Kennermerland.

14
Politieke Weging Kernthema
DICP.

15
PEN-fusie.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het Groenontwikkelingsplan Noord- Kennemerland onder vermelding van
de opmerkingen zoals die zijn weergegeven in de concept-brief aan de Stuurgroep HAL.
2.Het Groenontwikkelingsplan Noord-Kennemerland en de cpncept-brief van GS voor advisering
voor te leggen aan de statencommissie NLO.
3.Na advisering door de commissie NLO de (aangepaste) brief te verzenden aan de Stuurgroep
HAL.
Het college besluit:
1.provinciale staten voor te stellen het kernthema DICP te schrappen en de daarin voorgenomen
projecten te laten uitvoeren in de lijnorganisatie.
2.De bereidheid uit te spreken sectorale en algemene middelen voor de projecten te ramen in het
Voorjaarsbericht 1996.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de eindversie van het fusie-voorstel Energie Noord-West, waarin de
kanttekeningen die GS en de PS-commissies plaatsten bij het oorspronkelijke
fusievoorstel naar genoegen zijn geregeld. In de eindversie zijn eveneens de
wijzigingsvoorstellen van adviseur Price Waterhouse verwerkt.
2.In te stemmen met het verstrekken van een achtergestelde lening van f. 100 miljoen aan NV
PEN, met een looptijd van 15 jaar en een rentepercentage van 4% voor de eerste 2 jaar
en daarna tegen een marktconform rentepercentage. De lening wordt afgelost m.i.v. het
derde jaar.
3.De voordracht m.b.t. de PEN-fusie voorlopig vast te stellen.
4.Deze voordracht, het fusievoorstel en de voorwaarden voor leningverstrekking aan de NV PEN
ter informatie voor te leggen aan de statencommissie Middelen van 15 november 1995,
waarbij de leden van de commissie Milieu, Water en Energie worden uitgenodigd.
5.Bij positief advies m.b.t. de leningvoorwaarden door de PS-commissie Middelen, bureau
juridische zaken de opdracht te geven e.e.a. uit te werken.
6.Bij positief advies m.b.t. de voordracht door de PS-commissie Middelen de GS-commissies
Energie en Financiën te machtigen de voordracht definitief vast te stellen.
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Voorwaardenscheppend
beleid, Havenkwartier Hilversum.

17
Economische Regioprofielen.

Besluit

Het college besluit:
1.De gemeente Hilversum, onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie
voor Economische Zaken, een bijdrage toe te kennen van maximaal f. 184.240,= ten
behoeve van de verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein Havenkwartier.
2.De statencommissie voor Economische Zaken dit voorstel ter advies voor te leggen in haar
vergadering van 15 november 1995.
3.Bij een positief advies van genoemde commissie de GS-commissie voor Economische Zaken
te machtigen een en ander verder af te handelen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie Economische Regioprofielen.
2.Economische Regioprofielen te laten vervaardigen door de afdeling EZ in de periode 1995 1998.
2.Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de statencommissie voor Economische Zaken en
Werkgelegenheid.
3.Bij positief advies van de statencommissie EZ de GS-commissie voor EZ te machtigen de
benodigde werkzaamheden voor het vervaardigen van het eerste regioprofiel
(IJmond/Zuid-Kennemerland) te laten uitvoeren en de fasering en de omvang van deze
aktiviteit op te nemen in het Economisch Aktieprogramma 1996.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -51440102, 7, 14, 15
M. Hoensontel. 023 -5144118
16, 17
J. Jansen
tel. 023 -51442571
B. Kessenstel. 023 -5144022
6, 11
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
3, 4, 9, 10, 12, 13
R. Fillettel. 023 -51444095, 8
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.
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