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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 4 JUNI 1996

Onderwerp

1
Algemene vergadering van
aandeelhouders NV PEN;
jaarverslag 1995 en dividendvoorstel.

2
Besluitvormingsdocument
Zuidtangent

3
Verdeling grensoverschrijdende streekbuslijnen.

Besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het jaarverslag 1995 van de NV PEN.
2.In te stemmen met de voorgestelde winst- en verliesrekening, zijnde een verlies van f.
11.244.000,= en een dividenduitkering van f. 2.025.000,=; het verlies en het dividend
tezamen f. 13.269.000,= ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
3.Het jaarverslag 1995 van de NV PEN ter kennisneming toe te zenden aan de statencommissie
voor Milieu, Water en Energie.
Het college besluit:
1.Wederom het voortouw te nemen bij de aanleg en verdere voorbereiding van de hoogwaardige
openbaar-vervoervoorziening Zuidtangent, en daartoe:
*de Stuurgroep Beleid Zuidtangent, onder voorzitterschap van de provincie, nieuw leven in te
blazen;
*het opdrachtgeverschap van de aanleg van de 1e fase van het kerntraject van de NZH over te
nemen;
*in te stemmen met het door de provincie in eigendom, beheer en onderhoud nemen van de
delen van het kerntraject in de overgangssituatie zoals aangegeven in de bijlage;
*in overleg met betrokken partijen een overeenkomst op te stellen waarin het feitelijke beheer en
onderhoud en de eigendom van de infrastructuur en de bijbehorende kunstwerken en
voorzieningen wordt geregeld;
*t.b.v. de dekking van de beheer- en onderhoudskosten voor de gedeelten van het kerntraject
welke ten laste van de provincie komen, zoals aangegeven op de bijlage bij het
besluitvormingsdokument, in afwachting van het bij wet treffen van een definitieve
regeling, extra middelen beschikbaar te stellen voor de jaren 1988: f. 120.000,= in
1999: f. 120.000,= in 2000: f. 510.000,=, te financieren uit de algemene middelen
overeenkomstig het normkostenbesluit van GS van 26 maart 1996;
*voor de periode na het jaar 2000 op basis van de dan tot stand gekomen wettelijke regeling
deze kosten te laten dekken door de vervoerder (deze heeft lagere kosten wegens hogere
rijsnelheid) dan wel de hogere opbrengsten van de reizigers (wegens extra kwaliteit);
*via de Stuurgroep Beleid te bevorderen dat naar de concretisering hiervan een voorstel wordt
uitgewerkt.
2.Het besluitvormingsdokument in ontwerp vast te stellen.
3.Dit dokument om advies toe te zenden aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer.

Het college besluit de verdeling van de grensoverschrijdende streekbuslijnen conform de bij de
notitie gevoegde lijst voorlopig vast te stellen voor het kalenderjaar 1997 en voor advies te voor
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Besluit
te leggen aan de statencommissie WVV.

4
Convenanten Kennemer
Gasthuis Spaarne Ziekenhuis.

5
Definitieve vaststelling van
de voordracht inzake de
bestuurlijke organisatie in de
stedelijke gebieden van
Alkmaar, Haarlem en
Hilversum.

6
Vergaderschema provinciale
staten 1997.
7
Intrekking PS- en GS-regelingen.

Het college besluit:
1.tot tekening van de convenanten over het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis met
de minister van VWS, de zorgverzekeraars en het Kennemer Gasthuis respectievelijk het
Spaarne Ziekenhuis;
2.mw. Wildekamp te machtigen namens ons college te tekenen;
3.de GS-commissies Zorg en ROV te machtigen de in artikel 4.6 van de overeenkomst voor het
Kennemer Gasthuis genoemde overeenkomst met de gemeente Haarlem en de gemeente
Velsen aan te gaan;
4.de convenanten na ondertekening ter kennisneming te zenden aan de statencommissie Zorg en
aan de overige meest betrokken veldpartijen (RPCP's, gewest en gemeenten).
Het college besluit:
1.De concept-voordracht inzake de bestuurlijke organisatie in de stedelijke gebieden van
Alkmaar, Haarlem en Hilversum en het bijbehorende ontwerp-besluit van provinciale
staten te wijzigen mede naar aanleiding van het advies van de Statencommissie voor
Openbaar Bestuur van 29 mei 1996.
2.De voordracht en het ontwerp-besluit met inachtneming van de onder 1 genoemde wijzigingen
definitief vast te stellen.
3.De voordracht en het ontwerp-besluit aan provinciale staten te zenden ter behandeling in de
vergadering van 17 juni 1996.
Het college besluit ontwerp-voordracht vergaderschema PS voor 1997 in principe vast te stellen.

Het college besluit:
1.De voordracht voorlopig vast te stellen.
2.Een aantal verouderde besluiten en regelingen in te trekken.
3.Voor wat betreft het besluit genoemd onder 2, sub b te bepalen dat:
a.daaraan wordt verbonden de voorwaarde dat provinciale staten de
Gasbuizenverordening (21.12.1921, nr.VII) intrekken;
b.dit besluit niet in werking treedt alvorens de Gasbuizenverordening is ingetrokken.
4.Het besluit onder 2 te publiceren in het Provinciaal Blad.
5.Over de voordracht de statencommissies voor Wegen, Verkeer en
ervoer, voor
Milieu, Water en Energie en voor Maatschappelijk
Welzijn en Cultuur te
horen.
6.De GS-commissie voor Juridische Zaken te machtigen om de voordracht,
indien de
statencommissies geen overwegende bezwaren tegen de
voordracht
inbrengen, definitief vast te stellen.

8
IPO gedragslijn convenanten.
(IPO: Interprovinciaal Overleg).

Het college besluit onder het maken van enkele kanttekeningen voorlopig in te stemmen
de IPO-gedragslijn convenanten.

9
Benoeming plaatsvervangend
voorzitter Hoor- en
Adviescommissie.

Het college besluit de heer mr. F. Bijlsma te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de
Hoor- en Adviescommissie voor een periode van 2 jaar.

met
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Voortgang projecten Kernthema Bereikbaarheid.

Besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "Voortgang projecten Kernthema Bereikbaarheid (tussenbalans
mei 1996)".
2.In te stemmen met het voorleggen van de notitie aan de statencommissie voor Wegen, Verkeer
en Vervoer ten behoeve van een informatieve bespreking.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -51440105, 6, 7, 8, 9
J. Jansen
tel. 023 -5144257
4
B. Kessenstel. 023 -5144022
2, 3, 10
Y. Koot
tel. 023 -51442831
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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