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Onderwerp

1
Buitenlandse excursies
statencommissies.

2
Emancipatie-effecttoets
uitwerkingsplan HES-gebied.

3
Statenvoordracht voor de
vaststelling van de partiële
streekplanherziening Waterland/Purmerend-West.
4
Concept-uitwerkingsplan
voor het HES-gebied.

besluit

Het college besluit in principe:
1.Van oordeel te zijn dat gerichte excursies voor statencommissies op zakelijke gronden nuttig
zijn en dat dit ook geldt voor buitenlandse excursies. Daarom vindt het college, dat een
lijn volgens welke elke commissie eenmaal per statenperiode van vier jaar in beginsel
een meerdaagse (eventueel buitenlandse) excursie maakt, dient te worden gecontinueerd.
2.Deze excursies hebben een primair zakelijk doel, namelijk kennis te nemen van voor de
provincie relevante ontwikkelingen, initiatieven of oplossingen.
3.Het budget "Buitenlandse excursies statencommissies" dient bewaakt te worden door
toepassing van de onder 1 en 2 genoemde uitgangspunten. Daarna kan worden bezien of
een verhoging van het budget gewenst is en of daarbij restricties moeten gelden bijv.
voor de reisafstand.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de bij wijze van experiment verrichte Emancipatie Effecttoets (E-toets)
t.b.v. het uitwerkingsplan voor het HES-gebied binnen het kader van het streekplan
Noord-Holland-Noord.
2.In principe in te stemmen met het opnemen van een passage over de resultaten van de E-toets
in het uitwerkingsplan voor het HES-gebied.
3.Bij de evaluatie van de toets de betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties in het
HES-gebied nadrukkelijk te betrekken.
4.De resultaten van de evaluatie begin 1997 in het college te behandelen.
5.De besluiten 1 t/m 4 voor te leggen aan de statencommissie Openbaar Bestuur op 27 december
1996 en de stukken ter kennisneming toe te zenden aan de leden van de
statencommissie Ruimtelijke Ordening.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de statenvoordracht en de daarin voorgestelde wijzigingsvoorstellen.
2.De voordracht met het ontwerp-besluit tot vaststelling toe te zenden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
1.Het concept-uitwerkingsplan HES in principe vast te stellen,
inhoudende de volgende beleidsstandpunten op hoofdlijnen:
a.Berekend over de periode 1995-2005 wordt in het HES-gebied ruimte gereserveerd voor de
bouw van 9700 woningen.
Tot 2000 wordt het bouwtempo maximaal 850 woningen per jaar.
In 2000 wordt een ijkmoment ingebouwd waarop bezien wordt of deze taakstelling
bijstelling behoeft.
b.Hiervoor worden de volgende woningbouwlocaties aangewezen, als aangegeven op de concept-
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plankaart:
Gemeente Hoorn: Oosterpolder, Bangert, Kersenboogerd 5
Gemeente Drechterland: Noordwest- en Zuidwestkwadrant, Voorstik
Oosterblokker,
Hoogkarspel-Zuid
Gemeente Enkhuizen: Kadijken
Gemeente Stede Broec: Zuidervoert, Westzijde verlengde Raadhuislaan Buitenveld,
Middengebied Grootebroek, Woidzicht.
c. Er wordt 40 ha extra bedrijfsterrein op de locaties Oosterpolder
(Hoorn),
Schepenwijk-West (Enkhuizen) en WFO (Wervershoof) gerealiseerd.
d.In samenhang met de woningbouwlocaties zullen de groengebieden
'Drachterbos' (gem. Drechterland) en 'Groen Karspel' (gem. Drechterland
en gem. Stede Broec) gerealiseerd worden.
e.In Enkhuizen wordt ruimte gereserveerd voor aanleg van een ecologische
verbindingszone tussen de Weelen en Kooizand.
f. In Stede Broec en Enkhuizen wordt ruimte geboden voor realisatie van een
concentratiegebied voor de bollenhandel, bollenverwerking en zaadteelt.
g. De jachthaven van Hoorn kan met 500 ligplaatsen uitgebreid worden;
bij het station van Enkhuizen (Gependam) kan ruimte geboden worden
voor uitbreiding van de jachthavencapaciteit.
h. Er zal nader onderzoek worden verricht naar nut en mogelijkheden voor
de aanleg van een oostelijke of westelijke randweg bij Hoogkarspel, met het oog op de
ontsluiting van Drieban-veiling WFO.
2.Het concept-uitwerkingsplan vrij te geven voor behandeling in de statencommissie ROV op 22
november 1996 en de PPC op 11 december 1996.

5
Verlaging tarief opcenten per
1 april 1997.

6
Ontwerp 3e wijziging van de
provinciale begroting voor
1996.
7
Provinciale Archiefverordening.

8
Zanderijsluis te Uitermeer,
gemeente Weesp.

Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht inclusief ontwerp-besluit inzake
vaststelling van het aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting op
52,8 met ingang van 1 april 1997.
2.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen voor de
vergadering van 20 november.
Het college besluit de 3e ontwerp-begrotingswijziging definitief vast te stellen.

Het college besluit:
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit terzake van een Provinciale Archiefverordening in principe vast te stellen, behoudens enkele inhoudelijke en redactionele
wijzigingen.
2.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de
statencommissie Maatschappelijk Welzijn en cultuur op 28 november 1996.
Het college besluit:
1.In principe hun GS-besluit van 1991, om ter plaatse van de Zanderijsluis een dam te realiseren, in te trekken.
2.In principe in te stemmen met nieuwbouw van zowel de sluis als van een beweegbare brug.
3.Een noodmaatregel te treffen i.v.m. de onveiligheid van de bestaande brug.
4.Beheer en onderhoud van de brug na realisatie ten laste te brengen van de begrotingspost
"Landwegen".
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5.Het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht (HAV) schriftelijk te vragen om
eigendom, beheer en onderhoud van de sluis op zich te nemen.
6.Opdracht te verlenen voor het laten maken van een programma van eisen en een ontwerp en
bestek en op basis hiervan, en ingevolge de procedure voor FINH-projecten, PS voor te
stellen het bij punt b genoemde besluit te nemen, gehoord de betrokken commissies.

9
Bodemsanering
Volgermeerpolder.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de financiële toezegging door de Minister van VROM aan Amsterdam
om de bodemsanering van de Volgermeerpolder in 2001 te starten.
2.In te stemmen met de verwerking van verontreinigde grond en bagger bij de sanering.
3.In te stemmen met de - nog in een convenant vast te leggen - operationele rol door de NV
Afvalzorg bij de uitvoering van de bodemsanering.
4.In te stemmen met het eindtijdstip van de sanering van 1 januari 2018 met inachtname van een
voorbehoud voor het geval onvoldoende verontreinigde grond en bagger in de regio
beschikbaar is.
5.De intentieverklaring (tussen Amsterdam, VROM, Noord-Holland en Afvalzorg) ter uitvoering
van de sanering voor te leggen aan het college en de directeur van NV Afvalzorg.
6.De ondertekening van het uitvoeringsconvenant over te laten aan de directeur van de NV
Afvalzorg.

10
Zeilwedstrijdcentrum
Medemblik.

Het college besluit de gemeente Medemblik een subsidie te verlenen van f. 200.000,= t.b.v. de
realisering van een zeilwedstrijdcentrum.

11
Jaarplan Ecologisch Beheer
1997.

Het college besluit het Jaarplan Ecologisch Beheer 1997 voorlopig vast te stellen en het ontwerp
Jaarplan ter advies voor te leggen aan de commissie NLO.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409
P. Heemskerk tel. 023 -51440101, 5, 6,
M. Hoensontel. 023 -5144118
10
J. Jansen
tel. 023 -5144257
2
B. Kessenstel. 023 -5144022
9
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
7, 8, 11

3, 4

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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