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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 7 MEI 1996

Onderwerp

Besluit

1
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur
op 9 mei 1996.

Het college besluit in te stemmen met het voorstel van het IPO voor verdeling over de 12
provincies en 3 grootstedelijke gebieden van de extra middelen ten behoeve van verbetering
toegang tot jeugdzorg.

2
Vergadering IPO-adviescommissie Bestuur en
Financiën op 9 mei 1996.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen van het IPO t.a.v. Wetsvoorstel voor de
instelling van de Raad voor de financiële verhoudingen, Aanpassing van de wet ARHI,
Voortgang werkgroep Doesburg, Overheidsnetwerk 21.

3
Herziene concept-statenvoordracht inzake bestuurlijke
organisatie in de stedelijke
gebieden van Alkmaar,
Haarlem en Hilversum.

4
WBO-plan 1997 tot en met
2000, Ontwerpplan.

5
Opschoningsaktie provinciale
nota's e.d.

6

Het college besluit:
1.Het college stelt de voordracht vast (de besluiten zullen op 9 mei 1996 worden gepubliceerd).
2.De voordracht voor advies te sturen aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur.
3.De GS-commissie voor Bestuurlijke Organisatie te machtigen de voordracht definitief vast te
stellen, indien de behandeling in de statencommissie voor Openbaar Bestuur niet tot
essentiële wijzigingen leidt.
4.Een antwoord te formuleren op een brief van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
m.b.t. de grenscorrectie Houtrakpolder.
Het college besluit:
1.Het Ontwerpplan onder voorbehoud vast te stellen (het besluit zal 9 mei worden gepubliceerd).
2.Het GS-besluit en het ontwerpplan ter behandeling voor te leggen aan de statencommissie
Zorg ten behoeve van de vergadering van 15 mei as. met inachtneming van het
genoemde voorbehoud.
Het college besluit:
1.Als eerste stap 157 nota's in te trekken.
2.Het Coordinerend Overleg Directeuren te verzoeken bij overige nota's na te gaan welke bij de
Wegwijzer planbeoordeling kunnen worden betrokken - en dus gehandhaafd blijven - en
de overige nog eens kritisch te beschouwen op hun relevantie.
3."Gedragsregels" vast te stellen voor nieuwe nota's.
4.Advies te vragen aan de statencommissie Openbaar Bestuur.
5.De lijst als genoemd onder 1 voor te leggen aan provinciale staten voor besluitvorming.
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Verplaatsing Jongert B.V. te
Medemblik.

Het college besluit in te stemmen met verplaatsing van Jongert BV naar lokatie Oude Zeug,
gem. Wieringermeer. Van een financiële bijdrage van provinciewege is geen sprake.

7
Algemene vergadering van
aandeelhouders NV UNA,
jaarrekening 1995, dividendvoorstel en voorstel tot
statutenwijziging.

8
Rioleringsbeleid.

9
Collectief Vervoer "verkeerstoren".

10
Bestemmingsplanuitwerking
N22.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de jaarrekening van de NV UNA.
2.In te stemmen met de voorgestelde winstverdeling, zijnde een dividenduitkering voor de
provincie Noord-Holland van f. 5.475.000,= en een toevoeging aan de algemene reserve
van f. 78.918.000,=.
3.In te stemmen met een toevoeging aan de, te vormen, reserve stock-dividend van f. 5.000.000,= (onder voorbehoud van goedkeuring van de daartoe noodzakelijke en voorgestelde
statutenwijziging door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV
UNA).
4.In te stemmen met de statutenwijziging zoals voorgesteld door de Raad van Commissarissen
van de NV UNA.
5.De jaarrekening 1995 en de conceptstatuten plus toelichting ter kennisname voor te leggen aan
de statencommissie Milieu, Water en Energie.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de concept-beleidsnotitie "Ontheffingen zorgplicht riolering provincie
Noord-Holland, d.d. 18 april 1996" en daaruit een aantal beleidspunten voorlopig vast
te stellen.
2.Kennis te nemen van het rapport "De provincie Noord-Holland en het gemeentelijk
rioleringsbeleid; het standpunt van de provincie inzake de invulling van de
rioleringszorg" en daarvan voorlopig vast te stellen.
- de "checklist provincie", die gehanteerd wordt bij de behandeling van de GRP's.
3.In te stemmen met de behandeling van de beleidsnotitie Ontheffingenbeleid, inclusief
beleidspunten, en de checklist GRP-behandeling in de Statencommissie Milieu, Water
en Energie van 13 juni 1996.
4.Kennis te nemen van het feit dat in oktober 1996 het "Plan van aanpak overstortproblematiek"
gereed zal zijn.
Het college besluit:
1.Dat een taxiverkeerstoren volgens scenario 2 (het apart aanbesteden van de regiefunctie, gelet
op het rapport van KPMG BEA "Een provinciale taxi-verkeerstoren: een noodzakelijk
instrument") past in het provinciaal vervoerbeleid en een aantal daarmee verband
houdende vervolgstappen te nemen.
2.Hierover de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer om advies te vragen (10 mei 1996).
Het college besluit:
1.De gemeente Haarlemmermeer te verzoeken een bestemmingsplanprocedure voor het zuidelijk
en noordelijk deel van de N22 in voorbereiding te nemen en te starten.
2.In bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie vast te stellen of het mogelijk is in die
bestemmingsplannen onderdelen van het strategisch groenproject planologisch te
regelen met een globale bestemming c.q. met wijzigingsbevoegdheden.
3.Met het oog op die bestemmingsplanprocedure conform de 'Projectopdracht Definitiefase N22'
de Dienst WVV opdracht te geven tot
-het uitwerken van de N22 tot op bestemmingsplanniveau;
-het opstellen van een uitgewerkt financieringsvoorstel;
-uitwerking van mogelijke communicatieve activiteiten (bijv. informatie-centrum);
-het opstellen van een rapportage over grondverwerving en (zo nodig) onteigeningsstukken).
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4.De uitwerking van het tracé geschiedt onder het nadrukkelijk voorbehoud, dat betrokken
partijen de meerkosten voortvloeiend uit voorzieningen voor een goede inpassing in het
groengebied, gezamenlijk voor hun rekening nemen.

11
Ontwerp-streekplanuitwerking
N22.

12
Subsidieverzoek RBA ZNH
inzake call centers.

13
Het Comité van de Regio's.
14
Werkplan 1996 van de
Stichting ter verbetering van
de agrarische structuur
(Stivas) in Noord-Holland.
15
Aanpassing Woonschepenverordening Noord-Holland.

Het college besluit:
1.In antwoord op de ingekomen zienswijzen, het ontwerp-besluit over de streekplanuitwerking
N22 voor wat betreft functie, tracékeuze en uitvoeringsvorm in stand te laten.
2.Geen aanleiding te zien om, in antwoord op het toetsingsadvies van de Commissie voor de
m.e.r. en ingebrachte bezwaren tegen het MER, nader onderzoek te doen in het kader
van de MER en/of streekplanuitwerking N22.
3.Daartoe de concept-Antwoordnota voorlopig vast te stellen en voor advisering voor te leggen
aan de PPC en PRMW alsmede aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
4.Te zijner tijd provinciale staten instemming te vragen met de streekplanuitwerking N22 en
daartoe de bijbehorende concept-Voordracht voorlopig vast te stellen en deze eveneens
ter advisering voor te leggen aan de PPC, PRMW en CWVV.
5.De (voorlopige) Antwoordnota en de (voorlopige) Voordracht ter kennisname te doen
toekomen aan de statencommissies ROV en NLO.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de aanvraag van het RBA Zuidelijk Noord-Holland inzake call centers.
2.In te stemmen met het verzoek om 60 allochtonen op te leiden voor een baan bij de call
centers.
3.Deze voor advies voor te leggen aan de statencommissie EZ.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie over het Comité van de Regio's.
2.De notitie ter kennisneming aan te bieden aan de statencommissie economische zaken.
Het college besluit:
1.Het Werkplan 1996 van de Stichting ter verbetering van de agrarische structuur in NoordHolland goed te keuren.
2.Het bestuur van de Stichting ter verbetering van de agrarische structuur in Noord-Holland te
informeren over het besluit onder 1.

Het college besluit de statenvoordracht over de aanpassing van de Woonschepenverordening
Noord-Holland 1981 definitief vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -51444095, 6, 10, 11
P. Heemskerk tel. 023 -51440102, 3, 7
M. Hoensontel. 023 -5144118
12, 13
J. Jansen
tel. 023 -51442571, 4
B. Kessenstel. 023 -5144022
9
Y. Koot
tel. 023 -51442838
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L. Nijsten
tel. 023 -514408714
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
15
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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