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Onderwerp

1
IPO-adviescommissie Milieu
en Waterstaat op 15 februari
1996.

2
IPO-adviescommissie Ruimte
en Groen op 15 februari 1996.

3
Bestuursopdracht voor het
opstellen van het tweede
Provinciale Waterhuishoudingsplan.

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Milieu & Waterstaat betreffende:
- Beleidslijn "Hoogwater en het gebruik van het Winterbed"
- Adviesaanvraag ontwerp-Besluit rivierdijkversterking/onderhoud hoofdwaterkering
- Meerjarenprogramma uitvoering NMP 1996-1998
- Convenant Nederlandse Spoorwegen inzake bodemverontreiniging
- Notitie VROM-inspecties
- Voorbereiding implementatie leemtewet bodembescherming
- Convenant Zeefzand
- Meerjarenafspraken energiebesparing papierindustrie
- Verdeelsleutel advertentiegelden MTG-besluiten in het kader van de sanering industrielawaai
2.Zijn standpunt te bepalen over de volgende onderwerpen:
- Bezoldiging waterschapsvoorzitters
- Vernieuwing bodembeleid/BEVER
- Bodemverontreiniging voormalige gasfabrieksterreinen
Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Ruimte & Groen betreffende:
- Financiering praktijkonderzoek beheersovereenkomsten met ondernemers in de landbouw
- Vergoeding beheerslasten provinciale landschappen
- Werkprogramma en begroting Groenfonds 1996.
2.Als uitvloeisel van het besluit terzake agendapunt 11 zo nodig tot correctie over te gaan van de
budgetsubsidiebedragen die de provincie aan het Noordhollands Landschap zal
toezeggen.
3.T.a.v. Inspecties VROM in te stemmen met de voorstellen, met de kanttekening dat de
onderzoeksbudgetten overgeheveld zouden moeten worden naar de provincies.
4.Zijn standpunt te bepalen over de volgende onderwerpen:
- Projectgroep oprichting gemeenschappelijke uitvoeringsdienst
- Vervolgaanpak project Programma Beheer.
Het college besluit:
1.De concept-bestuursopdracht voor het opstellen van het tweede Provinciale Waterhuishoudingsplan Noord-Holland (WHP-2) vast te stellen.
2.Ter begeleiding van het totstandkomingsproces van WHP-2 een stuurgroep in te stellen. De
stuurgroep zal bestaan uit de gedeputeerden De Zeeuw, Verburg, Van Diepen en
Tielrooij, alsmede de directeuren van de diensten Milieu en Water en Ruimte en Groen.
3.Een aangepaste notitie van de aanpak van het WHP-2 om advies voor te leggen aan de
Statencommissie Milieu, Water en Energie.
4.PS via de statencommissie MWE te betrekken bij de inspraak- en vaststellingsprocedure.
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4
Beschikbaar stellen een
krediet ad f.7.140.000,- voor
7 wegenbouwprojecten.

5
Ontwerp projectenschema
nieuwe werken infrastructuur
1996-2001.
6
Meerkosten Plan voor inrichting van een woonschepenlokatie en sanering van
Zijkanaal-B.
7
Projectvoorstel Litouwen.

8
Concept-ontwerp Beheernota
PWN 1996-2000.

Besluit
Het college besluit:
1.Aan provinciale staten een voorstel te doen om (bij het voorjaarsbericht) een krediet van in
totaal f.7.140.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een 7-tal wegenprojecten.
2.Hierover de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer te horen.
Het college besluit:
1.Het ontwerp-projectenschema 1996-2001 met bijbehorende toelichting en bijlagen in principe
vast te stellen.
2.Hierover de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer te horen.
Het college besluit:
1.In principe tot beschikbaarstelling van f. 200.000,- extra ten behoeve van de bijdrage van de
provincie aan het Plan voor inrichting van een woonschepenlokatie en sanering voor
Zijkanaal-B en dekking te regelen bij het Voorjaarsbericht.
2.Dit principebesluit om advies voor te leggen aan de commissie voor natuur, landschap en
openluchtrecreatie (NLO).
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het Projectvoorstel Litouwen en ermee in te stemmen dat:
a. vier medewerkers van de provincie Noord-Holland en een agrariër Litouwen bezoeken, o.a.
voor een inventarisatie van ter plaatse aanwezige kennis en ervaring op het gebied van
landbouwtechnieken, recreatie en toerisme, om na te gaan in hoeverre in Nederland
gebruikte methoden voor het combineren van landbouw en natuurbescherming in
Litouwen geïntroduceerd kunnen worden en voor het maken van een beschrijving van
de agrarische, ecologische en beheersmatige samenhang van de Nemunasdelta en de
betekenis daarvan als referentie voor Waterland/Zaanstreek;
b. het bezoek van een vijftal boeren uit Litouwen aan Nederland, waar ze training ontvangen,
wordt gefinancierd;
c. de aankoop van materiaal voor boeren in Litouwen wordt gefinancierd.
2.Voor deze activiteiten en voor de inschakeling van de EUCC definitief f. 77.950,- beschikbaar
te stellen en over de dekking van dit bedrag te besluiten bij het Voorjaarsbericht.
3.De commissie NLO te informeren door toezending van het projectvoorstel.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de concept-ontwerp beheernota PWN 1996-2000 en in principe in te
stemmen met de volgende hoofdlijnen van beleid voor de terreinen in beheer bij PWN:
-het voortzetten van het huidige beheer gericht op het in standhouden van natuurlijke
duinprocessen;
-het openstellen van het Kraansvlak voor recreatief medegebruik;
-het verbeteren van de recreatiezonering in overleg met de gebruikers;
-de kampeerterreinen handhaven, maar meer richten op de doelgroep duingerichte kampeerders;
-intensivering van de samenwerking met andere terreinbeheerders;
-het voorlopig gedogen van het zweefvliegveld totdat er een geschikte en betaalbare alternatieve
lokatie beschikbaar komt.
2.In principe in te stemmen met de verhoging van de jaarlijkse beheerbijdrage met maximaal
f.33.000,- ten behoeve van de openstelling van het Kraansvlak.
3.In principe PWN toestemming te geven de ontwerp beheernota 1996-2000 ter commentaar aan

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 13 FEBRUARI 1996
Onderwerp

Besluit
diverse instanties en organisaties te sturen.
4.PWN te verzoeken de beheernota ter visie te leggen in de gemeentehuizen van de betrokken
gemeenten.
5.PWN te verzoeken de resultaten van het onderzoek naar de beheerkosten uiterlijk 1 juni 1996
aan het college van gedeputeerde staten aan te bieden, zodat deze resultaten kunnen
worden meegenomen bij het vaststellen van de beheerbijdrage voor de komende
beheerperiode.
6.De onder 1, 2 en 3 genoemde principe-besluiten ter advies voor te leggen aan de
statencommissie Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie in de vergadering van 7
maart 1996.

9
Welzijnsnota 1996-2000.

10
Reconstructie van de provinciale weg N203 te Uitgeest.

Het college besluit:
1.De uitgangspuntennotitie Welzijnsnota 1996-2000 vast te stellen, inhoudende dat
*het provinciale welzijnsbeleid zich richt op de meest nijpende maatschappelijke vraagstukken
en problemen aan de oplossing waarvan vanuit het middenbestuur een
belangrijke, substantiële bijdrage kan worden geleverd;
*het provinciale welzijnsbeleid niet op zichzelf staat, maar in nauwe samenwerking met
gemeenten, steunfunctie-instellingen en externen wordt ontwikkeld en
uitgevoerd;
*de provincie een actief en stimulerend welzijnsbeleid voert, dat thematisch wordt bepaald en
projectmatig uitgevoerd;
*het lokale welzijnsbeleid een zaak van de gemeenten is;
2.In te stemmen dat de uitgangspuntennotitie als basis dient voor de "ronde tafel conferenties",
waarbij met name de inhoudelijke thema's nader zullen worden uitgewerkt.
3.De uitgangspuntennotitie ter advisering voor te leggen aan de statencommissie
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur op 22 februari 1996 en de resultaten daarvan mee
te nemen onder 4.
4.Op basis van de uitgangspuntennotitie verder uitvoering te laten geven aan de door GS
vastgestelde bestuursopdracht Welzijnsnota 1996-2000.
5.De dienst WEB opdracht te geven de herijking van PSVE, NPI, Sportservice en IMCO ter
hand te nemen, daarbij de uitgangspunten te betrekken, een extern bureau in te
schakelen en de rapportages uiterlijk in juni 1996 aan GS voor te leggen.
Het college besluit:
1.Het oorspronkelijke ontwerp voor de reconstructie van de provinciale weg N203 met de
kruisingen Geesterweg en Kleis te handhaven met dien verstande, dat de voetgangerstunnel ter hoogte van de Kleis niet wordt gebouwd en in plaats daarvan een tunnel
zal worden gemaakt ter hoogte van de Geesterweg, indien daarvoor een aanvaardbaar
plan mogelijk is.
2.Een rotonde aan te laten leggen ter plaatse van de aansluiting Geesterweg op het moment, dat
voor het doorgaande verkeer langs Uitgeest een nieuwe verbinding ten noorden van
Uitgeest is gerealiseerd, die de bestaande weg door Uitgeest in voldoende mate ontlast.
3.Hierover de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer te horen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet

tel. 023 -5144409
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J. Jansen
tel. 023 -5144257
9
B. Kessenstel. 023 -5144022
4, 5, 10
Y. Koot
tel. 023 -5144283
1, 3
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
6, 7, 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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