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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 16 APRIL 1996     
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

1 
  
  
  
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu en Wa-
terstaat op 19 april 1996. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
Adviescommissie Milieu & Waterstaat betreffende: Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen II, 
Landelijke lijst inzamelregio's gevaarlijk afval, Eindrapportage IPO-project Actief Bodembeheer 
(RIJK40), Handreiking Extern Veiligheidsbeleid, Meerjarenafspraken energie-efficiency verbete-
ring met de Tapijtindustrie, Reactie op NW4-visienotitie "Ruimte voor Water", 
Verkeersonveilige wegvakken. 
 

2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Ruimte en Groen 
op 18 april 1996. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie 

Ruimte & Groen betreffende agendapunt:Startnotitie "Recreatie op eigen benen", 
IJkmoment strategische groenprojecten, Overheveling loonkostenvergoedingen DI-
akkoord IPO/LNV. 

2.In te stemmen met de voorstellen bij het convenant Natuurbeleidsplan. 
3.Kennis te nemen van de voorstellen betreffende Rapport "Fryslân fernijt". 
 

3 
Gecombineerde vergadering 
IPO adviescommissies Mi-
lieu en Waterstaat en Ruimte 
en Groen op 18 april 1996. 

 
Het college besluit kennis te nemen van het Plan van aanpak Uitwerking Integrale Notitie mest- 
en ammoniakbeleid. 
 

 
4 
Aanpak Regionale Volks-
huisvestingsplannen Noord-
Holland Noord. 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de aangepaste notitie "Aanpak regionale volkshuisvestingsplannen 

Noord-Holland Noord" . 
2.De richtinggevende uitspraken zoals vermeld in par. 4 van de notitie en in de samenvatting 

van de nota voor GS, voorlopig vast te stellen. 
3.De PS-commissie ROV om advies te vragen over de onder 2 genoemde uitspraken. 

5 
Regionale Televisie. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht inzake regionale televisie vast te stellen, inhoudende dat de vraag van het 

IPO aan de provincie N.H., om de bereidheid uit te spreken van bestuurlijke en 
financiële verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van publieke regionale televisie, 
negatief beantwoord wordt, in die zin dat het thans uitspreken van een financieel 
commitment voor regionale televisie voorbarig wordt geacht en dit standpunt in te 
brengen in het Algemeen Bestuur van het IPO ter finale besluitvorming. 

2.De statenvoordracht om advies voor te leggen aan de commissie Maatschappelijk Welzijn en 
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Cultuur. 
3.De statenvoordracht, gezien het spoedeisend karakter van de IPO-vraag, te agenderen voor de 

statenvergadering van 13 mei 1996. 
  
6 
Vragen statenlid mw. drs. J. 
Onstenk inzake vrouwen-
vakscholen. 

 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
7 
Stimulering Natuurontwik-
keling Buiten Landbouw-
gronden. 
 

 
Het college besluit in beginsel: 
1.Om natuurontwikkeling buiten landbouwgronden te stimuleren door subsidie te verlenen voor 

planvorming, zonodig inclusief projektvoering van natuurontwikkelingsprojecten.  
2.Te bepalen dat voor subsidieverlening natuurbeschermingsorganisaties en daaraan verwante 

instellingen in aanmerking kunnen komen. Daarbij wordt gedacht aan: 
1. Goois Natuurreservaat, Stichting het Noordhollands Landschap; 
2. Waterschappen, gemeenten, recreatieschappen, Landschapsbeheer Noord-Holland en 

Verenigingen Agrarisch Natuurbeheer; 
3. Natuurmonumenten, PWN, Staatsbosbeheer. 
3.Als criteria te hanteren dat: 
- projecten bij voorkeur binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur liggen maar buiten 

landbouwgronden; 
- projecten binnen het provinciale ecologische beleid passen, aansprekend, herkenbaar en 

toegankelijk zijn en voldoende bestuurlijk draagvlak hebben. 
- aan de projecten een communicatietraject en een garantie m.b.t. uitvoering van beheer en 

monitoring worden gekoppeld. 
4.Het principe-besluit en advies voor te leggen aan de Commissie NLO. 

8 
Kostentoedelings- en om-
slagklassenverordening 
waterschappen Hollands 
Kroon en Het Lange Rond. 

 
Het college besluit: 
1.De kostentoedelings- en omslagverordening voor de waterschappen Hollands Kroon en het 

Lange Rond goed te keuren, en 
2.De omslagklassenverordening voor de waterschappen Hollands Kroon en Het Lange Rond 

gedeeltelijk goed te keuren. 
 
9 
Kostentoedelings- en om-
slagklassenverordening 
waterschappen Hollands 
Kroon en Het Lange Rond. 

 
Het college besluit: 
1.De kostentoedelings- en omslagverordening voor de waterschappen Hollands Kroon en het 

Lange Rond goed te keuren, en 
2.De omslagklassenverordening voor de waterschappen Hollands Kroon en Het Lange Rond 

gedeeltelijk goed te keuren. 
 

10 
Interim Provinciaal Meerja-
renprogramma Landelijk 
Gebied 1997-2001. 

 
Het college besluit: 
1.Het Interim Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied in principe vast te stellen en � 

73,178 miljoen te claimen voor o.a. uitvoering van landinrichtingsprojecten, 
grondverwerving voor landinrichting en natuur, voor beheersovereenkomsten en voor 
uitvoering van Natuurbeschermingswet en soortenbeleid; 

2.In te stemmen met de in het PMP-LG gehanteerde prioriteitsstelling (overeenkomstig de 
prioritering voor het jaar 1996), namelijk: 

-bij uitvoering van landinrichtingsprojecten prioriteit te geven aan lopende landinrichtings-
projecten boven nieuw te starten projecten; 
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-bij de voorbereiding van (landinrichtings)projecten prioriteit te geven aan strategische 
groenprojecten en binnen de sgp's prioriteit te geven in de volgorde SGP 
Haarlemmermeer, SGP Vechtstreek, SGP Bergen-Egmond-Schoorl en SGP 
Zaanstreek; 

-ten behoeve van de hiervoor genoemde SGP's geld voor uitvoering bij voorrang te vragen voor 
belangrijke onderdelen van deze plannen (aanleg (fiets)paden, aanleg bossen en 
boerderijverplaatsingen) tot een totaal bedrag van � 5,760 miljoen in 1997; 

-bij de verwerving van gronden voor natuur prioriteit te geven aan aankopen van gronden in 
natuurontwikkelingsgebieden en bij aankoop van gronden in bufferzône 
gebieden aan gronden waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de realisering 
van een multifunctionele inrichting; 

-ten behoeve van A2-projecten buiten de landbouwkerngebieden prioriteit te geven aan projecten 
in het kader van de A2 natuur/EHS; 

3.Het concept Interim PMP-LG ter kennis te brengen van de betrokken landinrichtingscom-
missies en te bespreken in het eerstvolgend landinrichtingsoverleg met voorzitters en 
secretarissen. 

4.Alvorens definitief over het Interim PMP-LG 1997-2001 te besluiten het advies te vragen van 
de Commissie L&T, de Commissie NLO en het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk 
gebied. 

11 
Problematiek in de bestaande 
glastuinbouwgebieden. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de strekking van een aan de minister van LNV, de heer J.J. Van Aartsen, te 

verzenden tussenrapportage over de problematiek in de bestaande Noordhollandse 
glastuinbouwgebieden. 

2.Medio mei, mede op grond van een door de dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgronden te verrichten quick scan, de minister van LNV uitgebreider te 
informeren over de behoefte aan reconstructie in de bestaande Noordhollandse 
glastuinbouwgebieden en over de visie van  Noord-Holland met betrekking tot de 
herziening van de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden. 

3.De tussenrapportage aan de minister ter kennisneming toe te zenden aan de Commissie voor 
Land- en Tuinbouw uit provinciale staten. 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 4  
Y. Koot  tel. 023 -5144283 1, 3, 8, 9 
L. Nijsten  tel. 023 -5144087 11 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 2, 5, 6, 7, 10 
 
 
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.  
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 16-04-1996 openbaar 
 
Datum:17-04-1996 
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