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1 
IPO-adviescommissie  
Ruimte en Groen  
19 september 1996. 

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

Ruimte & Groen betreffende Positionering van de provinciale ruimtelijke ordening, 
Herijking Landinrichting, Voorbereiding bestuurlijk overleg Van Aartsen inzake 
plattelandsvernieuwing, Contracten IPO/ANWB en IPO/ Stichting Recreatietoervaart 
Nederland, Rapen kievitseieren. 

2.In te stemmen met de voorstellen "concept Interprovinciale Meerjarenprogrammering Landelijk 
Gebied 1997 - 2001" met uitzondering van de toekenning van gelden voor het 
onderdeel Natuurbeschermingswet. 

3.Met inachtneming van enkele tekstwijzigingen in te stemmen met de reactie op het 
Wetsvoorstel implementatie DI. 

 
2 
IPO-adviescommissie  
Milieu en Waterstaat  
19 september 1996. 
 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
Adviescommissie Milieu & Waterstaat betreffende Vergroening fiscaal stelsel, Apparaatskosten 
vrijwillige bodemsanering, Sanering industrielawaai, Zweden-reis, Concept Planwet Verkeer en 
Vervoer, Projectvoorstel implementatie verkeers- en vervoersconvenant VERDI, Concept-
beleidslijn omgaan me verontreinigd materiaal in het rivierbed, Onderzoek muskusrattenbestrij-
ding. 

 
3 
In functie treden directieraad. 
 

 
 
Het college beslist dat de directieraad in functie treedt per 17 september 1996. 

4 
Gemeenschappelijke toe-
gangsregeling natuurterreiNen 
Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.De totstandkoming van een gemeenschappelijke toegangsregeling voor natuurterreinen in 

Noord-Holland te ondersteunen. 
2.In principe accoord te gaan om het financiële risico (maximaal � 250.000,- per jaar) dat de 

organisaties hierbij lopen gedurende drie jaar (vanaf 1 januari 1998) af te dekken en 
tevens mee te betalen in de gezamenlijke promotie rond het invoeren van het 
passepartout, met de kanttekening dat het college het nog niet nodig acht nu reeds tot 
storten van de gevraagde bedragen over te gaan; volstaan kan worden met het garanderen 
van de genoemde bedragen. In eerste instantie zullen kosten uit het fonds gedekt moeten 
worden.  

Aan het stuk zal nog een financieel overzicht toegevoegd dienen te worden waaruit blijkt welke 
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opbrengsten er zijn uit de huidige toegangsregelingen.   
3.De begrotingstechnische verwerking plaats te laten vinden bij het Voorjaarsbericht 1997 resp. 

op te nemen als prioriteit bij de begrotingsprocedure 1998. 
4.De betrokken natuurorganisaties schriftelijk om een formeel standpunt over de voorgestelde 

regeling te vragen. 
5.De Statencommissie NLO hierover te informeren en na de reacties van de organisaties om 

advies te vragen. 
5 
Reglementswijzigingen voor 
de waterschappen De Water-
landen, West- 
friesland, Hollands Kroon en 
het Hoogheemraadschap van 
USHN. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht met bijbehorende ontwerp-besluiten en memories van toelichting inzake 

de reglementswijzigingen voor: 
- het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier; 
- het waterschap De Waterlanden; 
- het waterschap Westfriesland; 
- het waterschap Hollands Kroon 
en zijn commentaar op de bedenkingen, die naar aanleiding van de tervisielegging zijn ingeko-

men, in beginsel vast te stellen. 
2.Zijn commentaar op de bedenkingen  (als uitvloeisel van de tervisielegging), te zenden aan de 

indieners van de bedenkingen, onder mededeling van het feit dat zij hieromtrent 
spreekrecht kunnen vragen in de commissievergadering van 3 oktober 1996. 

3.De onder punt 1 genoemde stukken om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, 
Water en Energie op 3 oktober 1996. 

 
6 
Herstructurering electrici-
teitssector. 

 
Het college besluit: 
1.Het standpunt van de provincie Noord-Holland over de herstructurering van de 

elektriciteitssector in principe vast te stellen. 
2.De daarop betrekking hebbende concept-brief voor bespreking te agenderen voor de PS-cie 

Milieu, Water & energie voor 3 oktober 1996. 
  
  
7 
Voortbestaan Stichting 
Koningin Wilhelmina-stu-
diefonds. 

 
Het college besluit: 
1.Akkoord te gaan met de concept-statenvoordracht inzake de beëindiging van aktiviteiten van de 

Stichting Koningin Wilhelmina-studiefonds onder bepaalde, in de voordracht 
genoemde, randvoorwaarden. 

2.Over dit principe-besluit overleg te voeren met de Centrale Commissie voor georganiseerd 
overleg Noord-Holland en de statencommissie Middelen. 

3.Afdeling POI op te dragen de beëindiging van de aktiviteiten van de stichting uit te werken. 
8 
Reglementen van Orde IPO. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met de vaststelling van de concept-voordracht inzake het Reglement 

van Orde voor het Algemeen Bestuur van het IPO, de IPO-adviescommissies en de 
IPO-bestuurscommissies. 

2.De concept-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur in 
hun vergadering van 25 september 1996. 

3.Kennis te nemen van het Reglement van Orde van het dagelijks bestuur van het IPO. 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
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P. Heemskerk tel. 023 -51440103, 7, 8 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 2, 5, 6 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 1, 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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