
 
 
 
 
1 
Onttrekking aan het openbaar 
verkeer van wegaansluitingen 
N244/Zuidervaart-
west/Blokkerweg in de 
gemeente Schermer; delegatie 
onttrekkingsbevoegdheid. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake 

onttrekking aan het openbaar verkeer wegaansluitingen N244/Zuidervaart-
west/Blokkerweg in de gemeente Schermer en deze ter beoordeling voor te leggen aan 
de statencommissie voor Wegen, Verkeer en Vervoer (CWVV) en de commissie voor 
Wegen, Verkeer en Vervoer uit hun college te machtigen na instemming van de CWVV 
dienovereenkomstig het voorstel aan provinciale staten vast te stellen. 

2.In beginsel in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake de 
bevoegdheidsoverdracht aan hun college t.a.v. het toepassen van art, 8, lid 2 Wegenwet 
(besluitvorming tot onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer); deze voor te 
leggen aan de CWVV en ter kennis te brengen van de statencommissie voor Openbaar 
Bestuur en - bij afwezigheid van bezwaar van beide commissies - de commissie voor 
Wegen, Verkeer en Vervoer uit hun college te machtigen de statenvoordracht vast te 
stellen.  

 
2 
Actualisatie Spreidingsplan 
Ambulancevervoer. 

 
Het college besluit: 
1.Een aanvang te maken met de voorbereiding van de actualisatie van het Spreidingsplan 

Ambulancevervoer 1991-1996 voor Noord-Holland. 
2.De procedure daartoe in beginsel vast te stellen. 
3.Het voornemen uit te spreken de werkingsduur van het vigerende spreidingsplan te verlengen 

tot het inwerkingtreden van het geactualiseerde spreidingsplan, doch tot uiterlijk 
1 januari 1998. 

4.Dit schriftelijk kenbaar te maken door een brief kenbaar te maken aan de besturen van de CPA's 
(Centrale Post Ambulancevervoer), de ziektekostenverzekeraars, de vergunninghouders, 
de RPCP's (Regionaal Patinten en Consumentenplatforms) en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg in Noord-Holland, daarbij de aangeschrevenen in de gelegenheid te 
stellen uiterlijk 15 april 1996 hun zienswijze kenbaar te maken over het onder 3 
vermelde voornemen; afschrift middels bijgaande brief te sturen aan besturen van 
politieregio's en regionale brandweren. 

 
3 
Vergadering Algemeen 
Bestuur Interprovinciaal 
Overleg op 22 februari 1996. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het 
Algemeen Bestuur van het IPO van 22 februari over: 
-vervolg op "Er is meer tussen stad en staat, de provinciepartner cultuurbeleid" 
-IPO/VNG convenant Beeldende Kunst 
-convenant Nederlandse Spoorwegen inzake bodemverontreiniging. 
 

4 
Regionaal werkplan ROV 
(Regionaal Orgaan Verkeer-
sveiligheid) - NH  1996 - 
1998. 
 

 
Het college besluit: 
1.Het werkplan in beginsel vast te stellen. 
2.De commissie Wegen, Verkeer en Vervoer omtrent dit werkplan te horen.  
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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 20 FEBRUARI 1996     
 
 
Onderwerp Besluit 
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