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Onderwerp

1
Handleiding bestemmingsplannen.

2
IPO-rekening over 1995,
ontwerp IPO-begroting over
1997 en ontwerp
meerjarenraming 1998-2000.

3
Vergadering IPO Algemeen
Bestuur op 25 april 1996.

4
ROA-notitie "Samenwerken
met perspectief".

Besluit

Het college besluit:
1.Met instemming kennis te nemen van bijgaande concept-Handleiding landelijk gebied NoordHolland.
2. In principe te besluiten de geldende handleiding bestemmingsplannen landelijk gebied van
1989 (Groene Circulaire) te vervangen door deze Handleiding als handleiding bij de
voorbereiding van plannen en toetssteen bij de goedkeuring van bestemmingsplannen.
3.De concept-Handleiding met verzoek om commentaar aan de gemeenten (via de VNHG) toe te
zenden.
4. Advies aan de Subcommissie Gemeentelijke Plannen en Statencie ROV te vragen en na de
definitieve afronding ter kennisneming aan provinciale staten toe te zenden.
Het college besluit in beginsel:
1.In te stemmen met de vaststelling van de IPO-rekening over 1995.
2.In te stemmen met de ontwerp-IPO-begroting over 1997 en de ontwerp-meerjarenraming voor
1998-2000 onder de kanttekening dat beleidsinhoudelijke beoordeling in het najaar zal
plaatsvinden, gelijktijdig met de behandeling van het IPO jaarplan 1997 en een
eventueel daaruit voortvloeiende begrotingswijziging.
3.Te volstaan met behandeling van de nu aangeboden stukken in de commissie openbaar bestuur
op 24 april 1996.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen van het IPO bij: Aansluiting bij Nationale ombudsman;
Procedure vaststelling IPO-position paper Takendiscussie en IPO-reactie op het rapport
Fryslan fernijt!, Brainstormdiscussie over de opstelling van een meerjarenprogramma
voor de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport van de audit-commissie voor
het project "Provincies-van-de-Toekomst";
2.Een standpunt te bepalen over het voorstel van het IPO voor een second opinion m.b.t.
Regionale televisie.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de hoofdlijnen van de ROA-notitie "Samenwerken met perspectief".
2.In te stemmen met de in de notitie voorgestelde bestuurlijke stuurgroep startconvenant.
3.De GS-commissie Bestuurlijke Organisatie af te vaardigen als deelnemers in de stuurgroep
startconvenant.
4.De notitie om advies te sturen naar de statencommissie Openbaar Bestuur voor haar
vergadering van 24 april 1996.
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5
Brief aan US/NH inzake
provinciale bijdrage in beheer
en onderhoud van primaire
waterkeringen.

6
a. Rapport "5 verkeersonveilige wegdelen";
b. rapport "Top 20 verkeersonveilige kruispunten 1996".

7
Verzoeken om een provinciale
bijdrage in het kader van de
subsidieverordening
"Openbaar-vervoervoorziezingen".
8
Vragen statenlid J.J. Schipper
c.s. inzake Westfries Gasthuis
te Hoorn.
9
Voortgangsrapportage "IJmond IJzersterk" 1994-1995.

10
Voorwaardenscheppend
beleid; Cornelis Douwesterrein Amsterdam Noord.

Besluit
Het college besluit:
1.Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier schriftelijk mede
te delen dat niet wordt teruggekomen op besluit van 21 december 1993 om de Decentralisatie Impulskorting, inkl. 10% efficiency-korting, op de bijdrage voor het beheer en
onderhoud van primaire waterkeringen, onverkort door te berekenen aan de daarvoor in
aanmerking komende waterschappen waaronder het Hoogheemraadschap.
2.De hiertoe strekkende concept-brief om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu
Water en Energie.

Het college besluit:
1.De hierna genoemde rapporten te onderschrijven en voorlopig vast te stellen als basis voor
prioriteitsvolgorde van het terugdringen van het aantal letselslachtoffers bij verkeersongevallen:
a.het rapport "5 verkeersonveilige wegdelen provinciale wegen in Noord-Holland;
b.het rapport "Top 20 verkeersonveilige kruispunten in het provinciale wegennet 1996".
2.Nog geen uitspraken te doen over het beschikbaar stellen van aanvullende middelen voor de
realisering.
3.De rapporten voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
Het college besluit:
1.In beginsel vast te stellen de honorering en afwijzing van verzoeken om een provinciale
bijdrage in het kader van de subsidieverordening "Openbaar-vervoervoorzieningen".
2.In beginsel vast te stellen de motie 1 gelden aan te wenden t.b.v. bijdragen infrastructurele
werken.
3.De voorstellen voor te leggen aan de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Van de voortgangsrapportage IJmond IJzersterk 1994-1995 kennis te nemen.
2.De voortgangsrapportage ter kennisneming te agenderen voor de statencommissie Economische
Zaken en Werkgelegenheid op 8 mei 1996.

Het college van GS besluit :
1.Het Stadsdeel Amsterdam-Noord, onder voorbehoud van een positief advies van de
Statencommissie voor Economische Zaken, een bijdrage in het kader van het
provinciale Voorwaardenscheppend Beleid toe te kennen van ¦ 1.086.506,-- ten behoeve
van de realisering van een nieuwe 'load-out'-faciliteit op het Cornelis Douwesterrein in
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Besluit
dat stadsdeel.
2.Ter verkrijging van het advies van de statencommissie EZ deze commissie in haar vergadering
van 8 mei a.s. een voorstel terzake voor te leggen.

11
Gevolgen van het conceptconvenant (Verdi) voor de
aktiviteiten en status van de
huidige stuurgroep vervoerregio Noord-Holland.

12
Waarnemend directeur dienst
WEB.

Het college besluit:
-de notitie "gevolgen van het concept-convenant VERDI voor Noord-Holland-Noord" voor
kennisgeving aan te nemen;
-de Stuurgroep Vervoerregio Noord-Holland-Noord om te vormen tot een bestuurlijk advies- en
overlegorgaan Verkeer en Vervoer Noord-Holland-Noord;
-de adviezen van het bestuurlijk advies- en overlegorgaan een zwaarwegende rol te laten spelen
bij de provinciale besluitvorming inzake verkeers- en vervoeronderwerpen;
-de notitie ter kennisname te sturen aan de statencommissie WVV.
Het college verlengt de per 1 mei 1996 aflopende waarnemingsperiode van de heer Versteden
(griffier) als directeur van de dienst WEB voorshands tot 1 september 1996.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409
P. Heemskerk tel. 023 -51440102, 3, 4
M. Hoensontel. 023 -5144118
9, 10
J. Jansen
tel. 023 -5144257
8
B. Kessenstel. 023 -5144022
6, 7, 11
Y. Koot
tel. 023 -5144283
5

1

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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