
 
 

1 
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Onderwerp besluit 
 

 
 
  
 
 
 

 

1 
Doorlichting Kabinet. 
 
 

 
Het college besluit in te stemmen met de aanbevelingen over het Kabinet uit de rapportage 
"doorlichting Kabinet". 
 

 
2 
Startnotitie bedrijfsecono-
mische doorlichting afdeling 
Toezicht en Bestuur dienst 
WEB. 
 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de startnotitie voor de 25% doorlichting van de taken van de afdeling 

Toezicht en Bestuur van de dienst WEB. 
2.De projectgroep opdracht te geven deze doorlichting uit te voeren. 

 3 
Startnotitie bedrijfsecono-
mische doorlichting afdeling 
Cultuur en Educatie dienst 
WEB. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de startnotitie voor de 25% doorlichting van de taken van de afdeling 

Cultuur en Educatie van de dienst WEB. 
2.De projectgroep opdracht te geven deze doorlichting uit te voeren. 
 

4 
Kosten projectmanagement 
Groene As. 
 

 
Het college besluit: 
1.De algemene kosten van het projectmanagement Groene As in zijn geheel voor rekening van de 

provincie te laten komen.  
2.Deze kosten (zijnde f. 160.000,=) voorlopig voor drie jaar te dekken uit de algemene 

middelen. 
3.De statencommissie NLO hierover om advies te vragen. 

 
 
 
 
5 
Vaststellen ontwerp-Tarie-
ventabel 1997, behorende bij 
de Legesverordening 1995. 

 
 
 
 
 
 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit m.b.t. 
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aanpassing van de Tarieventabel 1996 provincie Noord-Holland behorende bij de 
Legesverordening 1995 provincie Noord-Holland. 

2.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de commissie Middelen. 
 
6  
Najaarsbericht 1996. 

 
 
Het college besluit: 
1.Het voorgelegde ontwerp-Najaarsbericht  1996 voorlopig vast te stellen, met een aanpassing 

wegens de met f 3,65 miljoen verlaagde uitkering uit het provinciefonds ( gemeld in 
septembercirculaire). 

2.Het ontwerp-Najaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de commissie Middelen in haar 
vergadering van 9 oktober 1996. 

 
7 
Streekplan Gooi en Vecht-
streek: fase I inventarisatie en 
agendavorming. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de nota Agendapunten en ( met een wijziging) voorlopig vast te stellen 

de in ontwikkeling zijnde speerpunten inzake regionaal ruimtelijk beleid, inhoudende: 
1. Integratie van ruimtelijke ordening, milieu en waterhuishouding.    
2. Versterken van de kwaliteit van de groene ruimte in de regio. 
3. Versterken van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat.  
4. Versterken van de kwaliteit van het productiemilieu 
5. Geleiding en beheersing van de mobiliteit. 
2.De nota Agendapunten te agenderen voor de vergadering van de statencie ROV dd. 11-10-

1996. 
3.In te stemmen met het rechtstreeks toezenden van de adviezen van Stuurgroep Streekplan Gooi 

en Vechtstreek en PPC aan de Statencie ROV. 
4.Een definitief standpunt inzake de nota Agendapunten en de daarin opgenomen speerpunten in 

te nemen nadat de Stuurgroep Streekplan Gooi en Vechtstreek zijn advies heeft 
uitgebracht. 

 
8 
Doorlichting Lokale Plano-
logie. 

 
 
Het college besluit in te stemmen met de startnotitie bedrijfseconomische doorlichting Lokale 
Planologie. 

 
  
9 
Nieuwe vormen van samen-
werking tussen de provincie 
en gemeenten. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Naar nieuwe vormen van samenwerking tussen provincie en 

gemeenten".  
2.Enkele projecten te selecteren waarbij ervaring kan worden opgedaan met de voorgenomen 

nieuwe werkwijze en daarop een evaluatie te laten volgen. 
3.De notitie te betrekken bij de takendiscussie in de staten in december. 

10 
Co-financiering project 
(Regional Innovation Tech-
nology Transfer and In-
frastructures) RITTS- Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Conform het GS-besluit van 4 juli 1996 m.b.t. de co-financiering van projecten die in aanmer-

king komen voor subsidie uit Brussel, een bedrag van maximaal  
f. 162.000,= bij te dragen aan het RITTS-project Noord-Holland. 
2.Het concept-werkplan m.b.t. de uitvoering van het RITTS-project ter bespreking voor te 

leggen aan de statencommissie voor Economische Zaken. 
 
11 
Participatiemaatschappijen 

 
Het college besluit: 
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voor technostarters. 1.Kennis te nemen van de oprichting van het Technologie- en Industriefonds voor Amsterdam en 
Noord-Holland en de voorgestelde beheersstructuur. 

2.Niet deel te nemen in het aandelenpakket. 
3.Het Technologie- en Industriefonds voor Amsterdam en Noord-holland een subsidie toe te 

kennen van in totaal f. 1.000.000,= onder de voorwaarde dat er in voldoende mate 
wordt deelgenomen in het aandelenkapitaal door de Rabobanken, kennisinstellingen en 
de regio's en onder voorbehoud van vaststelling begroting 1997 door PS.  

4.Plan Technologie- en Industriefonds voor Amsterdam en Noord-Holland ter bespreking te 
agenderen voor de statencommissie van 9 oktober 1996. 

12 
Voorstel co-financiering 
Konver-programma Noordkop 
1994-1997. 

 
Het college besluit: 
In principe in te stemmen met een provinciale subsidie voor de uitvoering van het Europese 
Konver-programma Noordkop 1994-1997 tot een bedrag van maximaal  
f. 950.000,= ten behoeve van de projecten: 
a.gebouw 66 Oude Rijkswerf "Willemsoord", gemeente Den Helder f. 700.000,= 
b.kademuur Noorderhaven Den Oever, gemeente Den Helder        f. 250.000,=. 

13 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid dhr. J. van 
Wijk. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
14 
Vragen statenleden mw. E. 
Declercq en dhr.  
C. Koetsier inzake verbranden 
gevaarlijk afval. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

 
15 
Brochure en aanbiedingsbrief 
regionale rail in de Randstad. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de concept-brochure "Netwerken, de Randstad op het goede spoor" en 

van de bestuurlijke aanbiedingsbrief. 
2.In hoofdlijnen in te stemmen met de brochuretekst en de aanbiedingsbrief.  
3.Accoord te gaan met ondertekening van de brief aan het kabinet door de voorzitter van de 

Regio Randstad, mede namens de provincie Noord-Holland. 
16 
Beschikbaar stellen krediet ad 
f. 21.500.0000,= voor  
16 projecten. 

 
Het college besluit: 
1.Aan provinciale staten een voorstel te doen om een krediet van in totaal f. 21.500.000,= 

beschikbaar te stellen voor: 
- de uitvoering van een 5-tal wegenprojecten 
- de verbetering van 10 onveilige kruispunten en 
- de verbetering van 2 onveilige wegvakken. 
2.De financiering te regelen via het Najaarsbericht, behoudens het voor de N22 benodigde bedrag 

van 6,6 miljoen, waarover in het kader van het Fonds Investeringen Noord-Holland 
besluitvorming zal plaats hebben. 

3.Hierover de Commissie Wegen Verkeer en Vervoer te horen. 
  
17 
Subsidiëring na de derde 
tranche Abw. 

 
Het college besluit: 
1.De bestuursopdracht getiteld "Subsidiëring na de derde tranche Awb", nr. 96.07, vast te 

stellen. 
3.De vastgestelde bestuursopdracht ter kennisneming te sturen aan de commissie Openbaar 
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Bestuur. 
18 
Concept-rapport urgentie-
bepaling utilitaire fietspro-
jecten. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de in bijgaand concept-rapport voorgestelde methodiek voor 

urgentiebepaling van utilitaire fietsprojecten, de gekozen beoordelingscriteria (verkeers-
veiligheid, directheid, sociale veiligheid,   comfort, samenhang en datum 
eerste beoordeling) en de daaraan toe te kennengewichten (respectievelijk 30, 20, 20, 
10, 10 en 10). 

2.Deze methodiek, na instemming van de statencommissie WVV, zo spoedig mogelijk toe te 
passen bij de beoordeling van aanvragen om subsidie uit het utilitaire fietspadenfonds 
(zo mogelijk reeds per oktober 1996 voor   projecten van derden). 

3.Te bepalen dat de methodiek na maximaal 2 jaar zal worden geëvalueerd en zo nodig zal 
worden aangepast. 

4.Het voornemen uit te spreken om een andere oplossing voor de urgentiebepaling van utilitaire 
fietsprojecten na te streven, als in de praktijk zou blijken dat het  
 verzamelen van alle benodigde gegevens per project volgens het thans 
voorgestelde systeem te veel problemen oplevert en/of te veel tijd vergt. 

5.Het rapport urgentiebepaling utilitaire fietsprojecten en de hiervoor onder 1 t/m 4 vermelde 
besluitpunten ter advisering voor te leggen aan de statencommissie WVV (in haar 
vergadering van 4 oktober a.s.). 

  19 
Streekplanuitwerking N22. 

 
Het college besluit: 
1.Het Uitwerkingsplan N22, als uitwerking van het streekplan ANZKG, gehoord provinciale 

staten van Noord-Holland, definitief vast te stellen. 
2.De Dienst WVV opdracht te geven de ter-inzage-legging te verzorgen en de AWB-procedure te 

starten. 
  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 7, 8 
P. Heemskerk tel. 023 -51440101, 2, 5, 6, 9, 17 
J. Jansen tel. 023 -5144257 10, 11, 12 
B. Kessenstel. 023 -5144022 15, 16, 18, 19 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 13, 14 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 3, 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.  
  
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 24-09-1996 openbaar 
 
Datum:25-09-1996 
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