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Onderwerp

1
Ontwerp-Beheersplan Waddenzee inklusief Maatregelenprogramma.

2
Klachtenregeling.

3
Rentetoevoeging Fonds
Stads- en Dorpsvernieuwing.
4
Partiële streekplanherziening
Waterland/Purmerend-West.

5
Ontwerp streekplanuitwerking
omleiding N201 ten noorden
van Uithoorn.

Besluit

Het college besluit:
1.Voorlopig met instemming kennis te nemen van het ontwerp-Beheersplan Waddenzee en het
daarbij behorend Maatregelenprogramma.
2.Bereid te zijn waar nodig of gewenst medewerking te verlenen aan de in het plan genoemde,
door andere overheden uit te voeren beheer-aktiviteiten die voortvloeien uit vastgesteld
beleid van de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB-1991) en het
Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebeid (IBW-1995).
3.In samenwerking met de provincies Groningen en Friesland de aan de provincies toegewezen
taken uit te voeren en voor die onderdelen het Maatregelenprogramma voorlopig vast te
stellen.
4.De statencommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming en Openluchtrecreatie over het
ontwerp-Beheersplan Waddenzee en het Maatregelenprogramma te raadplegen in de
vergadering van 7 maart 1996.
Het college besluit:
1.voor de interne klachtenregeling in principe te kiezen voor klachtenbehandeling door een
externe commissie van statenleden, geselecteerd uit de leden van de Hoor- en
Adviescommissie (HAC)
2.Een notitie hierover voor advies voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur ter
behandeling op 6 maart 1996.
Het college besluit bij Voorjaarsbericht aan provinciale staten een extra storting in het Fonds
Stads- en Dorpsvernieuwing voor te stellen ter grootte van f. 2.100.000,=.
Het college besluit:
1.De ontwerp-notitie streekplanherziening Waterland/Purmerend definitief vast te stellen.
2.De GS-commissie ROV te machtigen nog aanvullende technische, administratieve redactionele
dan wel andere punten van ondergeschikte aard, voor zover nodig, in tekst, illustraties
of kaart aan te brengen.
3.De gedrukte nota ter inzage te leggen in de periode april/mei 1996.
Het college besluit:
1. Het Milieu-Effectrapport Omleiding N201 ten noorden van Uithoorn te aanvaarden en samen
met de ontwerp-streekplanuitwerking in procedure te brengen.
2.In te stemmen met de inhoud van de streekplanuitwerking.
3.In te stemmen met omleidingsvariant B en derhalve af te wijken van het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief (MMA).
4.Nogmaals te benadrukken dat de omleiding van de N201 geen alternatief mag vormen voor het
hoofdwegennet (A4-A9-A2) en daarom uitgevoerd zal worden met 2x1 rijstrook.
5.Er mee in te stemmen dat ter compensatie landschappelijke inrichtingsmaatregelen getroffen
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zullen worden aan met name de noordzijde van de omleiding.
6.De ontwerp-streekplanuitwerking en MER ter advisering aan te bieden aan de PPC, de
Provinciale Raad voor Milieu en Water en de Statencommissie ROV en ter kennisname
aan de Statencommissie voor Milieu,Water en Energie en de Statencommissie Verkeer
en Vervoer.
7. Dat de concrete uitwerking en financiële onderbouwing nader aan de orde zullen komen na het
doorlopen van de hiervoor vermelde procedure.

6
Beantwoording vragen van
statenleden dhr. G.J.M.A. Le
Belle en mw. D. Abbas over
sluiting van de jacht bij
bijzondere weersomstandigheden.
7
Bezwaarschriften/aanpassing
woonwagenplan.

8
Accountmanagement.

9
Voortgangsrapportage inklusief Plan van Aanpak 1996
Promotie en Acquisitie.

10
Voorwaardenscheppend
beleid, subsidie t.b.v. aanpassing infrastructuur Julianadorp.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.De concept-statenvoordracht inzake een zevental bezwaarschriften tegen het Woonwagenplan
Noord-Holland 1994-1997 en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te
stellen.
2.Dit concept en het concept-besluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "Accountmanagement", onderdeel van het goedgekeurde
beleidsplan Promotie & Acquisitie 1994 t/m 19999.
2.Onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie voor Economische Zaken en
Werkgelegenheid in te stemmen met het invoeren van een systeem van
accountmanagement in de provincie Noord-holland.
3.De notitie "accountmanagement" ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie voor
Economische Zaken en Werkgelegenheid om de vergadering van 13 maart 1996.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage inklusief Plan van Aanpak 1996 Promotie en
Acquisitie.
2.In principe akkoord te gaan met de in de Voortgangsrapportage inklusief Plan van Aanpak
1996 Promotie en Acquisitie genoemde aktiviteiten, meer in het bijzonder:
-de opzet van een systeem van accountmanagement (zie agendapunt 13)
-de organisatie van en deelname aan een handelsmissie naar de provincie Shandong in China
-deelname aan buitenlandse beurzen
-ondersteuning van de interregionale Europese samenwerking (o.m. CASTer)
-produktie en verspreiding van een promotievideo in 6 talen.
3.De Voortgangsrapportage inklusief Plan van Aanpak 1996 ter bespreking voor te leggen aan de
statencommissie Economische Zaken.
Het college besluit:
1.Onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie voor Economische Zaken
c.a. de gemeente Den Helder een subsidie in het kader van het zogeheten
Voorwaardenscheppend Beleid toe te kennen van f. 1 mln. voor de aanpassingen van de
infrastructuur in Julianadorp zoals die worden voorgesteld in het door de dienst WVV
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opgestelde recreatie-mobiliteitsplan "Zomer in de Kop.
2.De statencommissie voor EZ in haar vergadering van 13 maart 1996 bovengenoemde
subsidietoekenning ter advies voor te leggen.

11
Vaststelling concept wijziging woonwagenplan 19941997.

12
Veelzijdig Personeelsbeleid;
rapportage 1995 - 1996.

13
Evaluatie Platform Onderwijs
Kennis Bedrijfsleven.

14
Statenvergadering 18 maart
1996.

Het college besluit:
1.De concept-wijziging van het Woonwagenplan 1994 - 1997 in principe vast te stellen.
2.De concept-wijziging ter bespreking aan te bieden aan de commissie voor Maatschappelijk
Welzijn en Cultuur in de vergadering van 28 maart 1996.
3.De wijziging van het Woonwagenplan bij positief advies van de statencommissie ter visie te
leggen van 10 mei t/m 10 juni 1996 conform het gestelde in de Woonwagenwet.
Het college besluit:
1.Van de rapportage Veelzijdig Personeelsbeleid 1995-1996 kennis te nemen.
2.De volgende prioriteiten voor 1996 in principe vast te stellen:
-projecten in branches waar vrouwen en allochtonen ondervertegenwoordigd zijn
-projecten kwaliteitsverbetering personeelsfunctie MKB
-opzetten flexpool
-mobiliteit onderkant arbeidsmarkt.
3.De prioriteiten ter advies te agenderen voor de statencommissie Economische Zaken op 13
maart 1996 en de rapportage ter kennisgeving te brengen.
Het college besluit:
1.De Evaluatie Platform Onderwijs Kennis Bedrijfsleven te agenderen voor de statencommissie
van 13 maart 1996.
2.Het huidige overleg in het Platform Onderwijs Kennis Bedrijfsleven te beëindigen.
*Continuering van het contact tussen Provinciaal bestuur, Bedrijfsleven, Hogescholen en
Kennisinstellingen binnen het Regioteam Noord-holland onder voorzitterschap
van J.P.J. Lagrand. Het Regioteam heeft als taak te initiëren en adviseren met
betrekking tot kennisoverdracht en technologiegebied.
3.Aanvullend jaarlijks een evaluatieve bijeenkomst te organiseren om de resultaten van de
regionale kennisoverdracht vanuit het Technologieprogramma te bespreken in een
symposium voor de Hogescholen, Bedrijfsleven en Kennisinstellingen. De provincie zal
met deze partners het symposium organiseren, waarvoor de samenwerking in de
voorbereidingsgroep gecontinueerd wordt.
Het college besluit de statenvergadering van 18 maart a.s. niet te laten doorgaan. De voorgelegde
punten zullen in de aprilvergadering worden behandeld.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023
P. Heemskerk tel. 023 -51440102,
M. Hoensontel. 023 -5144118
B. Kessenstel. 023 -5144022
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309

-5144409
4
3, 14
8, 9, 10, 12, 13
5
1, 6, 7, 11
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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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