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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 28 MEI 1996      
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

  
 
 
1  
Kop en Munt; jaarprogramma 
1996/1997. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis genomen hebbend van het jaarprogramma 1996-1997 van het economisch actieplan 

voor de Noordkop, "Kop en Munt", in principe akkoord te gaan met de in het jaarprogr-
amma voorgestelde projecten.  

2.Het bedrag van f. 500.000,-- dat voor 1996, op de provinciale begroting is gereserveerd voor 
het geven van (extra) impulsen aan de Noordkop, te benutten voor de uitvoering van 
"Kop en Munt", te weten voor de eventueel noodzakelijke financiering in de voorfase 
van projecten. 

3.In het kader van het beleidsplan 1997 een besluit te nemen over een jaarlijkse  bijdrage ten 
behoeve van de uitvoering van "Kop en Munt" voor de periode 1997 tot en met 2000. 

4.In principe een bijdrage te verlenen van � 4 miljoen voor de co-financiering van de eerste fase 
van het project Rijkswerf "Willemsoord", indien de EU- subsidie uit het zogenaamde 
EFRO artikel 10 door de Europese Commissie wordt gehonoreerd en de gemeente Den 
Helder eveneens zorg draagt voor de het restant  co-financiering ad � 4 miljoen. 

5.de projecten N9, Rijkswerf (volgende fasen), Hollandse Bloementuin,             DIVMAG/Mij-
nendienst en "Zomer in de Kop" te betrekken bij de besluitvorming  over het Fonds 
Investeringen Noord-Holland; 

6.De projecten van het jaarprogramma 1996-1997 en de besluiten onder 2 t/m 5 ter advies te 
agenderen voor de vergadering van de PS-cie Econ. Zaken van 12 juni   1996. 

2 
Parton NV verkoop provin-
ciale aandelen aan ING Bank. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de verkoop van de provinciale aandelen in Parton N.V. aan de ING Bank 

volgens de in de concept-overeenkomst vastgelegde voorwaarden en prijs. 
2.De concept-voordracht m.b.t. de verkoop van de provinciale aandelen in Parton N.V. in 

principe vast te stellen. 
3.De concept-voordracht voor bespreking voor te leggen aan de PS-cie Economische Zaken op 

11 juni 1996 en aan de commissie Middelen op 19 juni aan de commissie Middelen. 
3 
Ontwerp-bezoldigings- en 
vergoedingsverordening 
bestuursleden waterschappen 
Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met de ontwerp-Bezoldigings- en vergoedingsverordening 

bestuursleden waterschappen Noord-Holland 1996 
2.De ontwerp-verordening om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en 

Energie, met het verzoek in te stemmen met het om commentaar zenden van de 
ontwerp-verordening aan de waterschappen. 

4 
Beantwoording vragen 
statenlid C.F. Poulie inzake 
de jeugdzorg in de regio 
Zaanstreek - Waterland. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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5 
Overdracht bevoegdheden 
Jeugdhulpverlening aan het 
ROA. 

 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake de overdracht aan het ROA-bestuur 

van de bevoegdheden tot het plannen en bekostigen van jeugdhulp-
verleningsvoorzieningen in principe vast te stellen. 

2.Het ROA-bestuur te verzoeken met de overdracht van bevoegdheden in te stemmen. 
3.Na verkregen instemming van het ROA-bestuur de concept-statenvoordracht en het ontwerp-

besluit om advies voor te leggen aan de statencommissies Zorg en Openbaar Bestuur. 
6 
Herindeling Zwanenburg 
e.o./grenscorrectie Houtrak-
polder. 

 
Het college besluit: 
1.De procedure voor de herindeling Zwanenburg en omstreken alsnog niet verder voort te zetten. 
2.Dit te berichten aan B&W van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, B&W van de 

gemeente Haarlemmermeer, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de 
Dorpsvereniging Zwanenburg/Halfweg.  

 
7 
Referendum, reglement van 
orde. 

 
Het college besluit: 
1.Het reglement van orde behorende bij de provinciale referendumverordening voorlopig vast te 

stellen. 
2.Het reglement van orde voor te leggen aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur. 

8 
Aanmelding EU-project 
Duinzoom Noord-Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Het project Duinzoom Noord-Holland aan te melden als demonstratieproject inzake de 

geïntegreerde en duurzame ontwikkeling van kustgebieden bij de Europese Unie. 
2.Deze aanmelding in samenspraak te doen met European Union for Coastal Conservation. 

9 
Vergadering van het Alge-
meen Bestuur van het 
Interprovinciaal Overleg op 
30 mei 1996. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het voorstellen van het IPO over beschikbaarstelling krediet externe 

advisering positiebepaling provincies op het terrein van de ruimtelijke ordening. 
2.Kennis te nemen van de brainstormdiscussie over de interprovinciale opstelling in de discussie 

over de verdeling van taken en bevoegdheden over de drie bestuurslagen. 
3.In te stemmen met het voorstel inzake meerjarenafspraak energie-efficiency met de tapijtindus-

trie. 
4.De standpunten van het college schriftelijk in te brengen in het AB IPO op 30 mei 1996. 

 
 
10 
Ontwerp-besluit tot wijziging 
van de verordening 
waterkwaliteitsbeheer Noord-
Holland 1993. 

 
Het college besluit: 
1.Vast te stellen het ontwerp-besluit tot wijziging van de Verordening waterkwaliteitsbeheer 

Noord-Holland 1993. 
2.Genoemd ontwerp-besluit ter advisering te zenden aan de provinciale Raad voor Milieu en 

Water. 
3.Genoemd ontwerp-besluit gedurende vier weken ter inzage te doen leggen bij de gemeenten in 

het beheersgebied van uitwaterende Sluizen. Voorts het ontwerp-besluit om advies toe 
te zenden aan betrokken instanties zoals Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, 
Hoogheemraadschap Rijnland, Waterschap Groot-Haarlemmermeer, Zuiveringschap 
Amstel- en Gooiland en de gemeente Amsterdam. 

4.Het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en 
Energie. 
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 8 
P. Heemskerk tel. 023 -51440106, 7, 9  
M. Hoensontel. 023 -5144118 1, 2  
J. Jansen tel. 023 -5144257 4, 5 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 3, 10 
 
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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