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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 29 OKTOBER 1996

Onderwerp

1
Provinciale commissarissen;
positie en gedragsregels.

2
Vergadering Algemeen
Bestuur Interprovinciaal
Overleg op 31 oktober 1996.

3
Herijking natuur- en milieueducatie (NME); regionale
steunpunten.

besluit

Het college besluit in te stemmen met de visie op en de positie van de "provinciale" commissarissen bij vennootschappen, neergelegd in de nota van de griffier van 18 oktober 1996
alsmede met de daarin voorgestelde gedragslijnen.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen van het IPO t.a.v. Vergroening van het fiscale stelsel,
Regionaal spoorvervoer, Jaarrekening en Jaarverslag 1995 van de Stichting Landelijk
Meldpunt afvalstoffen.
2.De heer Tielrooij te machtigen zijn stem uit te brengen ten gunste van de voorstellen m.b.t. 1e
fase takendiscussie, Convenant Natuurbeleidsplan, Overeenkomsten IPO-Stichting
Recreatie Toervaart Nederland en IPO-ANWB en ook overigens de standpunten van het
college in te brengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het IPO.
Het college besluit:
1. Ter uitwerking van de Strategienota de voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit
aangaande de herijking van natuur- en milieueducatie, met daarin vervat de navolgende
beslispunten, in principe vast te stellen:
a. met ingang van 1 januari 1997 maximaal vier jaar jaarlijks ¦ 238.500,- beschikbaar stellen
voor het project "regionale steunpunten NME"
b.daartoe het Consulentschap NME en de Milieufederatie Noord-Holland - eerst nadat zij een
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten - te mandateren tot uitvoeren van dit
project en tot het uitvoeren van de deelsubsidieverordening voor milieueducatie en
verbetering van de milieuhygine Noord-Holland; en in het verlengde daarvan:
c. met ingang van 1 januari 2001 de deelsubsidieverordening voor milieueducatie en verbetering
van de milieuhygine Noord-Holland in te trekken;
d. met ingang van 1 januari 1997 de deelsubsidieverordening voor bijzondere onderwijsprojecten
te wijzigen;
e. met ingang van 1 januari 1997 de mogelijkheid tot het verlenen van subsidie uit de
begrotingspost overige uitgaven natuur en landschap te beëindigen;
f. met ingang van die datum het Overlegplatform voor milieuvoorlichting Noord-Holland op te
heffen.
e voordracht voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Energie in de
vergadering van 14 november en ter definitieve besluitvorming aan de PS vergadering van
december 1996.
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Onderwerp
4
Wijziging Verordening op de
waterhuishouding en
waterkeringen Noord-Holland.
5
Richtlijnen MER Haventerrein Westpoort-West (Afrikaven).

6
Sociaal plan bewoners verzorgingstehuizen.

7
Memorie van Antwoord.

8
Schriftelijke vragen statenlid
P.J.M. Poelmann inzake de
urgentie van de afgegeven
machtiging in het kader van
de Ontgrondingenwet in
relatie tot de prijssituatie van
ophoogzand in de Kop van
Noord-Holland.

besluit
Het college besluit:
1.Zijn commentaar op de binnengekomen reacties vast te stellen.
2.De concept-statenvoordracht tot wijziging van de Verordening op de waterhuishouding en
waterkeringen Noord-Holland in beginsel vast te stellen.
3.De statencommissie Milieu, Water en Energie in hun vergadering van 14 november 1996 om
advies te vragen.
Het college besluit de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Westpoort West
vast te stellen, waarin onder andere:
-ruimte wordt geboden om naast een havenlengte van 1.800 m. varianten te onderzoeken met een
lengte van 1.900 m. en 2.500 m.
-de geluidszone voor het Westelijk Havengebied een harde randvoorwaarde is voor het te
ontwikkelen meest milieuvriendelijke alternatief
-een beschrijving wordt gevraagd van compensatiemogelijkheden en maatregelen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de conceptnotitie Sociaal plan bewoners, geldend bij de sluiting,
capaciteitsreductie en omvorming van verzorgingshuizen in de provincie Noord-Holland
m.u.v. Amsterdam voor de periode 1997-2000 en daarmee:
a.in principe accoord te gaan met de in de conceptnotitie vermelde vergoedingen ten behoeve van
verhuizing en herinrichting per bewoner;
b.de Inspectie Gezondheidszorg te verzoeken de in deze tot nu toe door de Inspectie voor de
verzorgingshuizen verrichte taken over te nemen en te participeren in de per (te sluiten)
tehuis in te stellen begeleidingscommissies.
2.Deze conceptnotitie voor reacties, opmerkingen, etc. voor te leggen aan bij de uitvoering ervan
betrokkenen zoals de Noord-Hollandse ziektekostenverzekeraars, de Noordhollandse
vereniging voor Ouderenzorg (NVO), de afdeling Noord-Holland van de Landelijke
Organisatie Bewonerscommissies Bejaardenoorden (LOBB), de inspectie
Gezondheidszorg Noord-Holland.
3.De conceptnotitie voor advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg ten behoeve van
haar vergadering van 27 november 1996.
Het college stelt de Memorie van Antwoord m.b.t. Beleidsplan en Begroting 1997 vast.

Het college stelt de antwoorden vast.
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9
Schriftelijke vragen statenleden dhr. J.J. Schipper en
mw. M.A.C. Karssen inzake
semi-directe verbindingsweg
in knooppunt Zaandam.
10
Technologie Stimuleringsplan ECN (Technostarters
Noordkop).

besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.In te stemmen met een subsidietoekenning van ¦ 250.000 aan het Energie-onderzoek Centrum
Nederland (ECN) voor de uitvoering van het Technologie Stimuleringsplan conform de
voorwaarden vermeld in de inliggende brief en het ECN-voorstel van 3 oktober 1996.
2.Het ECN-voorstel ter bespreking te agenderen voor de Statencie d.d. 06-11-1996.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -51440101, 2, 7
M. Hoensontel. 023 -5144118
10
J. Jansen
tel. 023 -5144257
6
B. Kessenstel. 023 -5144022
9
Y. Koot
tel. 023 -5144283
3, 4, 5
L. Nijsten
tel. 023 -5144087
8

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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