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1
Bloembollencentrum BolleNoord, gemeente Zijpe.

2
Aanvaarding MER Haventerrein Westpoort-West
(Afrikahaven).
3
Stimuleringstaak preventie.

4
Taxi-tarieven 1997.

Besluit

Het college besluit:
1.De gemeente Zijpe, onder voorbehoud van een positief advies van de Statencommissie voor
Economische Zaken, een subsidie toe te kennen van
¦ 250.000,-- ten behoeve van het project bloembollencentrum BolleNoord in 't Zand.
2.De Statencommissie voor EZ in haar vergadering van 19 maart a.s. het subsidie-voorstel voor
advies voor te leggen.

Het college besluit:
1.Het milieu-effectrapport Haventerrein Westpoort-West te aanvaarden.
2.De mogelijkheid tot het geven van een aanwijzing ook na de grenscorrectie open te houden.
Het college besluit:
1.De stimuleringstaak preventie, waarin de landbouwaspecten zijn meegenomen, in principe te
continueren tot en met het jaar 2000.
2.Dit te doen met de huidige voor deze taak gereserveerde formatie en het gereserveerde budget.
3.In het jaar 2000 de stimuleringstaak preventie opnieuw te evalueren.
4.De afdeling milieubeleid opdracht te geven het meerjarenprogramma 1997-2000, met de
aanbevolen aanpassingen, op te stellen.
5.Het besluit voor bespreking plaatsen op de agenda van de commissie Milieu, Water en Energie
van 13 maart 1997.
Het college besluit:
1.Het besluit van 21 november 1995, nr.95-901442 (Provinciaal Blad van 1995, no. 79) tot
vaststelling van de taxitarieven voor het taxivervoer, dat wordt verricht uitsluitend
binnen het gebied waarvoor vergunning is verleend, met uitzondering van de tarieven
die schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor gedurende een bepaalde
periode meermalen te verrichten taxivervoer, in te trekken.
2.De tarieven vast te stellen voor het taxivervoer met personenauto's (1 t/m 8 personen), dat
wordt verricht uitsluitend binnen het gebied waarvoor vergunning is verleend, met
uitzondering van de tarieven die schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor
gedurende een bepaalde periode meermalen te verrichten taxivervoer:
voor de taxi-exploitatiegebieden Noord-Holland-Noord, Zuid- en Midden-Kennemerland en Gooi
en Vechtstreek:
eerste aanslag¦ 5,80+ 0 meter
kilometertarief¦ 2,85
wachttarief¦ 58,00
3.D tarieven vast te stellen voor het rolstoelvervoer, dat wordt verricht uitsluitend binnen het
gebied waarvoor vergunning is verleend, met uitzondering van de tarieven die schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor gedurende een bepaalde periode
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meermalen te verrichten taxivervoer:
voor de taxi-exploitatiegebieden Noord-Holland-Noord, Zuid-en Midden-Kennemerland en Gooi
en Vechtstreek:
eerste aanslag¦ 9,20 + 0 meter
kilometertarief¦ 3,82
wachttarief ¦ 58,00.
4.Na te gaan of aanpassing van de taxi-tarieven op basis van een binnenkort te verrichten
onderzoek nodig is.

6
Uitbreiding en vernieuwing
Ecomare te Texel.

Het college besluit:
1.a.De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit voorlopig vast te stellen inhoudende het
voorstel aan Provinciale Staten om een investeringssubsidie te verlenen van ¦ 1.000.000,-- t.b.v. de uitbreiding en vernieuwing van Ecomare, Centrum voor Wadden en
Noordzee te Texel.
b. Het onder 1a genoemde bedrag te dekken uit de middelen van het Fonds
Investeringen
Noord-Holland (jaarprogramma 1997).
2.b.Hierover de adviezen in te winnen van respectievelijk de statencommissie Middelen
(schriftelijk) en de statencommissie Economische Zaken, waarbij de leden van de
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur worden uitgenodigd.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers

M. Hoensontel. 023 -5144118
1
M. Jonker
tel. 023 -5144584
Y. Koot
tel. 023 -51442832, 3
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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