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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 16 september 1997

Onderwerp

1
Vergadering IPO-commissie
Milieu en Waterstaat op
donderdag 18 september 1997

2
Vergadering IPOadviescommissie Ruimte en
Groen op donderdag 18
september 1997

3
Inrichtingsplan Afdeling
Beheer en Uitvoering

Besluit

Het college besluit:
in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Milieu & Waterstaat betreffende de agendapunten; Jaarrapportage 1996 van het IPO-project
Implementatie VERDI; Implementatie VERDI; Subsidie voorbeeldproject VERDI;
Doeluitkering verkeersveiligheidsgelden; IPO-taakstelling Beton- en Metselzand, met
kanttekening; Handhaving; Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid (MIG);
Milieuconvenant Glastuinbouw; met kanttekening in te stemmen met "Evaluatie en verdeling
waterkeringssubsidies"; niet in te stemmen met het voorstel tot bijstelling van de verdeling van
de huidige en extra middelen voor onderhoud waterkeringen; over "Samenwerkingsovereenkomst
met het RIVM" het standpunt in te nemen dat niet kan worden ingestemd met het voorstel.
Het college besluit:
in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Ruimte en Groen betreffende de agendapunten; Startnotitie "Groen op de kaart";
Verplichtingenstand; Implementatie Programma Beheer; Actualisering VINEX; Voortgang
taakverdeling volkshuisvesting; Voorfinanciering Noord-Holland. T.a.v. de provinciale
projectprocedure een afwijkend standpunt in te nemen; bij "Mandateringsregeling groene wetten"
te kiezen voor de variant continuering huidige situatie, met kanttekening.
Het college besluit:
in te stemmen met het inrichtingsplan van de afdeling Beheer en Uitvoering.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 092
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 3
M. Jonker
tel. (023) 514 44 581
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 871
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 2
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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