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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

VAN 22 APRIL 1997 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
1 
IPO Algemeen Bestuur- 
vergadering d.d. 24 april 
1997. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het IPO voorstel bij agendapunt 4, IPO reactie op wijziging Onteigenings-

wet; 
2.De heer Tielrooij te machtigen zijn stem uit te brengen ten gunste van het voorstel 

Meerjarenafspraak energie-efficiency Overige Industrie; 
3.In de concept-brief van het IPO over het kabinetsstandpunt eindperspectief kaderwetgebieden 

wijzigingen voor te stellen. 
 
2 
Herstructurering glastuin-
bouw. 

 
Het college besluit de voordracht inzake de herstructuring van de glastuinbouw in Noord-
Holland enigszins aangepast vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van Provinciale 
Staten op 12 mei 1997. 
 

 
3 
Statenvoordracht vergader-
schema provinciale staten 
voor 1998. 

 
Het college besluit: 
1. Ontwerp-voordracht vergaderschema PS voor 1998 in principe vast te stellen. 
2.De voordracht te agenderen voor de PS-vergadering van 16 juni 1997. 

 
4 
Infrastructuur Actualisering 
VINEX. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de in het kader van de Actualisering van de VINEX ingediende lijst met 

infrastructuurprojecten. 
2.In het bestuurlijk overleg over de Actualisering van de VINEX het standpunt in te nemen: 
a.dat kan worden ingestemd met de visie van het rijk de aan de Actualisering VINEX 

gerelateerde projecten onder te brengen in de Verkenningenfase van het MIT; 
b.dat nadere discussie over een prioriteitsstelling tussen de verschillende projecten moet 

plaatsvinden in de daartoe geëigende regionale verbanden (i.c. voorbereidende 
overleggen ten behoeve van het meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, 
Stuurgroep Noordvleugel in Beweging), waarbij rekening wordt gehouden met de 
ingediende globale prioritering. 

 
 
5 
Vaststelling van de ontwerp-
jaarrekening van de provincie 
over 1996 (met bijlagen; 
voorlopige vaststelling van 
de ontwerp-voordracht 
(geleidebrief) aan de provin-
ciale staten 

Het college besluit: 
1.De ontwerp-jaarrekening van baten en lasten van de provincie over 1996         met de daarbij 

behorende toelichting en bijlagen vast te stellen. 
2.De voordracht aan Provinciale staten (c.q. de geleidebrief) met het            ontwerp-besluit bij 

de rekening voorlopig vast te stellen. 
 

 
6 
Vaststelling van de ontwerp-

 
Het college besluit: 
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rekening van de 
Groenontwikkelings- en 
Beheersdienst Noord-Holland 
(GBD) over 1996 en 
voorlopige vaststelling van 
de voordracht met ontwerp-
besluit. 

1.De ontwerp-rekening van de GBD over 1996 met bijlagen vast te stellen. 
2.De voordracht aan Provinciale Staten met het ontwerp-besluit bij de            rekening 

voorlopig vast te stellen. 
 
 

 
7 
Datum juni-vergadering van 
provinciale staten. 

 
Het college besluit: 
1.De datum waarop provinciale staten in de maand juni vergaderen in verband met de luchtvaart-

besluitvorming te bepalen op 23 juni 1997. 
2.Dit besluit schriftelijk aan de staten mee te delen. 

 
8 
Consumentenonderzoek. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Het rendement van het provinciaal optreden". 
2.In te stemmen met de geselecteerde projecten te weten: Plan Verzorging en Verpleging, 

Masterplan Noordzeekanaalgebied, Veenweidengebieden en Streekplanherziening Gooi 
en Vechtstreek. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillettel. (023) 514 44 094 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 3, 5, 7 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 838 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 872 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 096 
 
 
 
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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