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1 
Provinciaal Meerjarenpro-
gramma Openluchtrecreatie 
1997-2001. 

 
 
Het college besluit: 
1.De strategische grondaankoop Koedijk voorlopig in eigendom en beheer te houden totdat 

zekerheid bestaat omtrent een definitieve uitbreiding van Geestmerambacht met ca 250 
ha., als onderdeel van het strategisch groenproject Bergen-Schoorl, en opgenomen in de 
PKB Actualisering VINEX. Na verkoop van de grond aan de LBL in het kader van het 
SGP Bergen-Schoorl omstreeks het jaar 2002, de opbrengst weer in het Fonds 
Openluchtrecreatie te storten. 

2.Bij een structurele negatieve stand van het Fonds OR zal een nadere prioritering en fasering 
plaats vinden. 

3.In te stemmen met het pmp-or 1997-2001, nadat de statencommissie NLO is geraadpleegd. 
 2 
Procedure beleidsplan en 
begroting 1998. 

 
Het college besluit: 
1.De procedure voor het beleidsplan en de begroting 1998 in principe vast te stellen, inhoudende 

onder meer: 
1.1.in de vergadering van Provinciale Staten van 12 mei 1997 een beleidsdebat te houden ter 

bepaling van de hoofdlijnen van het beleid voor 1998; 
1.2.tussen 3 en 25 september 1997 de begroting 1998 en het beleidsplan te bespreken in de 

diverse commissies uit Provinciale Staten; 
1.3het beleidsplan, de provinciale begroting 1998 c.a. en de Memorie van Antwoord te 

behandelen in de vergadering van Provinciale Staten van 10 november 1997. 
2.Bovenstaande procedure en het tijdpad ter bespreking voor te leggen aan het Seniorenconvent 

en de Statencommissie Middelen. 
3 
Wet Milieubeheer; herover-
weging Awb betreffende 
afwijzing verzoek intrekken 
gedoogbeschikking circuit 
Zandvoort. Gedeeltelijk 
contrair aan advies HAC. 

 
Het college besluit: 
1.Het bestreden besluit te handhaven en daarmee het advies van de Commissie te volgen, door 

de bezwaren van Gran Dorado ongegrond te verklaren. 
2.Het advies van de Commissie niet te volgen voor wat betreft het advies om aan de 

gedoogbeschikking een eindtermijn te verbinden. 

 
4 
Beantwoording schriftelijke 
vragen P.J.M. Poelmann 
inzake NV Afvalzorg/over-
name Rutte. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast.  
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5 
Stellingname t.a.v. onderzoek 
functies en werkbelasting 
statenleden. 

 
Het college besluit: 
1. In principe een concept-brief aan het IPO vast te stellen, waarin is opgenomen dat hervatting 

van het onderzoek naar functies en werkbelasting/functiewaardering  van statenleden nog 
steeds zinvol wordt geacht. 

2.De onder 1 genoemde brief ter kennis te brengen van het Seniorenconvent en ter advisering 
voor te leggen aan de statencommissie Openbaar Bestuur in haar vergadering op 26 
maart 1997. 

6 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenleden P.J.M. 
Poelmann en mw. mr. N.A. 
Griffioen- Smit inzake 
Hilversumse brandweer. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
7 
Samenwerkingsovereenkomst 
Corus. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst Corus, inhoudende:     
*bevordering uitvoering en regionale coördinatie van de Schipholbesluiten;         *sanctionering 

van gemaakte financiële afspraken;                                   
*vastleggen van het voornemen om een gezamenlijke regeling voor de behandeling  van schade-

claims verband houdende met de Schipholbesluiten voor te bereiden;     -tot en met 
1999 per jaar f.100.000,-- ter beschikking te stellen uit de algemene   middelen. 

2.In te stemmen met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 
               
8 
IJburg. 

 
Het college wenst duidelijk te maken welk standpunt wordt ingenomen t.a.v. de natuuront-
wikkeling IJburg.  Hierover volgt heden een persbericht. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 7, 8 
P. Heemskerk tel. 023 -51440102, 5, 6 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 3, 4 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 1 
 
 
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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