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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 30 september 1997 

 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
1 
Functionele indeling van het 
provinciale wegennet. 

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van de inhoud van de rapportage: 
2.de in het rapport deel I voorgestelde categorie-indeling van het in beheer zijnde 

provinciale wegennet in stroom- en ontsluitings- en erftoegangswegen te hanteren als 
inzet -- na het aangaan van de verplichting, conform het nog te ondertekenen 
convenant "Startprogramma Duurzaam Veilig" om als coördinator op te treden -- om 
te komen tot een categorie-indeling van het gehele Noordhollandse wegennet in 1999; 

3.het categoriseringsplan te hanteren als uitgangspunt voor interne provinciale plan - en 
besluitvorming op het gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening etc. 

4. dat hiermee geen onvermijdbare claims op de algemene middelen worden gelegd. 
5.deze rapportage om advies voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en 

Vervoer (vergadering van 3 oktober 1997); 
 

 
2 
Notitie mogelijke handhaving 
op Zeeweg te Bloemendaal 

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van de notitie "mogelijke handhaving op de Zeeweg te Bloemendaal" 
2.notitie ter instemming voorleggen aan de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer en 

daartoe op de agenda te plaatsen van de vergadering van deze commissie op 3 oktober 
1997.        

 
        
3 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid H.Pluckel. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
4 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid 
J.C.M.Onstenk (Groen 
Links) 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid 
J.C.M.Onstenk (Groen 
Links) 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
 
6 
Beantwoording Statenvragen 
van de heer drs.C.Kruijmer 

 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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inzake Aziëreis. 
  
7 
Beantwoording brieven 
mevrouw Onstenk en de heer 
De Lange inzake Aziëreis. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
8 
Behoefte bedrijventerreinen in 
HAL-regio (bedrijventerrein 
Boekelermeer Zuid). 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de projectopdracht "realisatie bedrijventerreinen Boekelermeer Zuid". 
2.De brieven van de gemeente Alkmaar en de Stuurgroep HAL te beantwoorden. 

  
9 
Evaluatie Streekplan Noord-
Holland Noord. 

 
Het college besluit: 
1.Over te gaan tot een beleidsevaluatie van het streekplan Noord-Holland Noord voor de regio's 

Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland en Texel. 
2.De beleidsevaluatie in hoofdzaak te richten op de aspecten wonen, werken en forensisme en 

hiermee samenhangende agrarische aspecten. 
3.Na afronding van het evaluatierapport (medio 1998) te besluiten of en zo ja voor welke 

onderdelen een partiële herziening van het streekplan noodzakelijk is. 
4.Deze beleidsevaluatie af te stemmen met het lopend onderzoek naar een mogelijke uitbreiding 

van het bedrijfsterrein Boekelermeer-Zuid in Alkmaar en Heiloo. 
5.De Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en de gemeenten in de 

regio's te informeren en te betrekken bij deze beleidsevaluatie.  
 

  
10 
Uitbesteden meettechnische 
ondersteuning bij uitvoeren 
emmissiemetingen voor 
vergunningverlening en 
handhaving Wet milieubeheer 

 
Het college besluit: 
1.Tot het uitbesteden van de meettechnische ondersteuning (apparatuur en bediening) bij het 

uitvoeren van emissiemetingen voor de vergunningverlening en handhaving van de Wet 
milieubeheer. 

2.Tot verkoop van de provinciale emissiemeetapparatuur. 
 

  
11 
Ontwerp Tijdelijke 
stimuleringsregeling 
aansluiting lokaal/provinciaal 
jeugdzorgbeleid met ontwerp 
Toelichting. 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp Tijdelijke stimuleringsregeling aansluiting lokaal/provinciaal jeugdzorgbeleid en 

de daarbij behorende ontwerp Toelichting vast te stellen 
2.De GS.-commissie Zorg te machtigen voor 1 januari 1998 gelijktijdig op alle ingediende 

aanvragen te beslissen. 
 

  
 
 
 
12 
M&B 
Heroverweging sluiting 
Sauna Heerhugowaard. 

 
 
Het college besluit: 
1.De heer R. Abspoel te Heerhugowaard in zijn bezwaar ontvankelijk te verklaren;  
2.Het advies van de Hoor- en Adviescommissie over te nemen;  
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3.Het bezwaar van de heer R. Abspoel gegrond te verklaren;  
4.De bestreden beslissing van 3 december 1996 in te trekken. 
 

  
13 
Bestemmingsplan Groote 
Keeten 
 

 
Het college keurt het bestemmingsplan Groote Keeten, gemeente Zijpe goed. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
     over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 093, 4, 5, 6, 7, 9 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 8 
J. Jansen tel. (023) 514 42 5711 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 581, 2 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 8310, 12 
 
 
 
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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