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

van 16 juni 1998  
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat op 18 juni 1998 

 
 
Het college besluit grotendeels in te stemmen met de voorstellen.  
 
 

 
2 
Aanpassing mandaatbesluit 
GS 
 

 
Het college besluit in te stemmen met een aantal beslispunten tot het wijzigen van het 
mandaatbesluit Bestuurs- en beheersbevoegdheden GS. 

 
3 
Schoolvideo 

 
Het college besluit: 
1.Af te zien van de productie van een eigen schoolvideo. 
2.Te kiezen voor deelname aan een IPO-project dat leidt tot de productie van een tv-film in 

samenwerking met de TROS. 
3.Tot actualisering van bestaand voorlichtingsmateriaal 
4.Het eventueel opzetten van een op jongeren gerichte Internet-site te betrekken bij de evaluatie 

van de totale internetontwikkeling. 
  
4 
Stimuleringsregeling 
Ouderenhuisvesting; 
verdeling middelen 1998 

 
Het college besluit: 
1.De subsidiemiddelen ouderenhuisvesting 1998 in concept toe te delen aan de daarvoor in 

aanmerking komende projecten overeenkomstig het verdeelvoorstel van de Interdienstelijke 
Projectgroep Ouderenhuisvesting. 

2.Omtrent het verdeelvoorstel het advies te vragen van de Statencommissie ROV. 
 

5 
Woningbouwlokaties in het 
kader van de C20-discussie 
Alkmaar. 

 
Het college besluit: 
1.Mede te delen, dat het gemeentelijk onderzoek naar woningbouwlocaties voor Alkmaar in het 

kader van de C20 discussie, voor de periode 2005-2020, beperkt kan worden tot 5000 
woningen. 

2.Te berichten, dat besluitvorming over de woningbouwlocaties dient plaats te vinden in het 
kader van de opstelling van een nieuw streekplan voor Noord-Holland Noord. 

3.De voorgestane locatie voor 2000 woningen reeds af te wijzen. 
4.Te besluiten, dat in het kader van de C20 discussie onvoldoende aanleiding is voor 

grenswijziging in Alkmaar-West. 
 

6 
Jaarvergadering AvA UNA 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het jaarverslag 1997 van NV Energieproductiebedrijf UNA over 1997. 
2.In te stemmen met de jaarrekening 1997 en de voorgestelde winstbestemming. 
 

 
7  



 
 2 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 16 juni 1998  

 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

Jaarvergadering AvA ENW Het college besluit in te stemmen met de jaarrekening en winstbestemming van ENW over 1997 
onder het maken van enkele opmerkingen. 

 
8 
Meerjarige Evaluatie van 
Milieubeleid 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van: 
a.De Meerjarige Evaluatie Milieubeleid; 
b.De aanbevelingen van het platform Milieu en Water over de evaluatie. 
2.Accoord te gaan met: 
c.het GS commentaar op de meerjarige evaluatie; 
d.het behandelingsvoorstel aan de commissie MWE inhoudende: 
-bespreking van de Meerjarige Evaluatie aan de hand van het GS commentaar. 
E.e.a. in combinatie met de samenvatting van het NMP-3, de IPO-reactie op het NMP-3 en de 

aanbevelingen van het Platform Milieu en Water; 
-verwerking van de besprekingsresultaten in het Milieuprogramma 1999. 

 
 
9 
Inhoudelijke en financiële 
eindrapportage waterproject 
Mahonisi, Zuid-Afrika 

 
Het college besluit kennis te nemen van de inhoudelijke en financiële eindrapportage van het 
waterproject Mahonisi te Zuid-Afrika. 

 
10 
Nieuw Kiesreglement, gericht 
op directe schriftelijke 
verkiezingen en 
samenhangende 
reglementswijzigingen 

 
Het college besluit: 
1.in beginsel vast te stellen de ontwerpvoordracht, vergezeld van de ontwerp-statenbesluiten tot 

het  
-vaststellen van Kiesreglement waterschappen Noord-Holland, dat uitgaat van directe schriftelijke 

verkiezingen; 
-het intrekken van  Algemeen Kiesreglement waterschappen Noord-Holland en het Kiesreglement 

voor het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier; 
-het wijzigen van de reglementen van de waterschappen Hollands Kroon, Groot-

Geestmerambacht, Het Lange Rond, Groot-Haarlemmermeer, Westfriesland., De 
Waterlanden alsmede het reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van 
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, gericht op schrappen systeem van 
plaatsvervangend hoofdingeland, schrappen bepalingen in verband met indirect kiesrecht, 
aanpassen kiesdrempel, invoeren/schrappen van kiesdistricten, verkleining aantal leden 
dagelijks bestuur (Groot- Geestmerambacht) en verlenging zittingstermijn huidige 
algemene besturen i.v.m. synchronisatie met Zuid-Hollandse waterschapsverkiezingen 

2.de voordracht en toebehoren om advies aan de statencommissie Milieu, Water en Energie voor 
te leggen; 

 
11 
Jaarrekening PEN 1997 

 
Het college besluit: 
1.De jaarrekening N.V. PEN over 1997 vast te stellen. 
2.Kennis te nemen van het directieverslag 1997. 
3.De jaarrekening PEN toe te zenden aan de Commissie Middelen gecombineerd met de 

Commissie Milieu, Water en Energie. 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
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    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 095 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2, 9 
J. Jansen tel. (023) 514 42 574 
B. Kessenstel. (023) 514 40 22  3 
M. van Kanten tel. (023) 514 42 111, 6, 7, 8, 10, 11 
 
 
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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