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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 17 februari 1998

Onderwerp

1
Vergadering IPOadviescommissie Milieu en
Waterstaat op 19 februari
1998

2
Vergadering IPOadviescommissie Ruimte en
Groen op 19 februari 1998
3
Derde Haven IJmuiden
Vergunningaanvraag
4
Afzonderlijke bekrachtiging
in bestuurlijk en ambtelijk
mandaat afgedane
bestemmingsplannen
5
Fiets- en Wandelpadenplan
Noordelijke Vechtstreek

besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie
Milieu en Waterstaat betreffende: Reactie op Vierde Nota Waterhuishouding, onder het
maken van kanttekeningen; Thema's en conceptprogramma Brusselreis; Brief aan de
minister van VROM inzake aanpassing Interimwet Ammoniak en Veehouderij (IAV);
2.Gedeeltelijk in te stemmen met de voorstellen van het IPO m.b.t. Nazorg Voormalige
Stortplaatsen;
3.Niet in te stemmen met het voorstel van het IPO m.b.t. Uniformering provinciaal
ontheffingenbeleid exportverbod;

Het college besluit:
Een afwijzend standpunt in te nemen bij de voorstellen van het IPO ten aanzien van de
Voorgestelde lijn voortzetting plattelandsvernieuwing.

Het college besluit de ontwerpvergunning krachtens de Ontgrondingenwet voor het afgraven van
een stuk duin aan de Seinpostweg ten behoeve van de aanleg van een industrieterrein vast te
stellen en gedurende 4 weken (periode 27 februari - 27 maart) ter visie te leggen.
Het college besluit te bekrachtigen en voor zijn rekening te nemen het namens hen in mandaat
genomen besluiten.

Het college besluit:
1.De nota "Standpuntbepaling van GS op de ingekomen reacties op het ontwerp Fiets- en
Wandelpadenplan Noordelijke Vechtstreek" vast te stellen.
2.De voorgestelde wijzigingen te verwerken in het fiets- en Wandelpadenplan Noordelijke
Vechtstreek - in ontwerp vastgesteld op 8 juli 1997 (zie nr.97-712621) - en het Fiets- en
Wandelpadenplan Noordelijke Vechtstreek voorlopig vast te stellen, met inachtneming van
het voorbehoud dat LNV nog dient in te stemmen met de modulaire benadering en het
financiële aandeel van het rijk.
3.Het provinciaal aandeel in de geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen in principe te
bepalen op maximaal ¦ 9.889.000,-- en dit bedrag als volgt te financieren:
- ¦ 6.750.000,-- ten laste van Fonds Openluchtrecreatie
- ¦ 3.139.000,-- ten laste van de provinciale wegenbegroting.
4.Het ten laste van het Fonds Openluchtrecreatie komende bedrag gedurende de uitvoeringsduur
van het Plan (1998-2007) te reserveren op basis van concrete subsidietoezeggingen, mits er
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voldoende middelen in het Fonds aanwezig zijn.
5.Het initiatief te nemen voor het vinden van co-financiering.
6.Over de bovengenoemde besluiten advies te vragen aan de Statencommissie Natuur, Landschap
en Openluchtrecreatie en het Provinciaal Overlegplatform Landelijk Gebied.

6
Aanvragen verenigingen voor
agrarisch natuurbeheer voor
subsidiëring van hun
activiteiten voor 1998
7
Vergoeding kosten
werkzaamheden van de
statenfracties per 1 januari
1998
8
Heroverweging Awb;
weigering verklaringen van
geen bezwaar ex artikel 19
WRO/50, lid 5 Ww;
uitbreiden dumpstore aan het
Zeevangsdijkje 4 te Kwadijk
te Zeevang
9
Aankondiging verdeelronde
1998 Stimuleringsregeling
Ouderenhuisvesting

10
Beantwoording brief G.Le
Belle d.d. 23 december 1997
inzake de commissie van
onderzoek bij landinrichting

Het college besluit:
1.Voorlopig in te stemmen met de voorgestelde verdeling van de middelen voor agrarisch
natuurbeheer.
2.Dit voorlopig besluit voor advies voor te leggen aan de PS-commissie NLO.
Het college besluit:
1.De vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties voor 1998 in principe vast te stellen.
2.Het principebesluit voor te leggen aan het Seniorenconvent.

Het college besluit:
1.Reclamanten in hun bezwaren te ontvangen.
2.De bezwaren ongegrond te verklaren.
3.De bestreden beslissing te handhaven.

Het college besluit:
1.Uitvoering te geven aan de Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting 1998 volgens de
beleidslijnen die zijn aangegeven in de uitnodigingsbrief aan alle besturen van
woningcorporaties, verzorgingstehuizen en gemeenten in Noord-Holland, m.u.v.
Amsterdam, en de overkoepelende instanties: NCIV en NWR.
2.In te stemmen met een termijnverlenging van 6 weken voor de indiening van de
subsidieaanvraag.
3.Het subsidieplafond vast te stellen op ¦ 2.695.000,-.
4.Tot het bereiken van dit plafond in te stemmen met het systeem "wie het eerst komt het eerst
maalt".

Het college besluit:
1.De beleidsnota "Provincie Noord-Holland en de landinrichting" van november 1992 parallel
aan het op te stellen Plan van Aanpak voor de implementatie van de herijking landinrichting
(GS besluit 97-711129) te herzien;
2.Een aanvang te maken met het onder 1. genoemde Plan van Aanpak eerst nadat het kabinet en
de Tweede Kamer hebben besloten over de voorstellen inzake de herijking landinrichting;
3.In het kader van de onder 1. genoemde herziening de rol en taak van een Commissie van
Onderzoek bij landinrichting ter discussie te stellen;
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4.De heer G.Le Belle per brief hierover in kennis te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers

P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
7
Y. Koot
tel. (023) 514 42 831
L. Nijsten tel. (023) 514 40 871, 3, 10
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
2, 5, 6
A.Lamurtel. (023) 514 41 984, 8, 9

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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