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OPENBARE BESLUITENLLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 12 januari 1999

Onderwerp

1.
Uitvoeringsnotitie
ecologische verbindingszones

2.
Intrekken besluit fusie
gewesten en toe- en uittreding
Castricum

3.
Natuurdoeltypenkaart voor
Noord-Holland

4.
Afwijzing verzoek om

Besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de uitvoeringsnotitie ecologische verbindingszones en in principe de
realisatie van ecologische verbindingszones zoals daarin verwoord te stimuleren;
2.Daartoe vanaf 1999 ¦ 325.000,= uit bestaande middelen in te zetten voor de realisatie van
verbindingszones;
3.Het besluit ter advies voor te leggen aan het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied
(POL) en de PS-commissie NLO;
Het college besluit:
1.In beginsel de ontwerpstatenvoordracht vast te stellen, inhoudende het intrekken van het
besluit tot fusie van de gewesten IJmond en Zuid-Kennemerland, de uittreding van
Castricum uit diverse gemeenschappelijke regelingen en de toetreding van Castricum tot het
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland;
2.De ontwerpvoordracht voor schriftelijk overleg voor te leggen aan de besturen van de betrokken
gemeenten en samenwerkingsverbanden;
3.De ontwerpstatenvoordracht voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur van 27 januari
1999;
4.De ontwerpstatenvoordracht te behandelen in de vergadering van PS van 8 maart 1999.

Het college besluit:
1.De bestaande en volgens vigerend beleid te ontwikkelen Noord-Hollandse natuurgebieden en
gebieden met agrarisch natuurbeheer te voorzien van een aanduiding voor de gewenste
natuurkwaliteit. Basis hiervoor vormt een stelsel van in IPO/LNV-verband onderschreven
natuurdoeltypen.
2.Daartoe een natuurdoeltypenkaart Noord-Holland op te laten stellen als kader voor de invoering
van een nieuwe, meer op natuurresultaat gerichte rijkssubsidieregeling van het natuurbeheer
("Programma Beheer"), inclusief een daarbijbehorend communicatietraject.
3.De statencommissie NLO hierover te informeren.
4.Het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied hierover om advies te vragen.

Het college besluit het verzoek van B&W van Heemskerk om een financiële bijdrage te leveren
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Besluit

financiële bijdrage
archeologische inventarisatie
De Trompet te Heemskerk

in de kosten van een archeologische inventarisatie af te wijzen.

5.
Evaluatie missie China/Japan

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de evaluatie van de missie naar China (Shandong van 4 t/m 10 oktober
1998) en Japan (Niigata van 10 t/m 16 oktober 1998);
2.De evaluatie toe te zenden aan de Statencommissie Economische Zaken & Werkgelegenheid en
Land- en Tuinbouw.

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

P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
2
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
5
S. Rabentel. (023) 514 40 071, 3 en 4
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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