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Onderwerp Besluit

1.
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlig G.J.M.A.Le
Belle (D66) inzake duurzaam
inkopen

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Beantwoording statenvragen de
heren P.J.Bruystens en
drs.ing.Ph.G.de Lange
(AOV/OU55+) inzake
humanitaire hulp

Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Herijking relatie met NV
Afvalzorg; vaststellen
statenvoordracht

Het college besluit:
1. Dat het voor het realiseren vanhet afvalbeleid niet langer nodig is om een

eigen stortbedrijf te hebben en dat NV Afvalzorg vanuit dat oogpunt zou
kunnen worden geprivatiseerd;

2. Ter voorbereiding op finale besluitvorming inzake privatisering van NV
Afvalzorg samen met het bedrijf na te gaan wat de uit bedrijfsmatig en
strategisch oogpunt meest gewenste vorm en fasering van privatisering is;

3. De daartoe strekkende statenvoordracht en het bijbehorende
ontwerpbesluit vast te stellen.

4.
Near Shore Windpark bij
Egmond aan Zee

Het college besluit het Ministerie van Economische Zaken in positieve zin te
adviseren over de opstelling van een demonstratiepark voor windturbines in de
Noordzee bij Egmond aan Zee.

5.
Deelverordening Milieu,
Economie en Innovatie subsidie
en MEI-intentieverklaring c.q.
plan

Het college besluit:
1. De deelverordening Milieu, Economie en Innovatie projecten in Noord-

Holland 2000, voorlopig vast te stellen.
2. Het subsidieplafond voor 2000 vast te stellen op fl. 30.000,-.
3. Deze deelverordening voor definitieve vaststelling via de PS-Cie MWG

voor te leggen aan PS.
4. Het MEI-project voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Vaststellen stimuleringsregeling
Quick Scans duurzaam onder-
nemen voor de duur van 1 jaar

Het college besluit de stimuleringsregeling Quick Scans duurzaam
ondernemen als proefproject vast te stellen voor de duur van 1 jaar, ingaande
vanaf 31 mei 2000.

7.
Beantwoording statenvragen van
P.Zoon (VVD) aangaande
dienstverlening

Het college stelt de antwoorden vast.
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8.
Beantwoording statenvragen
D66 de heer Le Belle over
geluidswal bij schietterrein
Botgat gelegen bij Groote
Keeten in de Gemeente Zijpe

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Voortgang IPWA
(Interprovinciaal
Windturbinepark Afsluitdijk)

Het college besluit de stukken – bij wijze van voorgangsverslag – om advies
voor te leggen aan de Statencommissie Milieu en Energie, en ter kennis te
brengen van de Statencommissie ROB.

10.
Beantwoording statenvragen van
drs.M.A.de Jong (PvdA) en
mw.mr.A.Humalda-Blok (VVD)
inzake station Purmerend
Weidevenne

Het college stelt de antwoorden vast.

11.
Perceptie-onderzoek over het
Noordzeekanaalgebied.

Het college besluit:
1. Het rapport “In Den Haag winnen, is in de regio beginnen” voor

kennisgeving aan te nemen;
2. De conclusies en aanbevelingen in het rapport in hoofdlijnen te

onderschrijven;
3. De gedeputeerde voor zeehavens de aanbevelingen gericht op de

verbetering van de bestuurlijke samenwerking, de inhoudelijkheid en de
communicatie (winstkansen) uit het rapport binnen het Bestuursplatform
uit te laten werken en daarbij als inzet mee te geven;

- De eenheid in de regio te bevorderen om zodoende meer invloed uit te
oefenen op de nationale besluitvorming

- De provincie samen met de gemeent eAmsterdam de verantwoordelijke te
laten zijn voor de bestuurlijke samenwerking;

- Als aandeelhouders van de RON de samenwerking met Amsterdam te
bevorderen;

4. Het rapport en de besluiten 1 t/m 3 ter kennisname toe te sturen aan de
commissie Wegen, verkeer en vervoer, en zeehavens.

12.
Programma Document Leader+,
Regio Randstad

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept (20 april 2000) Programma Document

Leader+ voor de Randstadprovincies (Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland
en Noord-Holland)

2. De gedeputeerde voor Economische Zaken en Europa te mandateren om
met de collega’s uit Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (22 mei 2000) te
beslissen over de indiening van dat programma (zodra het is afgerond) via
Den Haag bij de Europese Commissie.

3. In te stemmen met een verdeling over de vier provincies van het voor
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Leader+ beschikbare budget in een verhouding van 1:1:1:½ (elke
provincie 1 deel en Utrecht ½).

4. De Kop van Noord-Holland +Texel alsmede Noord-Holland Midden te
bestempelen als de twee geschikte gebieden in de provincie waar het
programma kan worden toegepast.

5. Het onderwerp voor te leggen aan de statencommissie Economie,
Landbouw en Europa in de bijeenkomst van 17 mei 2000.

13.
Procesmanagement
Haarlemmermeer

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Jaarverslag 1999 Procesmanagement

Haarlemmermeer.
2. te constateren dat de doelstelling van het Procesmanagement

Haarlemmermeer, verbetering van de coördinatie en aansturing van
diverse projecten en programma’s in de Haarlemmermeer, gehaald is.

3. het Procesmanagement Haarlemmermeer derhalve te beëindigen.

14.
Bestuurlijke organisatie West-
Friesland

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het eindrapport van de stuurgroep krachtige

gemeenten (rapport De Zeeuw);
2. gelet op:
- het provinciale Toetsingskader gemeentelijke grenswijziging;
- de vraag uit het gebied om een actieve rol van de provincie;
- de aanbeveling van de stuurgroep krachtige gemeenten aan het Rijk zelf in

te grijpen indien de provincie haar verantwoordelijk niet neemt, een
herindelingsprocedure voor West-Friesland voor te bereiden, te beginnen
met overleg met de betrokken gemeenten om goed zicht te krijgen  op de
opties en verschillen van inzicht;

3. een nadere notitie voor te bereiden over de relatie tussen het rapport van
de Stuurgroep krachtige gemeenten en het Toetsingskader gemeentelijke
grenswijziging.

4. de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur (ROB) hierover te
informeren.

15.
Afwikkeling UNA Het college besluit:

1. bijgevoegde concept-statenvoordracht inzake afwikkeling verkoop UNA
in principe vast te stellen

2. de Commissie FSB te horen
3. de Gedeputeerde voor de Bedrijven te machtigen de voordracht definitief

vast te stellen na bespreking in de Commissie
4. in te stemmen met de interim-overeenkomst, regelende de situatie totdat

de stichting haar werkzaamheden aanvangt.

16.
Jaarverslag 1999 Provincie
Noord-Holland

Het college besluit:
1. Het jaarverslag 1999 van de Provincie Noord-Holland vast te stellen.
2.  Behoudens wijzigingen de tekst over het jaarverslag voor de PS-



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE  VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND  OP   9 mei 2000

4

Onderwerp Besluit
voordracht vast te stellen en in te voegen in de al geaccordeerde
voordracht over de jaarrekening 1999, voor de PS-vergadering van 19
juni 2000.

3. Het jaarverslag ter advies te zenden aan de PS-commissie FSB, voor de
vergadering van 24 mei 2000.

17.
Brief aan Raad van Bestuur
NUON inzake problematiek
kabels en leidingen

Het college besluit het overleg met NUON over het verleggen van kabels en
leidingen te hervatten.

18.
Cultuurhistorische
Waardenkaart regio Gooi en
Vecht

Het college besluit de concept-cultuurhistorische waardenkaart plus het
concept-publieksboek voor de regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 10, 11
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 2,
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 12
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 15, 16, 17
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 13, 14
S.Raben tel. (023) 514 40 07 18
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3,  4,  5, 6, 7, 8, 9

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd 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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 09-05-2000 openbaar
Datum:09-05-2000


