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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 mei 2000
1.
Uitbreiding
beleggingsmachtiging
gedeputeerde staten

Het college besluit het bijgaande ontwerp van de statenvoordracht betreffende
de verruiming van de beleggingsmachtiging van gedeputeerde staten vast te
stellen en ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie FSB in haar
vergadering van 24 mei a.s.

2.
Voorfinanciering asbestsanering Het college besluit in beginsel mee te werken aan voorfinanciering van de
asbestsanering bij Pilkes BV in Stompetoren.
3.
Pilotproject Wieringen

4.
Oranjerie Den Helder

5.
Expertmeeting Cyberpolder
Noord-Holland, verbinding
nieuwe en oude economie

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het op 18 april 2000 in procedure brengen van het
ontwerp bestemmingsplan buitengebied van Wieringen d.d. april 2000
door het college van B&W van de gemeente Wieringen.
2. Vast te stellen dat daarmee is voldaan aan een van de doelstellingen van
het Pilotproject Wieringen.
3. Vast te stellen dat het aan het ontwerp bestemmingsplan gekoppelde
Verdrag van Wieringen aanvullende afspraken bevat over inrichting,
gebruik en beheer van het buitengebied.
4. Behoudens enige kanttekeningen en mogelijk wijzigingen akkoord te
gaan met het aangaan van het Verdrag van Wieringen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat op 19-4-2000 in de Statencommissie
ELE positief geadviseerd is over het besluit van GS op 14 maart 2000 om
een bedrag van f 300.000 toe te kennen aan de renovatie- en
herinrichtingsplannen van de Oranjerie Den Helder;
2. Kennis te nemen van het feit dat er op 19-4-2000 in de Statencommissie
ELE geen meerderheid van stemmen was voor behandeling van het
voorstel in PS;
3. Kennis te nemen van het verzoek van het Indisch Platform dd 20-4-2000
aan gedeputeerde staten om het subsidieverzoek m.b.t. de Oranjerie Den
Helder op de agenda van de eerstkomende Statenvergadering te plaatsen;
4. Het GS-besluit van 14 maart 2000 als definitief te beschouwen gehoord
het positieve advies van de Statencommissie ELE op 19-4-2000;

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het -nog bij te stellen- document “Cyberpolder
Noord-Holland, verbinding nieuwe – en oude economie”;
2. In te stemmen met het houden van een expertmeeting op 24 mei 2000
rond de vragen:
Wat zijn de dominante ontwikkelingen voor de nieuwe – en oude
economie?
Wat zijn de uitdagingen op basis van de kansen en bedreigingen?
Wat verwacht het bedrijfsleven van de overheid en met name de
provincie?
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3.
4.

6.
Beantwoording schriftelijke
vragen namens de CDA-fractie
van de statenleden
B.J.A.Hakvoort en J.T.G. van
der Wardt over de woningbouw
in de gemeente Hoorn
7.
Beantwoording vragen van de
statenleden P.S.Visser (PvdA)
en B.B.Schneider (PvdA) over
het werkbezoek van
mw.A.A.E.Goijert aan WestFriesland
8.
Stand van zaken programma
Samen voor Kwaliteit

De statenleden van de commissie ELE uit te nodigen voor de
expertmeeting op 24 mei;
Na de expertmeeting te komen met een beleidsnotitie ter concretisering
van de passage over kenniseconomie in het collegeprogramma die aansluit
op recente ontwikkelingen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit kennis te nemen van de informatie over de voortgang van
het programma Samen voor Kwaliteit aan de hand van:
- de voortgangsrapportage Samen voor Kwaliteit van januari tot april 2000;
- het overzichtsschema stand van zaken april 2000;
- het overzichtsschema afgeronde projecten van april 2000;
- het verslag van de secretaressedag van 30 maart 2000.

9.
Onderzoeksrapport inzake
Het college besluit:
provinciale bijdrage Oude haven 1. kennis te nemen van het “rapport n.a.v. onderzoek beschuldigingen van
Huizen
een Raadslid te Huizen aan het gemeentebestuur” d.d. 25 april 2000,
opgesteld door mevrouw F.G.van Diepen-Oost in opdracht van B&W van
Huizen.
2. Conform concept-schrijven B&W van Huizen hiervan op de hoogte te
stellen.
3. Het onder 1. Genoemd rapport en een afschrift van de brief aan B&W van
Huizen ter kennisneming te sturen aan de statencommissies Verkeer en
Vervoer en FSB.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Cardozo
tel. (023) 514 44 58
9
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
8
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
4, 5,
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
1,
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
6, 7,
K. van Rijn
tel. (023) 514 40 45
2, 3,
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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. 16-05-2000 openbaar
Datum:16-05-2000

