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Afdeling/onderwerp Besluit
1.
Doorlichting fondsen, reserves
en voorzieningen

Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen (mt enkele wijzigingen) met de ontwerpvoordracht

doorlichting fondsen, reserves en voorzieningen en de daarin vervatte conclusies
en voorstellen;

2. De ontwerpvoordracht ter advisering voor te leggen aan de Commissie Financiën,
Strategie en Bedrijven.

2.
Beantwoording vragen
rekeningcommissie betreffende
jaarrekening 1999

Het college besluit:
1. De vragen en verzoeken om toelichting van de Rekeningencommissie over de

provinciale jaarrekening 1999 te beantwoorden;
2. een afschrift van de beantwoording aan de Rekeningencommissie ter kennis te

brengen van de overige leden van provinciale staten.

3.
Beantwoording schriftelijke
vragen van de statenleden
J.J.Schipper, J.Th.G.van der
Wardt en
mw.R.Kruisinga(CDA) inzake
Bereikbaarheidsoffensief
Noordelijke Randstad

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Provinciale Natuurdoelenkaart Het college besluit:

1. De provinciale natuurdoelenkaart met toelichting vast te stellen, als middel voor
het aangeven van de gewenste natuurkwaliteit van de bestaande, en volgens
vigerend beleid te ontwikkelen natuurgebieden en gebieden met agrarisch
natuurbeheer.

2. De kaart als basis te laten dienen voor de op te stellen gebiedsplannen in het kader
van de nieuwe rijkssubsidieregeling van het natuurbeheer, het Programma
Beheer, in welke regeling de te behalen doelen door de natuurbeheerder centraal
staan.

3. De natuurdoelenkaart niet als blauwdruk te beschouwen, maar als richtinggevend
voor het streefbeeld van de natuur in 2018, waarbij flexibel dient te worden
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Zoals bijvoorbeeld voor de
vanuit het waterbeheer op te stellen waterkansenkaarten.

4. De Noord-Hollandse natuurdoelenkaart aan te bieden aan het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, teneinde in overleg en tezamen met de
kaarten van de overige provincies, te komen tot een landelijke natuurdoelenkaart,
waarin de ambities van het rijk en de provincies op elkaar zijn afgestemd.

5. De statencommissie Milieu, Water en Groen over het voorgaande om advies te
vragen.

5.
Oprichting en deelname
Stichting Ontwikkeling De
Venen

Het college besluit:
1. De conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit in beginsel vast te stellen en

om advies voor te leggen aan de statencommissie van Milieu, Water en Groen van
14 september a.s. ter voorbereiding op behandeling in de Statenvergadering van 9
oktober  a.s.

2. De portefeuillehouder te machtigen de conceptstatenvoordracht definitief vast te
stellen na behandeling in de statencommissie Milieu, Water en Groen van 14
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september a.s.

6.
Studie verkenning
milieubelasting verkeer in
Noord-Holland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van een studie naar de milieueffecten van het

verkeer in de provindie Noord-Holland;
2. In te stemmen met het betrekken van de resultaten bij de verdere uitwerking van

het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan alsmede bij het Provinciaal
Milieubeleidsplan;

3. De studie ter kennisname toe te sturen aan de Commissie MWG, WVV, ROB.

7.
Verslag werkzaamheden van de
Commissie overige geschillen
over de periode 1 januari 1998
tot en met 31 december 1999.

Het college besluit:
1. Het (gewijzigde) verslag voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het verslag ter kennisgeving te sturen aan Provinciale Staten van Noord-Holland.

8.
Jaarverslag Hoor-en
Adviescommissie en
Klachtencommissie 1999

Het college besluit:
1. In beginsel  de statenvoordracht  met bijbehorend ontwerpbesluit vast te stellen

waarmee het jaarverslag van 1999 van de Hoor- en Adviescommissie aan
provinciale staten ter kennisneming wordt aangeboden.

2. De ontwerpvoordracht om advies te zenden aan de Commissie voor Ruimtelijke
Ordening en Bestuur.

9.
Beperking aantal
gebiedsplannenProgramma
Beheer

Het college besluit:
1. Het aantal gebiedsplannen in het kader van programma beheer te verminderen

van 10 naar 7;
2. In te stemmen met de aangepaste planning voor het opstellen van de

gebiedsplannen;
3. De Landinrichtingscie voor de Vechtstreek te verzoeken het Gooi te betrekken bij

het opstellen van hetgebiedsplan voor de Vechtstreek.

10.
Waterschap Groot-
Geestmerambacht; wijziging
kostentoedelingsverordening

Het college besluit:
1. in beginsel in te stemmen met de kostentoedelingsverordening van het waterschap

Groot-Geestmerambacht;
2. de onder 1 genoemde verordening ter advisering voorleggen aan de

Statencommissie voor Milieu, Water en Groen alvorens een definitief besluit te
nemen over de goedkeuring;

3. de GS-commissie voor Water te machtigen het onder 1 bedoelde beginselbesluit
om te zetten in een definitief besluit bij positieve advisering door de
Statencommissie voor Milieu, Water en Groen.
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11.
Onderzoek Meervoudig
ruimtegebruik voor Water

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksvoorstel “Meervoudig Ruimtegebruik voor

Water”;
2. In te stemmen met:
� het laten uitvoeren van het onderzoek, zoals beschreven in genoemd

onderzoeksvoorstel, gezamenlijk met de waterschappen, Rijkswaterstaat directie
Noord-Holland, de VNHG en het Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik
(nu genoemd Habiforum);

� de provinciale bijdrage aan fase 2 van het onderzoek te financieren uit de lopende
WHP-2 begroting en voor fase 3 (2002/2003) via de betreffende begrotingen geld
aan te vragen;

� het onderzoek uit te laten voeren door een nader te bepalen consortium van
kennisinstituten.

12.
Verslag werkzaamheden van de
commissaris van de Koningin in
het kader van artikel 140
Algemene bijstandswet over het
jaar 1999.

Het college besluit:
1. Het verslag voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het verslag toe te zenden aan de Statencommissie voor ROB ter bespreking in de

vergadering van 21 september 2000.

13.
Jaarverslag Regionaal
Havencomité NZKG 1999

Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag van het Regionaal
Havencomité Noordzeekanaalgebied 1999.

14.
Wijzigingsplan ex art.11 WRO
bestemmingsplan Landelijke
Gebied 1992, gemeente Anna
Paulowna

Het college besluit op grond van artikel 11, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, alsmede artikel 8:72 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 36
van de Wet op de Raad van State:
1. De goedkeuring te onthouden aan het besluit van burgemeester en wethouders

van Anna Paulowna van 15 september 1998 tot vaststelling van het
wijzigingsplan “Bestemmingsplan, wijziging op grond van artikel 11 WRO, van
het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1992”;

2. Een exemplaar van dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van
Anna Paulowna;

3. Een afschrift van dit besluit te zenden aan de appellanten die destijds beroep
hebben ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

15
Beantwoording schriftelijke
vragen van het statenlid
D.Graatsma, aangaande
invoering van een gedragscode
voor leden van het college van
GS
(2000/27721)

Het college stelt de antwoorden vast.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 3, 13
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 12, 15
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7, 8, 14
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4, 5, 6, 9, 10, 11
D.Berger tel.(023) 514 4309/3569 1, 2

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. 29-08-2000 openbaar
Datum:29-08-2000


