
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE  VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND  OP   30 mei 2000

1

Onderwerp Besluit

1.
W&G
Recreatiegebied Purmerland Het college besluit:

1. Kennis te nemen en in te stemmen met het ontwerp recreatiegebied
Purmerland;

2. In principe in te stemmen met het verlenen van een bijdrage voor de
realisatie van het Groengebied Purmerland in de periode 2000-2009 uit
het Fonds Openluchtrecreatie van 19% tot maximaal f.2.475.000,-. De
subsidie-ontvanger, Landschap Waterland, wordt verzocht een financiële
meerjarenraming en per deelproject concrete subsidieverzoeken bij de
provincie in te dienen. Op basis hiervan zal pas een concrete bijdrage
worden toegezegd en gereserveerd. Volgende  uitvoeringsprojecten
zullen bij een concreet verzoek om subsidie worden getoetst aan de
criteria van de verordening  Openluchtrecreatie 1998 omtrent het
geregelde beheer en onderhoud.

3. De principebesluiten 1 en 2 ter advisering voor te leggen aan de
Statencommissie OOPO;

4. Na positief advies van de commissie OOPO de portefeuillehouder
Openluchtrecreatie te machtigen de punten 1 en 2 vast te stellen en
middels brief mede te delen aan Landschap Waterland.

2.
Bijdrage Uitvoeringsprogramma
2000 Kop en Munt

Het college besluit:
1. Kennis te nemen vanhet “Uitvoeringsprogramma 2000-2001” behorend

bij het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop en Munt;
2. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma voor het jaar 2000 alsmede

de daarmee samenhangende bijdrage van de provincie van f.1.250.000,-;
3. Ten behoeve van de onder 2 genoemde bijdrage, aanvullend op reeds

beschikbare middelen ten laste van het Fonds Economische Ontwikkeling
(onderdeel Voorwaardenscheppend Beleid) een bedrag ad f.650.000,- toe
te kennen voor het uitvoeringsprogramma voor het jaar 2000;

4. Dit besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie ELE in haar
vergadering van 7 juni a.s.

3.
Beantwoording vragen
rekeningencommissie

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 brief aan de Rekeningencommissie ter kennis te

brengen van de overige leden van provinciale staten;
3. De provinciale accountant opdracht te geven tot het verrichten van twee

onderzoeken.
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4.
Wijzigingen dienstregeling
streekvervoer Gooi en
Vechtstreek

Het college besluit:
1. De op 28 april 2000 ingediende wijzigingsvoorstellen van het

streekvervoer van Connexxion voor de dienstregeling 2000/2001 van de
regio Gooi en Vechtstreek voor kennisgeving aan te nemen.

2. De genoemde voorstellen voor vermindering van het voorzieningenniveau
in de Vechtstreek niet goed te keuren, omdat er nog geen CVV-systeem in
dit gebied operationeel is.

3. Akkoord te gaan met de voorstellen voor:
•  een aparte pendeldienst naar de Haven van Huizen,
•  alle ritten van lijn 135 in Huizen weer te laten rijden naar Blaricum

Carpoolplaats,
•  het verleggen van het eindpunt van lijn 136 in Amsterdam van het

Weesperplein naar het Amstelstation,
•  het verleggen van de route van interliner 348 (Huizen – Amsterdam

Amstel) via de Oude Rijksweg in Naarden inclusief twee haltes,
•  het verschuiven van de patroontijden van enkele lijnen om daarmee betere

aansluitingen te kunnen bieden.
4. Connexxion te vragen welke van de overige verbeteringsvoorstellen

ingevoerd kunnen worden.
5. De wijzigingsvoorstellen voor te leggen aan de Statencommissie WVV op

23 juni a.s.
6. Na behandeling van de voorstellen in de Statencommissie WVV de

portefeuillehouder  te machtigen de voorstellen definitief vast te stellen
voor de periode van 3 september 2000 tot en met 9 juni 2001.

7. De portefeuillehouder te machtigen eventuele kleine tussentijdse
wijzigingen van de dienstregeling streekvervoer vast te stellen.

5.
Lijst van (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
- Oostelijke Handelskade van

de gemeente Amsterdam

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.

6.
Opiniepeilingen Het college besluit:

1. kennis te nemen van de resultaten van de experimentele opinipeilingen
m.b.t. de projecten: Provinciepagina in huis-aan-huis-bladen; Provinciaal
Verkeer en Vervoer Plan; Kustvisie Hollandse Kust 2050;

2. de rapportage ter kennisneming toe te sturen aan de statencommissie
ROB;

3. de ervaringen met deze opiniepeiling te gebruiken bij een tweede
experimentele opiniepeiling in het najaar;

4. publiciteit te geven aan de opiniepeilingen als een vorm van “op de burger
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betrokken” communicatie.

7.
(Her)benoeming commissarissen
NV PWN

Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept-statenvoordracht voor (her)benoeming van

de heren ir H.Pluckel en drs C.Bozelie tot commissaris van NV PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland;

2. de directeur van PWN via inliggende concept-brief van het besluit onder 1
op de hoogte te brengen, zodat de statutaire procedure gevolgd kan
worden;

3. betrokkenen via inliggende concept-brieven te informeren over het besluit
genoemd onder 1.

8.
Vaststellen tarieven Wvg en
vervoerbewijs CVV

Het college besluit:
1. de volgende tarieven vast te stellen voor Wvg-geïndiceerden:

1 zone: f.1,00; 2 zones: f.1,50; 3 zones: f.2,00; 4 zones: f.2,50; 5 zones:
f.3,00; 6 zones f. 6,00 en vervolgens f.6,00 voor iedere volgende zone.

2. Het vervoerbewijs voor de Openbaar Vervoer Taxi Noord-Holland  vast 
te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 4, 8
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 2
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 3, 7
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5
.

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. 30-05-2000 openbaar
Datum:30-05-2000


