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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 5 SEPTEMBER 1995

Onderwerp

Besluit

1
Kernthema kwaliteit van de
ruimtelijke omgeving

Het college besluit het aantal uitvoeringsprojecten uit te breiden met "uitvoering Noord-Holland
Noord".

2
Werkveld, rol en resultaat
van de politieke regiegroep

3
Milieuprogramma 1996
1999, inkl. Milieuverkenning/evaluatie Provinciaal
Milieubeleidsplan (PMP).

4
Verlenging van de Gemeenschappelijke Regeling inzake
de versterking van de bestuurlijke positie van de
gemeente Amsterdam.

Het college besluit:
1.Ermee in te stemmen, dat het werkveld van de politieke regiegroep bestaat uit de volgende
veranderprocessen
-de uitvoering van de strategienota
-de uitvoering van de beleidskaders Personeel & Organisatie en Financiën, voor zover dit
samenhangt met de uitvoering van de strategienota;
-de uitwerking van het project provincie van de toekomst;
-het realiseren van de doelstelling uit het collegeprogramma, betreffende een kleine en
slagvaardige overheid, alsmede de interne organisatorische consequenties van
eventuele veranderingen in de bestuurlijke organisatie.
2.De politieke regiegroep zorg te laten dragen voor de voorbereiding en de begeleiding van de
GS-besluitvorming aangaande deze processen, binnen de gegeven kaders en met
inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college in het algemeen en de
protefeuillehouders in het bijzonder.
3.In te stemmen met de in juni 1996 te bereiken resultaten en de politieke regiegroep de
opdracht te geven voor het bereiken van deze resultaten zorg te dragen.
Het college besluit:
1.Het ontwerp-Milieuprogramma 1996-1999 en de Milieuverkenning voorlopig vast te stellen.
2.De onder 1 bedoelde stukken om advies voor te leggen aan de commissie Milieu, Water en
Energie op 13 oktober 1995.
3.De Milieuverkenning ook ter kennisgeving te zenden aan de commissies NLO en Land- en
Tuinbouw.
Het college besluit:
1.de gemeenschappelijke regeling ter versterking van de bestuurlijke positie van de gemeente
Amsterdam - die op 1 januari 1996 afloopt - voort te zetten, omdat er nu nog
onvoldoende zicht is op een definitieve bestuurlijke constructie voor Amsterdam en de
omliggende gemeenten;
2.tot enkele wijzigingen van de regeling.
3.de daartoe strekkende concept-voordracht aan provinciale staten en het ontwerp-besluit van
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provinciale staten voorlopig vast te stellen;
4.de concept-voordracht en het ontwerp-besluit aan te bieden aan de Statencommissie voor
Openbaar Bestuur ter behandeling op 21 september 1995 en de overige betrokken
statencommissies schriftelijk te raadplegen.

5
Lokatie onderzoek Motorcrossterrein NHN.

6
Statenvragen H.M. Meijdam,
A. Bongers en J. Broeren
inzake bebouwing van de
Bloemendalerpolder,
gemeente Weesp.
7
Notitie verhouding IPO en de
provincie Noord-Holland.

8
Statenvoordracht m.b.t.
provinciale garantstelling
inzake door Groenfonds aan te
trekken geldlening.

9
Agenda vergadering
(06.09.95) Stuurgroep Waddenprovincies.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de conclusie van het lokatie-onderzoek, dat vestiging van een regionale
motorcrossaccommodatie de minste bezwaren oplevert in het zuiden van Wieringermeer.
2.Het onderwerp te agenderen voor de statencommissie Ruimtelijke Ordening.
3.Op grond van opmerkingen van de statencommissie RO overleg te voeren met alle
betrokkenen in het bijzonder de gemeente Wieringermeer.
4.Te zijner tijd voor dit project een MER te (laten) verrichten en in principe bereid te zijn, een
financiële bijdrage hieraan te leveren.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de inhoud van de notitie verhouding IPO en de provincie
Noord-Holland.
2.De notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie Openbaar Bestuur in de
vergadering van 25 oktober 1995.
3.De GS-commissie te machtigen de notitie definitief vast te stellen, indien daarin geen
belangrijke wijzigingen voorgesteld zijn door de statencommissie en de definitieve
notitie aan alle leden van provinciale staten toe te zenden.
Het college besluit:
1.De statenvoordracht met betrekking tot het afgeven van een provinciale garantie op de betaling
van een deel van de rente en aflossing van een door het nationaal Groenfonds voor de
financiering van grondaankopen aan te trekken geldlening vast te stellen.
2.Genoemde kwestie op 21 september 1995 te behandelen in de vergadering van de
statencommissie NLO, waarbij de statencommissie Middelen wordt uitgenodigd.
3.Eventuele op- en aanmerkingen van de statencommissies tijdens de behandeling in provinciale
staten, voorzien op 2 oktober, mee te delen.
4.De directeur RenG te machtigen bij instemming door provinciale staten met het in de
statenvoordracht geformuleerde ontwerp-besluit, het IPO en het nationale Groenfonds
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Het college besluit:
1.De adviezen van de Kerngroep Waddenzee over te nemen.
2.Voorlopig in te stemmen met de concept-Wadloopverordening.
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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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