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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 9 JANUARI 1996

Onderwerp
1
Provinciaal interimbeleid
voor de toepassing van
secundaire grondstoffen in
werken.

2
Provinciaal Discussie Platform.

3
Concept-reglement van Orde
voor Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.
4
Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting verdeling '95
5
Budgetsubsidiëring NoordHollands Landschap 1996
t/m 1999.

Besluit

Het college besluit:
1.kennis te nemen van de als intrumentele uitwerking van de reeds eerder vastgestelde IPO-nota
"Werken met secundaire grondstoffen" bedoelde nota "Provinciaal interimbeleid voor de
toepassing van secundaire grondstoffen in werken" en
2.hieruit een aantal beslispunten in beginsel vast te stellen.
3.De statencommissie Milieu, Water en Energie terzake om advies te vragen
4.Het nieuwe interimbeleid zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van het de PMV-tranche
2A van kracht te laten worden, en gelijktijdig de nota "Hergebruik licht verontreinigde
grond" (december 1990) in te trekken.
Het college besluit:
1.Het initiatief van de werkgroep Provinciaal Discussie Platform om een discussiebijeenkomst te
organiseren eenmalig te ondersteunen door het Provinciehuis beschikbaar te stellen,
faciliteiten in natura (ter waarde van ¦ 9.000) te verstrekken en subsidie te verlenen ter
hoogte van ¦ 1.000 en hieraan de volgende voorwaarden te verbinden:
a) bij de organisatie van een discussiebijeenkomst moeten de fracties breed betrokken worden
voor wat betreft de datum, het onderwerp en de samenstelling van het forum;
b) de verdere uitwerking van het initiatief moet in nauw overleg plaatsvinden met de bureaus
Communicatie en Interne Dienstverlening;
c) na de discussiebijeenkomst moet dit initiatief worden geëvalueerd in nauw overleg met de
fracties en beide bureaus.
2.Aan de hand van de evaluatie van de discussiebijeenkomst nader te bepalen of deze
bijeenkomsten vaker gehouden kunnen worden.
Het college besluit:
1.Het herziene Reglement van orde voor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen
overeenkomstig het voorgelegde ontwerp.
2.Het vastgestelde reglement (ter informatie) toe te zenden aan provinciale staten.
Het college besluit de verdeling voor 1995 vast te stellen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het evaluatieverslag van het door de Stichting Het Noordhollands
Landschap in de periode 1992 t/m 1995 gevoerde beleid.
2.In principe in te stemmen met het beleidsplan 1996 t/m 1999 en de bijbehorende
meerjarenraming van de stichting.
3.Aan provinciale staten voor te stellen de Stichting Het Noordhollands Landschap in de periode
1996 t/m 1999 t.b.v. de exploitatie een budgetsubsidie te verstrekken van ¦ 1.523.000
in 1996, ¦ 1.583.000 in 1997, ¦ 1.643.000 in 1998 en ¦ 1.703.000 in 1999 en deze
bedragen jaarlijks te indexeren. Een en ander onder het voorbehoud dat de staten de
bedragen jaarlijks bij de begrotingsvaststelling zullen fiatteren.
4.Het beleidsplan 1996 t/m 1999 c.a. en de ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen
aan de statencommissie NLO.
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6
Notitie "Kader voor de
beoordeling van verzoeken tot
omzetting van openbare
scholen voor VO in bijzondere scholen".
7
Ontwerp Milieuprogramma
1996 - 1999 met nota van
Beantwoording.
8
Statenvoordracht prioriteitenlijst t.b.v. verdeling van
de gebundelde doeluitkering
(GDU) 1996/1997 kleine
infrastructuur (< 25 miljoen
gulden) voor de niet-Kaderwetgebieden.

9
Vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties.
10
Benoeming leden provinciale
staten in commissies.
11
Ontwerp-advies bij de voorgenomen fusies in het voortgezet onderwijs per 1 augustus 1996.

12
3e voortgangsrapportage
gehandicaptensport.

Besluit
Het college besluit:
1.De notitie "Kader voor de beoordeling van verzoeken tot omzetting van openbare scholen voor
VO in bijzondere scholen" in principe vast te stellen en voor te leggen aan de
Commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 25
januari 1996.
2.De notitie op 24 januari 1996 te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs.
Het college besluit:
1.Het Milieuprogramma 1996 - 1999 definitief vast te stellen volgens ontwerp en toe te zenden
aan gemeenten, doelgroepen, andere betrokkenen en VROM.
2.De Nota van Beantwoording vast te stellen volgens concept en toe te sturen aan degenen die
hebben gereageerd in de raadplegingsronde.
Het college besluit:
1.de maximale financiële bijdrage van de totale projectkosten ten laste van de GDU als volgt
vast te stellen:
fietsvoorzieningen:50%
verkeersveiligheidsvoorzieningen:50%
verbeteringen onderliggend wegennet:50%
openbaar vervoervoorzieningen:80%
2.de prioriteitenlijsten 1996/1997 behorende bij het ontwerp-besluit van de (concept)-voordracht
vast te stellen;
3.in beginsel de bereidheid uit te spreken fietsvoorzieningen die uit de GDU worden gefinancierd
voor een aanvullende bijdrage uit het prov. fietspadenfonds van maximaal 20% in
aanmerking te laten komen;
4.gedeputeerde staten te machtigen de prioriteitenlijsten eind 1996/begin 1997 te actualiseren en
deze vervolgens vast te stellen, gehoord de statencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.
5.De (concept)-statenvoordracht aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer voor te
leggen om advies.
Het college besluit de vergoeding voor werkzaamheden van statenfracties, gerekend met ingang
van 1 januari 1996 vast te stellen.
Het college stelt de ontwerp-voordracht vast.

Het college besluit:
1.Het advies bij de voorgenomen fusies in het voortgezet onderwijs per 1 augustus 1996 in
principe vast te stellen en voor te leggen aan de Commissie voor Maatschappelijk
Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 25 januari 1996.
2.Het ontwerp-advies op 24 januari 1996 te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs.

Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de inhoud van de voortgangsrapportage.
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Besluit
2.De genoemde voortgangsrapportage ter bespreking aan de statencommissie Maatschappelijk
Welzijn en Cultuur voor te leggen op 23 januari 1996.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten:
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409
4
P. Heemskerk tel. 023 -51440102, 3, 9, 10
B. Kessenstel. 023 -5144022
8
Y. Koot tel. 023 -5144283
1, 7
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
5, 6, 11, 12
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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