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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 6 SEPTEMBER 1994

Onderwerp

1
Partiële herziening streekplan
ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol

2
Reactie GS op startnotitie
Trajectstudie/mer A4
Burgerveen - Leiden.

3
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO en IPO
Adviescommissie Bestuur en
Financiën op 6 september
1994.

Besluit

Het college besluit:
1.Geen voorlopige voordracht uit te brengen, maar een memorandum van het college, bestemd
om te dienen als beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het streekplangebied (met
name gericht op woningbouw, groenonwikkeling en infrastructuur).
Op een later moment zal worden besloten of de in het stuk neergelegde standpunten zullen
worden opgenomen in de vast te stellen partiële herziening, dan wel in een deel daarvan ( het
niet aan Schiphol gerelateerde deel).
2. De GS-commissie werkt dit verder procedureel uit. Daarbij wordt ervan uitgaan dat de
hoorzittingen zullen plaats hebben na het afsluiten van het nadere onderzoek waartoe is
geadviseerd door de commissie MER.
3.Het memorandum toe te zenden aan degenen die een schriftelijke reactie op de ontwerpstreekplanherziening hebben gegeven. Zodra het memorandum gereed is en aan betrokkenen
is verzonden, zal er ook een persbericht worden uitgebracht.
Het college besluit:
1.Op hoofdlijnen in te stemmen met de inhoud van de startnotitie Trajectstudie/mer A4
Burgerveen - Leiden.
2.Kanttekeningen te plaatsen bij de omvang van het plangebied (vergroten tot aan de N201), de
te hanteren groei-taakstellingen voor het autoverkeer en de te hanteren inrichtingsnormen in
relatie tot de congestiekans en te verzoeken het instrument doelgroepstrook ook bij de
verbredingsalternatieven te onderzoeken en voorts te melden dat de bij de
"Rijkswegvarianten" op een aantal plaatsen aan de orde zijnde omleiding Nieuwe Wetering
bij het onderzoek kan worden betrokken, maar vooralsnog niet wordt opgenomen in de
streekplanherziening.
3.Daartoe de reactie te verzenden aan het Inspraakorgaan Startnotitie Rijksweg A4 met een
afschrift aan de commissie verkeer en vervoer.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het uitnodigen van een vertegenwoordiger van de Stadsregio Rotterdam als
waarnemer bij de IPO-adviescommissie Bestuur en Financiën en bij het vakberaad
Provinciale Financiën.
2.In te stemmen met het voorstel van het IPO om, gezien de passage in het Regeeraccoord over
invoering van een correctief wetgevensreferendum op centraal en decentraal niveau, D66 een
reactie op hun referendumplan te doen toekomen en deze te behandelen in de AB/IPOvergadering van oktober.
3.In te stemmen met het voorstel IPO en VNG een collectief lidmaatschap aan te doen gaan per 1
januari 1995 van de Raad voor Europese Gemeenten en Regio's (REGR).
4.In te stemmen met het streven het dienstenpakket van het Informatiepunt Europa te
intensiveren en te verbreden.
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5.In te stemmen met betalingen/bijdragen van het IPO t.b.v. van a) juridische adviseurs in
verband met achterstallige betalingen van Ministerie V&W inzake waterkeringensubsidies en
de WUW-gelden, b) stichting reprorecht, c) beleidsvisie recreatietoervaart Nederland, d)
Stichting Groen Label, e) Interprovinciaal Bevolkingsprognose-model.
6.In te stemmen met de spaarloonregeling IPO;
7.Bij de bespreking van punt 6b van de agenda van de IPO-adviescommissie bestuur en
financiën ( vereveningsmethodiek) als beleidslijn aan te houden dat zal worden ingestemd
met een verdeling die voor Noord-Holland financieel het gunstigst uitvalt.

4
Herijking flankerend
ouderenbeleid.

5
Agenda statenvergadering 12
en 19 september 1994.

Het college besluit:
1.De notitie herijking flankerend ouderenbeleid (in het kader van de strategienota) voorlopig vast
te stellen i.c. de herijking in 1995 ter hand te nemen.
2.De notitie ter advisering voor te leggen aan de statencommissie voor Welzijnszorg en
Emancipatie t.b.v. de vergadering van 28 september 1994, alsmede aan de statencommissie
Financiën en Beleidsplanning.
3.Na positief advies van de statencommissies de GS-commissies te machtigen deze notitie
definitief vast te stellen.
Het college besluit het vragenhalfuur, waarin statenvragen beantwoord dienen te worden, te
verplaatsen naar de vergaderdag van 19 september. Ook worden de agendapunten
bodembescherming en streekplan Noord-Holland-Noord in volgorde verwisseld.

6
Ontwerp-statenvoordracht
t.b.v. de bekrachtiging van
een ingebracht bezwaar en
machtiging tot eventueel
beroep inzake gedeeltelijke
weigering van een financiële
bijdrage door de minister van
VROM voor het
uitvoeringsprogramma
autowrakkenbeleid 1994.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht, houdende verzoek om bekrachtiging van het
door het college ingebrachte bezwaar en machtiging tot het zo nodig instellen van beroep en
het ook overigens voeren van procedures krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht tegen
het besluit van de minister van VROM, inhoudende gedeeltelijke weigering van de
gevraagde financiële bijdrage voor het provinciaal uitvoeringsprogramma autowrakkenbeleid
1994.
2.De statenvoordracht spoedshalve rechtstreeks voor te leggen aan provinciale staten (vergadering
van september 1994).

7
Kennemer Gasthuis,
Voortgangsrapportage
ontwikkelingen sinds februari
1994.

Het college besluit de voortgangsrapportage Kennemer Gasthuis vast te stellen en deze voor
kennisneming te doen toezenden aan de leden van de statencommissie welzijnszorg en
emancipatie en aan de meest betrokkenen en verantwoordelijken in de regio Zuid-Kennemerland.

8
Weegbrug te Winkel.

9
Informatieproject
Monumenten, onderdeel van

Het college besluit:
1.In principe de weegbrug te Winkel op de provinciale monumentenlijst te plaatsen.
2.Dit principe-besluit voor te leggen aan de statencommissie culturele zaken c.a. op 22
september 1994.
3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren.
Het college besluit:
1.Het plan van aanpak voor het Informatieproject Monumenten voorlopig vast te stellen.

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 6 SEPTEMBER 1994
Onderwerp

Besluit

het Strategieproject Cultuur,
Historie en Toerisme.

2.Het voor het Informatieproject Monumenten beschikbare budget van f. 200.000,= strategiegeld
voor 1994 te verdelen over de vijf projectonderdelen volgens het plan van aanpak.
3.Een opdracht te verlenen voor een videoproduktie in het kader van het projectonderdeel
Westfriese Omringdijk t.l.v. het budget voor de Scheppende Kunsten 1994 (f. 40.000,=).
4.Het plan van aanpak om advies voor te leggen aan de statencommissie Culturele Zaken c.a. op
22 december 1994.
5.De GS-commissie voor het strategieproject Cultuur, Historie en Toerisme te machtigen bij
positief advies van de statencommissie het plan van aanpak nader uit te werken.

10
Wijziging Algemeen
Kiesreglement Waterschappen
Noord-Holland.

11
Onderzoek juridische
consequenties bij de
overdracht van het
vaarwegbeheer van de
Ringvaart voor de
Haarlemmermeerpolder.

12
Vergadering bestuur stichting
Administratiekantoor
Afvalstoffen Coord. Punt
Noord-Holland en
Aandeelhoudersvergadering
NV ACP.

Het college besluit:
1.Het ontwerp-besluit tot wijziging van het Algemeen Kiesreglement Waterschappen NoordHolland in beginsel vast te stellen.
2.Het ontwerp-besluit toe te zenden aan de waterschapsbesturen en de gemeentebesturen in het
betreffende gebied en tevens ter inzage te doen leggen gedurende de periode van 15 september
tot en met 13 oktober 1994.
3.De stukken spoedshalve ter kennisneming aan de commissies Water en Openbaar Bestuur te
zenden.
Het college besluit:
De directeur van de dienst Milieu en Water op te dragen - in overleg met de directeur van de
dienst Wegen, Verkeer en Vervoer - een onderzoek te doen instellen naar:
1.de juridische positie van de provincie t.a.v. het (vaarwegbeheer van de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder indien op 1 januari 1996 (nog) geen duidelijkheid bestaat over c.q.
geen overeenstemming is bereikt over de overdracht van dat beheer door GrootHaarlemmermeer aan een (of meer) van de andere betrokken partijen (provincie, gemeente
Haarlemmermeer, Rijnland);
2.de vraag of de toekomstige vaarwegbeheerder(s) van de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder rechtens aanspraak kan/kunnen doen gelden op enigerlei financiële
bijdrage (afkoopsom en/of vergoeding voor eventueel achterstallig onderhoud), te betalen
door de voormalige beheerder, het waterschap Groot Haarlemmermeer. Hierbij dient de in
1847 tussen de commissie van beheer en toezicht over de droogmaking van het
Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland gesloten overeenkomst te worden
betrokken.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de agenda voor 7 september en het concept-verslag d.d. 15 juni 1994 van
de vergadering van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor (AK) ACP Noordholland.
2.Kennis te nemen van de agenda voor 7 september en het concept-verslag d.d. 23 maart 1994
van de aandeelhoudersvergadering van NV Afvalstoffen Coordinatiepunt (ACP).

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -1440103, 4, 5, 7
M. Hoensontel. 023 -1441188, 9
R. v.d. Veen tel. 023 -1443092, 6
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R. Fillettel. 023 -1444091
Y. Koottel. 023 -14428310, 11, 12
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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