
 1 
 
 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 16 AUGUSTUS 1994       
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid Peter Zwart 
aangaande de weigering tot 
vaststelling van hogere 
waarden voor geluidhinder 
ten behoeve van woningbouw 
in de Houthavens te 
Amsterdam. 

 
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen vast te stellen. 

  
2 
Verslag gevoerd RO-beleid 
juli 1993 - juni 1994. 

 
Het college besluit: 
1.Het verslag gevoerd RO-beleid juli 1993 - juni 1994 in principe vast te stellen met een 

redactionele aanpassing. 
2.Het verslag gevoerd RO-beleid ter advisering voor te leggen aan de statencommissie RO van 1 

september 1994. 
3.De GS-commissie ROV te machtigen na positief advies van de statencommissie RO het 

verslag definitief vast te stellen en toe te zenden aan alle statenleden opdat zij daar mede over 
kunnen beschikken bij de begrotingsbehandeling. 

 
 

3 
Concept-inspraakreactie 
Nieuwe HSL-nota (PKB 
HSL-Zuid). 

 
Het college besluit: 
1.Voorlopig vast te stellen de concept-inspraakreactie op Nieuwe HSL-nota, alsmede de concept-

statenvoordracht m.b.t. Nieuwe HSL-nota. 
2.De GS-commissie Openbaar Vervoer te machtigen, op basis van de standpunten van de 

colleges van GS van Noord-Holland en Zuid-Holland, de opdeknotitie (= voorstel aan de 
Randstadstatencommissies) vast te stellen t.b.v. toezending aan de 
Randstadstatencommissie Verkeer en Vervoer.  

3.De gezamenlijke statencommissies Verkeer en Vervoer van de Randstadprovincies op 5 
september om advies te vragen. 

4.De GS-commissie Openbaar Vervoer te machtigen de voordracht en de inspraakreactie aan te 
bieden aan provinciale staten t.b.v. de vergadering van  

12 september 1994. 
 
 

 
4 
Bekrachtiging van ingebracht 
bezwaar en machtiging tot 

 
 
 
Het college besluit: 
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eventueel beroep inzake 
weigering uitkering voor 
vervangende wegen van het 
rijkswegenplan over 1992. 

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 de 
beslissing van de Minister van Verkeer en Waterstaat, inhoudende weigering om voor het 
jaar 1992 vervangende wegen van het Rijkswegenplan 1984 in onze provincie aan te wijzen 
en de daaruit voortvloeiende tegemoetkomingen vast te stellen en uit te keren, zoals bedoeld 
in de artikelen 5 en 8 van de Wet Uitkeringen Wegen (WUW). 

2.De statenvoordracht voor te leggen aan provinciale staten (in hun vergadering van september 
1994). 

 
5 
Besluit inzake verlening 
Ontgrondingenvergunning 
voor de aanleg van de 
Afrikahaven in de gemeente 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. 

 
Het college besluit de gevraagde vergunning onder voorwaarden te verlenen. 

 
6 
Definitieve vaststelling van 
het Gebiedsperspectief voor 
de Vechtstreek. 

 
Het college besluit, onder de aanname dat de in de stukken genoemde financiële consequenties 
voor de provincie reeds zijn voorzien in de meerjarenraming,: 
1.Over te gaan tot definitieve vaststelling van het Gebiedsperspectief voor de Vechtstreek door 

middel van het vaststellen van de Nota voor Wijzigingen Gebiedsperspectief voor de 
Vechtstreek, met een redactionele wijziging. 

2.In te stemmen met het drukken van de Nota van Wijzigingen en het verzenden ervan tezamen 
met bijgaande aanbiedingsbrieven: 

-aan de Minister van VROM, ter goedkeuring; 
-aan de Minister van LNV, ter goedkeuring; 
-aan eerder geraadpleegde betrokken overheden en belanghebbende organisaties, (in totaal 21), ter 

kennis name. 
Het college besluit voorts dat projecten, waarvoor nu nog geen financiele dekking is gevonden 
eerst tot uitvoering mogen komen nadat over die dekking duidelijkheid verkregen is.  
 
 

7 
Definitieve vaststelling van 
de Projectnota 
Vechtstreek/Startnotitie 
m.e.r. landinrichting 
Vechtstreek. 

 
Het college besluit: 
1.Over te gaan tot vaststelling van de Projectnota/Startnotitie m.e.r. 
2.De Projectnota/Startnotitie m.e.r. nadat het Gebiedsperspektief voor de Vechtstreek door het 

Rijk is goedgekeurd, te zenden aan de Centrale Landinrichtinscommissie teneinde de 
Vechtstreek voor te dragen voor feitelijke plaatsing op het Voorbereidingsschema 
Landinrichting 1994. 

8 
Pre-advies m.b.t. het 
initiatiefvoorstel van D66 
inzake een 
ombudsvoorziening. 

 
Het college besluit: 
1.Het pre-advies aan PS met wijzigingen vast te stellen, inhoudende het voorstel: 
-thans niet te besluiten omtrent het in leven roepen van een ombudsvoorziening, maar de 

besluitvorming over het initiatiefvoorstel aan te houden totdat de uitkomst van 
het IPO-onderzoek bekend is; 

-ermee in te stemmen dat GS vervolgens in overleg met de statencommissie voor openbaar 
bestuur nader bezien of een regeling wenselijk is. In het bevestigende geval zal die 
regeling dan afgestemd dienen te zijn op het IPO-voorstel dat dit najaar wordt 
verwacht.  
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2.De GS-commissie te machtigen de tekst van het pre-advies aan te passen voor commissie-
behandeling; 

3.Het pre-advies vervolgens als bijlage bij het initiatiefvoorstel toe te sturen aan de 
statencommissie Openbaar Bestuur. 

 
 
 

 

9 
Afleiding Bemaling 
Wieringermeer. 

 
Het college besluit: 
1.Binnen de planfase het voorontwerp van het project "Afleiding Bemaling Wieringermeer" af te 

sluiten en over te gaan naar het ontwerp; een en ander volgens voorstellen van de Stuurgroep 
in haar vergadering van 24 juni 1994 en zoals vastgelegd in bijgevoegd verslag. 

2.In aanvulling op het bij GS-besluit van 21 juni 1994 beschikbaar gestelde bedrag van  
� 370.000,--, nu � 20.000,-- extra ter beschikking te stellen voor de uitvoering van dit project. 
3.In aanvulling op de voorstellen van de Stuurgroep, als gevolg van de afspraken in haar 

vergadering van 24 juni 1994, te besluiten dat de afvoerleiding zal verlopen volgens tracé V. 
10 
Benoeming voorzitter en 
(plv.) leden voor de Raad 
voor Milieu en Water. 

 
Het college besluit, gelet op de artikelen 2.2 en 2.3 van de Provinciale milieuverordening 
Noord-Holland: 
1.De heer dr. ir. J. IJff te benoemen tot voorzitter van de Provinciale Raad voor Milieu en Water. 
2.De door de betrokken organisaties voorgedragen personen te benoemen tot (plv.) lid van de 

Provinciale Raad voor Milieu en Water. 
 
11 
Concept-verslag vergadering 
CCR van  
31 mei 1994. 

 
Het college stemt in met de tekst van het concept-verslag van de vergadering van het 
Coördinerend College Randstad op 31 mei 1994. 

 
 
12 
Tunnelproblematiek 
Uitgeest/realisering 2e fase 
reconstructieplan 
Stationsplein. 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de Memo d.d. 21 juni 1994 i.c. met de verdere voorbereiding van de "2e 

fase reconstructieplan Stationsplein" in Uitgeest die was stopgezet in verband met de te 
zijner tijd door NS ongelijkvloers te maken spoorwegovergang de Kleis. 

2.Deze zienswijze ter advisering voor te leggen aan de CVV in zijn vergadering van  
9 september a.s. 
3.De GS-cie te machtigen de verdere afhandeling te verzorgen bij positief advies van de CVV. 

13 
Herziening Reglement voor 
het hoogheemraadschap van 
Rijnland. 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht aan provinciale staten m.b.t. reglement en kiesreglement voor het 

hoogheemraadschap van Rijnland definitief vast te stellen. 
2.Commentaar op de ingekomen bedenkingen tegen de ter visie gelegde reglementering (mede) 

vast te stellen. 
 
14 
Notitie verkeersveiligheid in 
relatie tot uitrijstroken naar 
rechts bij zijwegen. 

 
Het college besluit ermee in te stemmen dat de notitie "Verkeersveiligheid in relatie tot 
uitrijstroken naar rechts bij zijwegen", waarin vigerend beleid is vastgelegd, wordt voorgelegd 
aan de commissie Verkeer en Vervoer uit provinciale staten. 

 
15 
Uitvoeringsafspraken 

 
Het college besluit: 
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Mobilieitsplan BESC-
gemeenten. 

1.De gemaakte afspraken in het kader van de uitvoering van het Mobiliteitsplan recreatieverkeer 
in de gemeenten Bergen, Egmond, Schoorl en Castricum (BESC-gemeenten) en de op grond 
van die afspraken in principe toegezegde bijdragen om advies voor te leggen aan de 
Commissie Verkeer en Vervoer en ter informatie toe te zenden aan de Commissie Natuur, 
Landschap en Openluchtrecreatie. 

2.De GS-commissies Wegen, Verkeer en Vervoer alsmede natuurbescherming en 
Openluchtrecreatie te machtigen bij positief advis van de statencommissies de definitieve 
toekenningen vast te stellen aan de hand van concrete subsidieaanvragen, respectievelijk 
kredietaanvragen. 

16 
Nota Provinciaal Beleid 
Amateurkunst. 

 
Het college besluit de voordracht Provinciaal Beleid Amateurkunst en bijbehorend ontwerp-
besluit vast te stellen en voor te leggen aan Provinciale Staten in de vergadering 12 september 
1994. 

 
17 
Vaststelling voordracht aan 
PS inzake Randstad-advies 
Plan van Scholen VO 1996-
1998. 

 
Het college besluit: 
1.Bijgaande voordracht en ontwerp-besluit vast te stellen voor zover het betreft de algemene 

teksten en de voorgestelde adviezen bij de aanvragen voor het Plan van Scholen 1996-1998 
uit Noord-Holland. 

2.Kennis te nemen van de voorgestelde adviezen bij de aanvragen voor het Plan van Scholen 
1996-1998 uit Zuid-Holland en Utrecht. 

3.Bijgaande voordracht en het ontwerp-besluit voor te leggen aan provinciale staten in hun 
vergadering van 12 september 1994. 

18 
Toelating NV Energiebedrijf 
Amsterdam tot de IZR per 1 
november 1994. 

 
Het college besluit: 
1.Het bestuur van de IZR een brief te zenden met verzoek tot toelating NV Energiebedrijf 

Amsterdam tot de IZR. 
2.Een bevestigingsbrief te verzenden aan de directeur van het Energiebedrijf Amsterdam. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
M. Brackel tel. 023 -144451  8, 11 
R. Fillet  tel. 023 -144409  1, 10, 12 
M. Hoensontel. 023 -144118  16, 17, 18 
B. Kessenstel. 023 -144022  2, 5, 6, 7, 9, 13 
Y. Koot     tel. 023 -144283  3, 4, 14, 15 
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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