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Onderwerp

1
Brief aan Hollandse
Landbouw Organisaties
inzake gebiedsvisie land- en
tuinbouw
Bergen/Egmond/Schoorl.

2
Bekostiging Verordening
Bedrijfsafvalstoffen (VBA).

3
Voorlopige standpuntbepaling inzake
lokatiekeuze stortplaats zuidwestelijke regio (westelijk
havengebied).
4
Provinciale Afvalstoffen
Fonds.

Besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de gebiedsvisie land- en tuinbouw van de HLO's (Hollandse
Landbouworganisaties) voor het BES-gebied.
2.Akkoord te gaan met:
-het uitwerken van alternatieve ideeën voor ca. 460 ha. natuurinvulling door de landbouw zelf;
-toestaan van een "ruime jas" benadering voor de nog niet begrensde beheersgebieden;
-het laten vervallen van de aanduiding bodembeschermingsgebied op bollenconcentratiegebieden;
-een geringe uitbreiding van het bollengebied in de Sammerpolder;
-niet akkoord te gaan met de overige wensen.
3.De GS-commissie Land- en Tuinbouw te machtigen de HLO's schriftelijk hiervan in kennis te
stellen.
4.Afschriften van de brief te zenden aan diverse landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties,
instanties en personen en de leden van de betrokken statencommissies.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de notitie Bekostiging VBA, met als belangrijkste consequentie, dat niet
per 01.01.1995, maar per 01.01.1996 de huidige wijze van bekostiging van de VBA (vanuit
het PAF) wordt vervangen door een (contractuele) bijdrageregeling met eind verwerkers
(storters en verbranders) in de vorm van een opslagtarief van plm.
f. 2,= per ton te verwerken afval.
2.De notitie ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Milieu op 20 mei 1994.
3.DE GS-commissie milieu te machtigen, bij positieve advisering door de statencommissie
Milieu, tot nader overleg in het kader van het Bestuurlijk Afvalstoffen Beraad (BAB)
alsmede tot het maken van afspraken met het betrokken bedrijfsleven.
Het college besluit op basis van de uitkomsten van het lokatiedeel van het Milieu-effectrapport
"Realisatie grofvuilstortplaats regio zuidwest" en de daarop gebaseerde lokatiebeoordeling,
alsmede in beschouwing nemende het benodigde bestuurlijk draagvlak voor realisering van een
stortplaats in deze regio, voorlopig te kiezen voor een combinatie van de lokaties 4 + 2A + 3,
zoals aangegeven in de inrichtingsschets, als stortlokatie voor de zuidwestelijke regio.
Het college besluit:
1.
a.In te stemmen met de (aan te passen) notitie provinciaal afvalstoffenfonds
en in principe :
b.voor de tweede subsidieronde 1994 een maximum bedrag vast te stellen van
f. 2.000.000,=; ook in 1995 zullen subsidies kunnen worden verstrekt;
c.in de personele consequenties te voorzien met vooralsnog 0,4 f.p., waarvan 0,3 f.p. coördinator
en 0,1 f.p. financiën, te financieren uit het PAF;
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Besluit
d.akkoord te gaan met aanpassing en aanvulling van de deelverordening Afvalstoffenfonds op de
aspecten zoals in de notitie genoemd en een en ander ter finale besluitvorming aan
provinciale staten voor te leggen;
e.een bedrag van max. f. 100.000,= (voor 1994 en 1995) beschikbaar te stellen voor het
inwinnen van externe expertise over (technisch) ingewikkelde en/of omvangrijke aanvragen;
f.potentiële subsidievragers d.m.v. de brochure te wijzen op de mogelijkheden van het PAF;
g.het per 31.12.1993 bepaalde kapitaal van ca. f. 29.000.000,= pas voor eventuele besteding in
aanmerking te laten komen nadat een fundamentele discussie in GS heeft plaatsgevonden en
tot een besluit heeft geleid. Die fundamentele discussie zal echter zo spoedig mogelijk
worden gevoerd. Het college wil in zijn vergadering van 3 mei 1994 vernemen wanneer de
behandeling kan plaatsvinden.
2.De notitie en het principebesluit om advies voor te leggen aan de commissie Milieu in de
vergadering van 20 mei 1994.
3.De GS-commissie Milieu te machtigen, indien geen beleidsmatige veranderingen door de
statencommissie gewenst worden, het besluit verder af te handelen.

5
Benoeming commissaris in
de Raad van Commissarissen
NV Afvalzorg.

6
Vragen van statenleden Abbas
en Le Belle over het
vossenbeheer door de NV
PWN in het Noordhollands
Duinreservaat.
7
Voorjaarsbericht 1994;
definitieve vaststelling.

8
Bestuursopdracht project
MER-streekplan omleiding
N201 (S21) bij Uithoorn.

9
Voortzetting MER-onderzoek

Het college besluit:
1.De statenvoordracht tot benoeming van de heer C.A.W.H.M. van den Broek, ter vervulling
van de vacature bij de NV Aflvalzorg, vast te stellen.
2.Provinciale staten voor te stellen tot benoeming over te gaan in hun vergadering van 16 mei
1994.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de vragen van mevrouw Abbas en de heer Le Belle over het vossenbeheer
door de NV PWN in het Noordhollands Duinreservaat.
2.De beantwoording van de vragen vast te stellen.
3.Het onderwerp aan de orde te stellen in de vergadering van de statencommissie NLO op 22
april 1994 en de NV PWN te verzoeken in die vergadering terzake een toelichting te geven.
Het college besluit:
1.Het voorjaarsbericht 1994 definitief vast te te stellen overeenkomstig het ontwerp, met
inachtneming van de gewijzigde paragraaf DI-korting.
2.Het voorjaarsbericht 1994 te agenderen voor de vergadering van provinciale staten van mei
1994.

Het college besluit:
1.De bestuursopdracht voorlopig vast te stellen en deze om advies voor te leggen aan de
statencommissie ROV.
2.Bij instemming van de statencommissie de GS-commissie te machtigen de bestuursopdracht
definitief vast te stellen.
Het college besluit:
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Besluit

"in eigen huis"

1.Wanneer de provincie Noord-Holland als initiatiefnemer in een mer-procedure optreedt, en
daarmee opdrachtgever is van een MER-onderzoek, is het uitgangspunt dat het MER "in
eigen huis" wordt opgesteld, voorzover de personele capaciteit dit toelaat.
2.De beslissingsbevoegdheid tot het opstellen van een MER "in eigen huis" bij de betrokken
GS-commissies te leggen.
3.Nadat nog eens drie MER-onderzoeken "in eigen huis" zijn opgesteld, een evaluatie te laten
volgen, waarna het college een definitief besluit over de te volgen lijn zal nemen.
4.De algehele coördinatie van het provinciale MER-onderzoek (onderzoek dat in principe"in
eigen huis" gedaan zou kunnen worden) te plaatsen bij de afdeling Onderzoek en Informatie
van de dienst Ruimte en Groen.
Deze coördinatie betreft dus niet de kant van het Bevoegd Gezag; die is en blijft bij bureau
Algemene Zaken van de dienst MenW.

10
Kaderbrief 1995.

11
Vertoogdag op 10 juni 1994.

12
N507, project: "rotonde
kruising N507
Vredemakersweg" beschikbaar
stellen krediet ad f.
545.000,= voor het wijzigen

Het college besluit:
In te stemmen met de notitie van de GS-commissies beleidsplanning en financiën inzake de
kaders voor de opstelling van beleidsplan en begroting 1995, in het bijzonder:
1.a) met ingang van het jaar 1995 maximaal 3 miljoen structureel vrij te maken,
b) ter realisering van dit besluit (1a) de diensten en het COD opdracht te geven ambtelijke
voorstellen inzake posterioriteiten en bestedingsmogelijkheden voor te bereiden ter grootte
van 5 miljoen structureel,
c) daarbovenop te trachten voor 1995 een substantieel incidenteel volume vrij te maken;
d) ter realisering van dit besluit (1c) de afdeling FEZ opdracht te geven voor dit volume
voorstellen voor te bereiden. Een advies van het COD aan het college zal onderdeel van de
procedure uitmaken.
2.De GS-commissies beleidsplanning en financiën te verzoeken de concept-kader/instruktiebrief (
met verwerking van de op 18 april aangeleverde aanvullende passage over de Decentralisatieimpuls) aan de diensten in de eerstvolgende vergadering aan het college voor te leggen.
3.Aan de GS-commissies beleidsplanning en financiën op te dragen ten behoeve van
(tussentijdse, in juni/juli plaatsvindende) collegiale besluitvorming over de hoofdlijnen van
beleidsplan/begroting 1995 aan het college een advies uit te brengen over:
* de selectie van de 3 miljoen posterioriteiten,
* de totstandkoming van het incidenteel volume,
* de selectie van bestemmingen van het totale volume.

Het college besluit kennis te nemen van het feit dat op 10 juni 1994 van 10.00 tot 12.00 uur een
Vertoogdag wordt georganiseerd met als (voorlopige) titel: "Er is een toekomst voor de
provincie". De voorzitter beveelt de leden van het college aan in de agenda ruimte te laten
(maken) voor deze inleiding.

Het college besluit:
1.Een krediet ad f. 545.000,= beschikbaar te stellen voor het wijzigen van de aansluiting van de
Vredemakersweg met de N507.
2.Omtrent sub 1 de statencommissie voor Verkeer en Vervoer te horen.
3.Het krediet in de eerstvolgende wijziging van de provinciale begroting op te nemen.

126
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 19 APRIL 1994
Onderwerp

Besluit

van de aansluiting van de
Vredemakersweg met de
N507 in de gemeente WesterKoggenland.
13
Waterkwantiteitsbeheers- plan
van de gemeente Amsterdam.

14
Stortplaats Noord-Holland
Zuid-west.

15
IBS, gemeente Zaanstad,
lokatie Koog aan de Zaan.
16
Subsidieverzoek provinciaal
afvalstoffenfonds (PAF),
Landbouwschap, inzameling
landbouwfolie.
17
Wijziging spreidingsplan
ambulancevervoer voor wat
betreft de CPA-regio Kop van
Noord-Holland.

Het college besluit goedkeuring te verlenen aan de onderdelen van de Nota waterbeheer van de
gemeente Amsterdam welke tezamen het waterkwantiteitsbeheersplan vormen. Het besluit zal
terzake aan de gemeente worden meegedeeld, onder het maken van een aantal opmerkingen. Deze
betreffen:
-de procedure welke lange tijd in beslag zal nemen;
-de geringe aandacht voor de ontwikkeling van natuurwaarden;
-de waterbodemaspecten welke slechts in algemene zin worden beschreven;
-het instrumentarium op grond van de Wet op de waterhuishouding dat onderbelicht is gebleven;
-het provinciaal standpunt m.b.t. overdracht van het Amsterdamse waterbeheer dat onverkort van
toepassing blijft.
Het college besluit:
1.Akkoord te gaan met het verzenden van een brief aan burgemeester en wethouders van
Amsterdam inzake het afrondend ambtelijk overleg over de door de N.V. Afvalzorg te
realiseren stortplaats in het Westelijk Havengebied. De heer De Boer wordt gemachtigd de
brief in overleg met de griffier anders te redigeren voor wat betreft punt 2 in de brief.
2.De heer Branderhorst van de dienst Milieu en Water te machtigen tot het voeren van
bovenbedoeld afrondend overleg.

Het college besluit de lokatie gasfabriek Koog aan de Zaan in de gemeente Zaanstad te saneren
conform de multifunctionele variant mits de gemeente Zaanstad de bestemming op het
bedrijfsterrein wijzigt, zodat in de toekomst woningbouw gerealiseerd kan worden.

Het college besluit een subsidie toe te kennen aan het Landbouwschap, Gewestelijke Raad voor
Noord-Holland groot maximaal f. 20.000,= voor het project inzameling van landbouwplastic
overeenkomstig de brief en aanvrager d.m.v. de brief daarvan op de hoogte te stellen.

Het college besluit:
1.Een voorlopig standpunt in te nemen over de herziening van het spreidingsplan
ambulancevervoer voor het CPA-gebied Kop van Noord-Holland, inhoudende:
-opheffing van de standplaats Hippolytushoef (gemeente Wieringen);
-het verzorgingsgebied van de standplaatsen Den Helder en Wieringerwerf uit te breiden met het
verzorgingsgebied van de op te heffen standplaats Hippolytushoef;
-het minimum aantal ambulances voor de standplaats Den Helder vast te stellen op 4 en voor de
standplaats Wieringerwerf te handhaven op 1.
2.Het besluit sub 1 ter kennis te brengen aan de betrokkenen d.m.v. brieven.
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18
Notitie inzake openbare orde
en veiligheidsbeleid in de
provincie Noord-Holland
1994.

Besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inhoud van de Notitie inzake openbare orde en veiligheidsbeleid in de
provincie Noord-Holland.
2.De notitie ter kennisneming te zenden aan de leden van de statencommissie voor Openbaar
Bestuur.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010 7, 10, 11, 12, 17, 18
B. Kessenstel. 023 -144022
1, 6, 13
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 16

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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