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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 20 SEPTEMBER 1994      
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
1 
Vastgesteld bestemmingsplan 
"Engelse Park en Omgeving", 
gemeente Bergen. 

 
Het college besluit: 
1.De reclamanten in hun bezwaren te ontvangen. 
2.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de raad van Bergen behoudens aan bouwvlak XV 

en XVII (gedeeltelijk). 
3.De bezwaren t.a.v. de plandelen waaraan de goedkeuring wordt onthouden gegrond te 

verklaren. 
4.De bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren. 
5.De Raad van Bergen uit te nodigen in het kader van art. 30 WRO 
a.bouwvlak XV te bestemmen tot parkeervoorziening t.b.v. touringscars 
b.bouwvlak XVII te bestemmen tot groenvoorziening en (mogelijk gedeeltelijk) 

verkeersdoeleinden. 
2 
Startnotitie mer-procedure 
aanleg N22 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De startnotitie van de mer-procedure voor de aanleg van de N22 voorlopig vast te stellen en 

voor advies te verzenden aan de statencommissie voor verkeer en vervoer. 
2.De GS-commissie verkeer en vervoer te machtigen de startnotitie bij positief advies van de 

statencommissie definitief vast te stellen. 
3 
Najaarsbericht 1994. 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-Najaarsbericht 1994 voorlopig vast te stellen. 
2.Het ontwerp-Najaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de commissie Financiën en 

Beleidsplanning in haar vergadering van 12 oktober 1994. 
3.Bij een positief advies van de PS-commissie Financiën en Beleidsplanning de GS-commissie 

Financiën te machtigen de voordracht definitief vast te stellen. 
 

4 
Notitie aankoopbeleid 
"natuurbescherming of 
particulieren: wie moet de 
natuur beheren?" 

 
Het college besluit : 
1.In te stemmen met de notitie aankoopbeleid. 
2.De notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie NLO, d.d. 23 september 1994. 
3.Na positief advies van de statencommissie NLO, zal de GS-commissie NLO de notitie 

definitief vaststellen. 
5 
Inrichtings- en saneringsplan 
voor een woonschepenlokatie 
in Zijkanaal B - Velsen; 
onderzoek Bijlsma. 
 
 
 

 
Het college besluit in principe: 
1.Gelezen het rapport "Onderzoek naar en beoordeling van de basisgegevens ... enz." van de heer 

F.A. Bijlsma - conform een reeds eerder in 1993 genomen principebesluit - te kiezen voor de 
toewijzing van 53 ligplaatsen in het kanaal op grond van de aanwezigheid van bewoners in 
het kanaal voor de peildatum (in het rapport genoemd de bewonersbenadering).  

2.Als peildatum 12 juli 1990 te stellen; dit is de datum waarop het bestemmingsplan 
Recreatiegebied Spaarnwoude formeel rechtskracht heeft gekregen.  

3.De 8 bewoners die op grond van de gestelde kriteria elk voor een ligplaats in aanmerking 
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komen en die ook elders een woning hebben niet uit te sluiten. 
4.Voor de verdere planvorming en uitvoering uit te gaan van de als resultaat van het 

onafhankelijke onderzoek van de heer F.A. Bijlsma geaktualiseerde basisgegevens. 
5.BenW van de gemeente Haarlem te benaderen met verzoek om medewerking en evenredige 

bijdrage aan inrichtings- en saneringskosten i.v.m. het aantal schepen op Haarlems 
grondgebied. 

6.Dit principe-besluit ter beoordeling voor te leggen aan de commissie voor NLO. 
  
6 
Ontwerp agenda voor 
provinciale staten, te houden 
op 10 oktober 1994. 

 
Het college stelt de agenda vast.  
Voor de statenvergadering wordt 1 dag uitgetrokken.  
 

  
7 
Wegenwet; onttrekking aan 
het openbaar verkeer gedeelte 
Heilooërwegje te Akersloot. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit met bijbehorende 

tekening inzake onttrekking aan het openbaar verkeer gedeelte Heilooërwegje te Akersloot en 
deze stukken in beginsel vast te stellen. 

2.Bedoelde stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor Verkeer en 
Vervoer CVV. 

3.De commissie voor wegen, verkeer en vervoer uit hun college te machtigen om na gebleken 
instemming van de CVV dienovereenkomstig een voorstel aan provinciale staten te doen. 

8 
Referentiekader voor het 
ontwerpen van algemene 
ruimte bij extramurale WBO-
projecten. 

 
Het college besluit: 
1.De notitie m.b.t. het referentiekader voorlopig vast te stellen, inhoudende dat: 
-met deze notitie het kader wordt aangegeven volgens welke de algemene ruimten bij extramurale 

WBO-projecten, die zijn voorzien in het Kaderplan voorzieningen voor  
ouderen 1993-1996, alsook in het Uitvoeringsplan voorzieningen voor ouderen 1994 - 1996 

kunnen worden beoordeeld. 
2.De notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie Welzijnszorg en Emancipatie. 
3.Na positief advies van de statencommissie de GS-commissie te machtigen de notitie definitief 

vast te stellen. 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 3, 6 
M. Hoensontel. 023 -144118  8 
B. Kessenstel. 023 -144022  1, 4, 5 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  2, 7 
 
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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