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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 25 JANUARI 1994
Onderwerp

1
Herziening Provinciaal
Waterhuishoudingsplan.

2
Vergadering IPOadviescommissie Ruimte en
Groen op 27 januari 1994.

3
IPO adviescommissie Milieu
en Waterstaat op 27.01.1994.

Besluit

Het college besluit in beginsel:
1.In beginsel akkoord te gaan met het voorstel een gedeeltelijke herziening van het eerste
Provinciale Waterhuishoudingsplan voor te bereiden.
2.Akkoord te gaan met het ter advisering voorleggen van het voorstel aan de statencommissie
Water op 31 januari 1994.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het IPO-verslag van het bestuurlijk overleg IPO / Alders en Heerma
inzake de verstedelijking stadsgewesten d.d. 11/01/1994 (Vierde Nota Extra). De uit zijn
midden aan te wijzen delegatie te machtigen naar bevind van zaken te handelen bij de
mondelinge bespreking.
2.De heer Tielrooij te machtigen naar bevind van zaken te handelen bij de oriënterende discussie
over een provinciale aanwijzingsbevoegdheid en/of toezichtsrol als sluitstuk van het
opvangmodel van asielzoekers en huisvesting van statushouders na 01/01/1995.
3.In principe in te stemmen met het voorstel tot oprichting van een Interim-Groenfonds voor de
periode 1994-1995.
4.In te stemmen met de concept-brief aan de Minister van LNV inzake het ontwerp van Wet
houdende wijziging van de Meststoffenwet.
Het college besluit:
1.In te stemmen met een vijftal uitgangspunten, door de provincies te hanteren bij de
beoordeling van regionale verkeers- en vervoerplannen, zoals deze in vervoerregioverband
worden opgesteld.
2.In te stemmen met een, aan de hand van de notitie "Collectief Personenvervoer",
inventariserende gedachtenwisseling over de in de toekomst wenselijke positionering van de
provincies in het beleidsveld "Collectief Personenvervoer", teneinde als gezamenlijke
provincies te komen tot een breed gedragen visie over de vorm van het collectief
personenvervoer in de komende jaren en de rol van de provincies daarin.
3.In te stemmen met de concept-brief aan de Minister van VROM en de staatssecretarissen van
Binnenlandse Zaken en Financiën over compensatie provincies i.v.m. kostendekkendheid
kadaster/kadastrale kosten gemeentelijke herindelingen.
4.In te stemmen met de concept-brief aan de Unie van Waterschappen inzake decentralisatie van
waterkeringensubsidies, met name over de wijze waarop de provincies hun
waterkeringensubsidiering aan de waterschappen heden en in de toekomst vorm zullen
geven.
5.Met een aantal kanttekeningen in te stemmen met de concept-brief aan de Unie van
Waterschappen, waarin met enkele nuanceringen opnieuw worden onderschreven de
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hoofdlijnen van het Unie-rapport "Waterschappen en Scheepvaart"; de nuanceringen betreffen
zorg voor vaarwegbeheer als provinciale taak, recreatief medegebruik van kleinere
waterschapskanalen, wenselijkheid van een zekere provinciale pluriformiteit.
6.In te stemmen met de samenstelling van de werkgroep Europees Milieubeleid, o.a. de heer
J.van Dalen van de dienst Milieu en Water Noord-Holland.
7.In te stemmen met het procedure-voorstel voor IPO-reactie op behandeling MP2 in de Kamer.
8.In te stemmen met de vaststelling van het Interprovinciaal Meerjarenprogramma Milieubeleid
(MJP)1994-1997, met het verzoek aan de HMA/AAM-vergadering een voorstel te doen voor
de opzet van een plan van aanpak n.a.v. NMP2 alsmede met de continuering van de
verdeling van de structurele bijdrage voor de uitvoering van het NMP (FUN-AMvB) voor
NMP2.
9.In te stemmen met de eindrapportage van het IPO-project A60: "nazorg inclusief IBC-criteria
voor stortplaatsen, waarin worden voorgesteld:
a.een draaiboek als leidraad bij vergunningaanpassing van stortplaatsen op basis van het
Stortbesluit Bodembescherming;
b.acties door de provincies uit te voeren ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de
Leemtewet (o.a. vervolgproject gericht op het berekenen van de kosten voor de
nazorg en inventarisatie van de objecten, die voor de nazorgregeling in
aanmerking komen).
10.In te stemmen
a.met het IPO als partner in een convenant gericht op het verminderen van de belasting van het
milieu door de CO2-uitworp van de electriciteitsproductiesector (CO-convenant
SEP), onder voorbehoud van goedkeuring door het dagelijks bestuur;
b.met de beperking van vrijheden van individuele provincies voor het opleggen van
energievoorschriften bij elektriciteitscentrales;
c.met de beleidslijn dat bij relevante RO-besluiten bevordering van grootschalige
restwarmtebenutting voorop staat;
d.met het in deze hanteren van de voor convenanten afgesproken gedragslijn.
11.In te stemmen met de vaststelling van de Handleiding voor het opstellen en beoordelen van
een extern veiligheidsrapport (EVR).
12.In te stemmen
a.met de toetreding van de provincie tot het zuivelconvenant;
b.met de in het convenant aangegeven gedragslijn inzake concern-aanpak;
c.met de aanwijzing van de heer E.Wind in de projectgroep Zuivel;
d.met het voorleggen van het advies van de adviescommissie Milieu en Waterstaat aan het
algemeen bestuur van het IPO.

4
Ontwerp Regionaal Verkeersen Vervoerplan NoordHolland Noord.

Het college besluit:
1.in te stemmen met de hoofdlijnen van het ontwerp-Regionaal Verkeers- en Vervoerplan NoordHolland Noord , hetgeen betekent dat:
a.het standpunt t.a.v. het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Noord-Holland Noord wordt
beschouwd als het provinciale verkeers- en vervoerbeleid voor het noordelijk deel
van de provincie;
b.medewerking wordt verleend aan de verdere uitwerking van het voorgestane beleid met
inachtneming van de voordracht;
c.t.a.v. de verschilpunten tussen het RVVP-NHN en het ontwerp-streekplan NHN
-d.m.v. de voordracht "Streekplan Noord-Holland Noord" wordt meegewerkt aan het opnemen
van de ruimtelijke elementen van de N99 (v. Ewijcksluis - Den Oever)
in het streekplan Noord-Holland Noord;
-geen medewerking wordt verleend aan het opnemen van de ruimtelijke relevante elementen van
de RVVP-variant voor een Westfrisiaweg-West in het streekplan
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Noord-Holland Noord;
-geen medewerking wordt verleend aan het planologisch mogelijk maken van een geheel nieuwe
verbinding tussen de N242 en N245 tussen St. Pancras en Broek op
Langedijk, maar wel aan een verbetering van de huidige verbinding,
waarbij gebruik kan worden gemaakt van bestaande wegtracés;
-de stuurgroep voor de vervoerregio NHN i.o. te verzoeken het RVVP-NHN qua aanduiding van
lokaties van bedrijventerreinen, in overeenstemming te brengen met het
ontwerp-streekplan NHN en de beleidsnota Het juiste bedrijf op de
juiste plaats;
d.de consequenties qua verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, milieu en kosten voor projecten
waarvoor de provincie Noord-Holland als wegbeheerder verantwoordelijk is,
worden onderzocht, dat deze projecten in de urgentiebepaling Nieuwe Werken
worden opgenomen en nadere voorstellen voor prioritering daartoe worden
afgewacht;
e.het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Noord-Holland Noord, tezamen met de voordracht, als
leidraad wordt gehanteerd voor overleg over de uitvoering van de SVV-II met het
rijk en voor overleg m.b.t. de uitvoering van de VINEX voor wat betreft het
aspect verkeer en vervoer;
2.Daartoe het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Noord-Holland Noord ter advisering voor te
leggen aan de Provinciale Planologische commissie en aan de commissie Verkeer en
Vervoer, waarbij ook leden van andere statencommissies welkom zijn.
3.De GS-commissie te machtigen kleine wijzigingen n.a.v. opmerkingen in de PPC en CVV in
de voordracht aan te brengen en de voordracht ter behandeling in provinciale staten vast te
stellen.

5
Financiering aanleg weg N22.

6
Vernieuwing machtiging
provinciale staten aan
gedeputeerde staten met
betrekking tot geldleningen.

Het college besluit:
1.B en W van Haarlemmermeer en de HID van rijkswaterstaat het verslag toe te zenden van het
overleg op 08.11.1993 over de financiering en tracering van de N22.
2.Partijen opmerkzaam te maken op:
-een gewenste verhoging van de bijdrage uit de grondexploitatie van Haarlemmermeer-west voor
de N22 met min. f. 30 miljoen tot max. f. 60 miljoen;
-de uitleg van de toezegging van rijkszijde: de toegezegde bijdrage van max. f. 45 miljoen wordt
begrepen als max. 50% van de exacte kosten van het noordelijk deel van de N22.
3.Aan te kondigen dat de resultaten van nader onderzoek basis zullen zijn van vervolgoverleg
i.v.m. definitievere afspraken.
4.In te stemmen met het aanwenden van de in de VINEX-onderhandelingen ingebrachte f. 17
miljoen voor infrastructurele verbeteringen/uitbreidingen t.b.v. de bouwlokatie
Haarlemmermeer-west voor aanleg van de N22, ervan uitgaande dat verdubbeling van de
N207 achterwege kan blijven.
5.In te stemmen met de bevestiging in het overleg van de reeds in eerder verband gedane
toezegging inzake het toekomstig beheer en onderhoud van de N22 ter grootte van ca. f 1,4
miljoen per jaar.
6.Vast te stellen dat ter financiering van de toezeggingen een herschikking van middelen binnen
de sector noodzakelijk, c.q. onvermijdelijk zal zijn.
Het college besluit:
1.De ontwerp-statenvoordracht vast te stellen.
2.Het ontwerp vervolgen om advies voor te leggen aan de commissie financiën en
Beleidsplanning.
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7
Notitie inzake
nieuwbouwplannen
Nederlands
Kankerinstituut/Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis
(NKI/AvL) te Amsterdam.

Het college besluit:
1.Een afwijzend standpunt in te nemen over een door de directie van het NKI/AvL en de
staatssecretaris van WVC ingediend verzoek om een deel van de investering van Nieuwbouw
op te nemen op de provinciale bouwprioriteitenlijst.
2.de staatssecretaris hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

8
Startnotitie MER Nieuw
Oost 2e fase.
9
Vergoeding kosten van
werkzaamheden van de
statenfracties per 1 januari
1994.

10
Rapport "TOP 20"
verkeersonveilige kruispunten
op wegen in beheer bij de
provincie Noord-Holland.

11
Streekplan Noord-Holland
Noord.

12
Statenvergadering maart
1994.

Het college besluit in te stemmen met de Startnotitie MER Nieuw-Oost 2e fase.

Het college besluit, gelet op art. 2, lid 4 van de "Regeling vergoeding kosten werkzaamheden
statenfracties", gehoord de Commissie Werkwijze, het bedrag van de vergoeding voor
werkzaamheden van statenfracties, gerekend met ingang van 1 januari 1994 te stellen op f.
3.028,= per fractielid per jaar.

Het college besluit:
1.Het rapport Verkeersonveilige Kruispunten op provinciale wegen Noord-Holland voorlopig
vast te stellen.
2.Het rapport ter instemming voor te leggen aan de Commissie Verkeer en Vervoer.
3.De GS-commissie te machtigen het rapport definitief vast te stellen, wanneer de
statencommissie hierin geen wezenlijke wijzigingen verlangt.
Het college stemt in met aanpassing van het tijdschema voor de behandeling van het streekplan
Noord-Holland-Noord, wegens de vele bezwaarschriften. In plaats van op 2 juli wordt het
streekplan nu 12 september behandeld door provinciale staten ( eventueel uitloop in de avond).
De data voor de Commissie van Onderzoek zullen eveneens worden aangepast aan de nieuwe
vaststellingsdatum.

Het college besluit de maartvergadering van provinciale staten te beperken tot 21 maart
(eventueel uitloop in de avond).

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010 6, 7, 9, 12
H. Kuiper tel. 023 -144123
1, 2, 4, 8, 11
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
3, 5, 10
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
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Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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