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1 
Luchtverkeerslawaai Schip-
hol; inventarisatie bouw-
plannen in de vrijwaringszone 
30-35 KE. 

 
 
Het college stelt een voorlopige beoordeling van de bouwvoornemens vast en besluit op basis 
daarvan - voorzover nodig - overleg te voeren met de gemeentebesturen van Aalsmeer, 
Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer, Uithoorn en de Amsterdamse stadsdelen Buitenveldert 
en Osdorp. De voornemens zullen openbaar worden gemaakt nadat deze de betrokken gemeenten 
hebben bereikt. 

 2 
Bekrachtiging van ingebracht 
bezwaar en machtiging tot 
eventueel beroep inzake 
weigering uitbetaling decla-
ratie voor gemaakte kosten 
voor de muskusrattenbestrij-
ding over het vierde kwartaal 
1993. 
 
 

 
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 de beslissing van de minister van Verkeer en Waterstaat, 
inhoudende weigering tot betaling van de declaratie betreffende de gemaakte kosten voor 
de muskusrattenbestrijding vierde kwartaal 1993. 

2.De statenvoordracht spoedshalve rechtstreeks voor te leggen aan provinciale staten (september-
vergadering). 

3 
Concept-statenvoordracht 
inzake de bestuurlijke orga-
nisatie in het gebied Holland. 

 
Het college besluit: 
1.De concept-voordracht inzake de bestuurlijke organisatie in het gebied Holland voorlopig vast 

te stellen. 
2.De GS-commissie voor Bestuurlijke Organisatie te machtigen de gezamenlijke 

statenvoordracht in overleg met de overeenkomstige GS-commissie van Zuid-Holland 
aan te passen ten behoeve van behandeling in de wederzijdse statencommissies. 

3.De voorlopig vastgestelde voordracht ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie 
voor openbaar bestuur op 21 september 1994 en op een nader te bepalen datum in 
oktober in een gezamenlijke vergadering van de Noordhollandse en Zuidhollandse 
statencommissies. 

4 
Rekening Interprovinciaal 
Overleg (IPO) over 1993. 
 

 
Het college besluit in principe 
1.In te stemmen met de vaststelling van de IPO Rekening over 1993, overeenkomstig ontwerp. 
2.In afwijking van het voorstel van het DB-IPO er niet mee in te stemmen het voordelig saldo 

van het IPO-secretariaat groot � 180.059, deels te bestemmen voor reserves voor 
automatisering en extra activiteiten OTV in 1994; overigens in te stemmen met de 
voorgestelde bestemming hetgeen leidt tot verrekening van  

� 95.953,- met de provincies. 
3.In te stemmen met de voorstellen t.a.v. vooruitontvangen baten namelijk overheveling naar 

dezelfde projecten in 1994 danwel verrekening met de provincies o.a. terugstorting van 
het overschot IPM/provincies van totaal � 1.232.160,- naar de provincies. 

4.In te stemmen met het voorstel de bestemmingsreserve functiewaardering in 1994 aan te 
wenden voor de afronding van de bekostiging van de nabetaling aan medewerkers. 

5.De IPO rekening over 1993 te behandelen in de Cie OB op 7 september 1994. 
6.Het betrokken lid van het AB-IPO te machtigen om gehoord de commissie openbaar bestuur 
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een standpunt in te nemen in de vergadering van het AB-IPO op 8 september, onder 
voorbehoud van instemming van PS. 

7.De rekening IPO over 1993 te plaatsen op de agenda van PS van 12 september 1994. 
5 
Uitvoeringsprogramma 1995 
- 1998 Milieubeleidsplan 
Waterhuishoudingsplan. 

 
Het college besluit kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma 1995 - 1998 Milieube-
leidsplan en Waterhoudingsplan en het programma t.k.n. te zenden aan de commissies Milieu en 
Water om als achtergrondinformatie te dienen bij de behandeling van de begroting en beleidsplan 
op resp. 8 september en 26 september 1994. 

 
6 
Beschikbaar stellen van een 
krediet van f. 20 miljoen voor 
aankoop van onroerend goed 
t.b.v. de wegensector. 

 
Het college besluit: 
1.In het Najaarsbericht 1994 een voorstel te doen het krediet voor grondaankopen voor de 

provinciale wegen te verhogen met f. 20 miljoen. 
2.Daartoe de commissie Verkeer en Vervoer te horen in haar vergadering van 9 september 1994. 

Ook de commissie Financiën zal worden geraadpleegd. 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -1440102, 3, 4 
R. Fillet tel. 023 -1444091 
R. v.d. Veen tel. 023 -1443095, 6 
 
 
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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