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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 31 MEI 1994

Onderwerp

1
Het onder waterschapsverband
brengen van hoge gronden.

2
Conferentie van luchthavenregio's op 3 en 4 november
1994 in West Sussex.

3
Ontwerp 3e wijziging van de
provinciale begroting voor
1994.
4
Uittreding Edam-Volendam
uit gemeenschappelijke
regeling ROA.

5

Besluit

Het college besluit:
1.In principe conform de voorliggende concept-notitie de hoge gronden (globaal boven NAP)
onder waterschapsverband te brengen. De notitie zal worden aangevuld met een nader te
formuleren passage over de omslagkosten.
2.In te stemmen met de behandeling in de statencommissie Water.
3.Te akkorderen de verzending ter kennisneming aan de statencommissie NLO.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de organisatie van een conferentie van luchthavenregio's op 3 en 4
november 1994 samen met de County West Sussex.
2.In te stemmen met het voornemen om mede met behulp van deze conferentie een netwerk van
luchthavenregio's te vormen.
3.Voor de inhoudelijke voorbereiding en feitelijke organisatie van de conferentie max. f.
50.000,= uit te trekken, waarvan f. 30.000,= uit het budget Europese contacten en voor
de eventueel noodzakelijke resterende f. 20.000,= in beginsel in te stemmen met een
voorstel aan PS bij het najaarsbericht.

Het college besluit de ontwerp-begrotingswijziging in principe vast te stellen en om advies voor
te leggen aan de commissie financien en Beleidsplanning op 8 juni 1994.

Het college besluit in meerderheid:
1.Onder vaststelling van de voorgelegde ontwerp-brief, geen goedkeuring te verlenen aan de
besluiten van de gemeenteraad, het college van B en W en de burgemeester van EdamVolendam tot beëindiging van deelname aan de gemeenschappelijke regeling ROA.
2.Dit besluit en de motivering daarvan mede te delen aan zowel het gemeentebestuur van
Amsterdam als het gemeentebestuur van Edam-Volendam.
3.Een afschrift van het besluit te zenden aan het Dagelijks bestuur van het ROA en de minister
van Binnenlandse Zaken.
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Opleggen gemeenschappelijke
regeling ingevolge Wet
geneeskundige hulpverlening
bij rampen aan regio
Agglomeratie.

6
Voorlopige vaststelling nota
Planbeoordeling NoordHolland 1995.
7
Ontwerp Vaarwegenverordening Noord-Holland 1994.

8
Stand van zaken PMMS.

9
Wijziging grondwaterbeschermingsgebieden Noorden Zuid-Kennemerland en
opheffing grondwaterbeschermingsgebied Moksloot
op Texel.

10
Afvalregistratie '89 t/m '93
Noord-Holland.
11
Provinciale bijdrage 1994 en
1995 aan PMMS.

Besluit
Het college besluit:
1.Een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen
op te leggen aan de raden en college van B en W van de gemeenten in de Wghr-regio
Agglomeratie Amsterdam.
2.Het opleggingsbesluit toe te zenden aan de raden en colleges van B en W van de gemeenten in
de Wghr-regio Agglomeratie Amsterdam.
3.Het opleggingsbesluit bekend te maken in het Provinciaal Blad en de Nederlandse
Staatscourant.
5.De projectorganisatie zal ook dienen voor het fusieproces Noord- en Zuid-Holland.

Het college besluit de nota Planbeoordeling Noord-Holland 1995 voorlopig vast te stellen en ter
advisering aan de subcommissie voor de gemeentelijke plannen van de PPC, resp. ter bespreking
aan de commissie ruimtelijke ordening uit destaten voor te leggen.

Het college besluit:
1.De Vaarwegenverordening Noord-Holland in principe vast te stellen overeenkomstig de bij de
minute gevoegde concept-ontwerp stukken.
2.Dit besluit, met toelichting, vrij te geven voor inspraak.

Het college besluit dat op 11 en 12 juli geplande hoorzittingen niet kunnen worden uitgesteld,
gezien de samenhang met de PKB-procedure. Vóór de hoorzitting zal de dan beschikbare
informatie beschikbaar worden gesteld.

Het college besluit:
1.Tot aanpassing van de begrenzing en zonering van de grondwaterbeschermingsgebieden Noorden Zuid-Kennemerland conform het voorstel en zoals weergegeven op de kaarten.
2.Tot opheffing van het grondwaterbeschermingsgebied Moksloot op Texel conform het
voorstel.
3.Voornoemde wijzigingen op een door de daartoe gemandateerde GS-commissie Milieu nog
nader te bepalen tijdstip in het Provinciaal Blad af te kondigen.

Het college besluit in te stemmen met de notitie Afvalregistratie, waarbij naast een overzicht van
de afvalhoeveelheden over de jaren 19890 t/m 1993, een analyse wordt gemaakt van het
afvalaanbod in Noord-Holland en de benodigde verwerkingscapaciteit naar de toekomst toe.
Het college besluit:
1.Voor de in 1994 door de provincie te dragen kosten van het Project Mainport en Milieu
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Besluit
Schiphol (PMMS) een bedrag te reserveren van f. 326.400,=.
2.Voor de in 1995 door de provincie te dragen kosten van het PMMS een bedrag te reserveren
van f. 35.000,=.

12
Provincie Holland.

13
Statenvergadering.
14
Oorkonde.

Het college besluit de conclusies van het overleg met Zuid-Holland inzake de bestuurlijke
organisatie in het gebied Holland op 13 juni met een voorstel tot instemming aan de staten voor
te leggen.
Het college stemt er mee in de statenvergadering op 4 juli te houden in het gemeentehuis van
Haarlemmermeer, omdat de statenzaal dan ontruimd is wegens asbestverwijdering.
Het college neemt kennis van de oorkonde die behoort bij de Menno van Coehoornpenning die
de provincie is toegekend voor de inspanningen voor behoud van de Stelling van Amsterdam.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -1440102, 3, 4, 5,12, 13
M. Hoensontel. 023 -144118
14
B. Kessenstel. 023 -144022
1, 6, 8, 9, 11
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
7, 10
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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