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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 11 JULI 1995
Onderwerp

1
Streekplanuitwerking N22.

2
Ontwerp beleidsplan/begroting 1996

3
Goedkeuring Integraal Waterbeheersplan Amstel, Gooi
en Vecht.

4
Verslag 1994 milieu-educatie
en verbetering milieuhygiene.
5
"PLATO" houtverduurzaming.
6
Excursies PS-commissies
met budgetoverzicht.

Besluit

Het college besluit:
1.Rekening houdend met de uitkomst van het MER-onderzoek de ontwerp-streekplanuitwerking
N22 voorlopig vast te stellen. In meerderheid kiest het college bij Nieuw Vennep
voorshands voor het zogenoemde IJwegtracé tussen Middelweg en IJweg, zodat de
voorgenomen groenaanleg kan doorgaan in de afgesproken omvang.
Alvorens een definitieve beslissing wordt genomen zal overleg plaats hebben met de gemeente
Haarlemmermeer.
Voor de aantakking aan de noordkant opteert het college voorshands voor aansluiting op de A 9.
2.Na de definitieve beslissing van het college over de ontwerp-streekplanuitwerking advies te
vragen van de PPC, de PRMW en de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer,
3.De GS-commissie Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen zonodig tussentijds aanvullingen
en redactionele wijzigingen te (doen) aanbrengen en na de genoemde adviesronde de
ontwerp-streekplanuitwerking definitief vast te stellen.
4.De initiatieffase van het project N22 (MER, streekplanuitwerking) af te ronden met een door de
dienst WVV op korte termijn op te stellen projectopdracht ten behoeve van de op te
starten definitie-fase, waarin programma van eisen en financiering aan de orde komen.
Het college stelt het ontwerp-beleidsplan en de ontwerp-begroting 1996 vast. De beslissingen
zullen nu worden verwerkt en eind augustus aan provinciale staten worden voorgelegd. Dan
volgt ook publicatie aan de pers.

Het college besluit:
1.Het Integraal Waterbeheersplan Amstel, Gooi en Vecht 1994 - 1998 goed te keuren en in de
begeleidende brief te verwijzen naar de notitie met opmerkingen n.a.v. het plan.
2.De statencommissie MWE in kennis te stellen van het besluit.

Het college besluit:
1.het jaarverslag vast te stellen.
2.het verslag ter kennis van de commissie MWE te brengen.
Het college besluit in te stemmen met deelname van de provincie Noord-Holland als enig proefgebied, aan de 1e fase van de constructive technology assesment (CTA) inzake PLATOhoutverduurzaming.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inventarisatie van binnenlandse en buitenlandse excursies van
statencommissies.
2.in principe in te stemmen met het voorstel om:
a.elke statencommissie in de gelegenheid te stellen om in Noord-Holland werkbezoeken af te
leggen en in Nederland excursies met betrekking tot het specifieke beleidsveld van de
commissie te organiseren voor zover het budget voor binnenlandse excursies dit toelaat;
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b.de commissies in de gelegenheid te stellen naar het buitenland te gaan onder de voorwaarde dat
het bedrag van ¦ 20.000 per commissie in deze statenperiode en het beschikbare budget
(ad ¦ 60.000) per jaar door de gezamenlijke commissies niet mag worden overschreden;
c.een gedeelte van het budget voor buitenlandse excursies (¦ 40.000) te reserveren voor
statenleden die - na een besluit van het college hiertoe - namens de provincie in het
buitenland deelnemen aan congressen/seminars.
3.Het principe-besluit om advies aan de Middelencommissie voor te leggen en de GS-commissie
Financiën te machtigen het besluit definitief vast te stellen, tenzij de
Middelencommissie ernstige bezwaren heeft.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
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