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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 18 JULI 1995
Onderwerp

1.
Startnotitie
doorlichtingsonderzoek
Interne Dienstverlening
2.
Beslissing op bezwaarschrift
Koningslaan te Bussum.

3.
Ontwerp Plan van Aanpak
ROM-IJmeer.

4.
Vestiging
drinkwaterproductiebedrijf te
Heemskerk

5.
Gebiedsperspectief WCL
Waterland.

6.
Bodembeschermingsgebieden.

Besluit

Het college stemt in met de startnotitie.

Het college besluit:
1.het bezwaarschrift van 3 november 1994 van het voormalige verzorgingstehuis Koningslaan
gericht tegen de financiële afwikkeling van de sluiting van het tehuis in afwijking van het
advies van de Hoor- en Adviescommissie ongegrond te verklaren;
2.de beslissing op het bezwaarschrift te verzenden.

Het college besluit in te stemmen met het ontwerp Plan van Aanpak ROM-IJmeer, zoals
vastgesteld in de Stuurgroep ROM-IJmeer op 31 mei 1995 en ter advisering voor te leggen aan
de PPC.

Het college besluit:
1.in principe in te stemmen met de bouw van het drinkwaterproductiebedrijf van de PWN op het
terrein van Hoogovens (de zgn. Hoogovensvariant).
2.in principe medewerking te verlenen aan het voeren van een artikel 19-procedure voor dit
bouwplan.

Het college besluit:
1.het concept-gebiedsperspectief voor het Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Waterland in
principe vast te stellen
2.het gebiedsperspectief na vaststelling ter advies voor te leggen aan de statencommissies NLO
en LLO
3.na behandeling in de statencommissies het gebiedsperspectief definitief vast te stellen en aan te
bieden aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en betrokken instanties.

Het college besluit:
Motie 13 (gebiedsovereenkomsten bodembescherming) als volgt uit te voeren:
a.het landelijk gebied van de gemeente Wieringen wordt als proefgebied gekozen voor een
geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak vanaf medio 1995;
b.verder geldt de volgende prioriteitsvolgorde:
1. eerst bodembescherming inbrengen in de lopende projecten in het kader van de uitvoering van
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het streekplan Noord-Holland-Noord en de strategienota, te weten: aanpak
bodembeschermingsaspecten binnen graslandconsolideringsgebieden, convenant
Texel en eventueel andere projecten die voortkomen uit het 'Actieplan Landelijk
Gebied" en de projecten Duinzoom en Gooi en Vechtstreek,
2.in 1996 een uitvoeringsproject om te komen tot integrale gebiedsafspraken voor (in ieder
geval) de bodembeschermingsgebieden, voor zover die gebieden zijn overgenomen
in het streekplan NH-N en gelegen zijn buiten de graslandconsolideringsgebieden,
3.vanaf 1997 de rest van N-H, tenzij externe partijen voordien afspraken wensen te maken;

7.
Convenant met Amsterdam
inzake storten van afval
in NH Zuid

8.
Wijziging Uitkerings- en
pensioenverordening
Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.

Het college besluit (uitgaande van ondertekening van het convenant door B. en W. Amsterdam):
1. In te stemmen met de tekst van het met burgemeester en wethouders van Amsterdam te
sluiten convenant inzake het in Noord-Holland zuid realiseren van stortcapaciteit;
2.De arhi-procedure m.b.t. de indeling van de Houtrakpolder ten oosten van de Machineweg
voort te zetten.

Het college besluit:
1.in beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht tot (achtste) wijziging van de
Uitkerings- en pensioenverordening Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
2.de ontwerp-statenvoordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissies Middelen en
Openbaar Bestuur;

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 8
B. Kessenstel. 023 -144022
3, 4, 5, 6
J. van Beusekomtel. 023 -1442112,
J.Koottel. 023 -1442837
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