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1 
Ongeval Aalsmeerderbrug op 
28.05.1994; rapport TNO. 

 
 
Het college besluit: 
1.De aanbevelingen uit het TNO-rapport m.b.t. het bedieningsconcept voor het op afstand 

bedienen over te nemen en in te voeren, hetgeen inhoudt dat: 
-meerknopsbediening de voorkeur verdient boven éénknopsbediening 
-het gewenst is meer zicht aan de brugwachters te verschaffen op zowel het land- als het 

scheepvaartverkeer. 
2.Met de conclusies van het TNO rapport over de haalbaarheid van gekoppelde bediening (1 

brugwachter bedient 2 bruggen) in te stemmen hetgeen inhoudt: 
-gekoppeld bedienen gedurende de nachtperiode gedurende het gehele jaar 
-gekoppeld bedienen gedurende de winterperiode (16.10 - 16.04) 
-niet gekoppeld bedienen in de weekeinden tijdens de zomerperiode (16.04 - 16.10), in deze 

periode zal de bediening door 2 brugwachters vanuit Leimuiden plaatsvinden 
-over een gekoppelde bediening gedurende de overige tijdvakken van de zomerperiode nog geen 

uitspraak te doen en deze afhankelijk te stellen van de ervaringen na de hervatting van de 
gekoppelde bediening en/of eventuele nadere (TNO) onderzoeken. 

3.De andere op afstand bediende bruggen (Bosrandbrug, Kraspolderbrug, Busbrug Uithoorn, 
Clausbrug en Beatrixburg), voorzover noodzakelijk, eveneens aan het gestelde onder 1 aan te 
passen. 

4.Het TNO rapport om commentaar te zenden aan: 
-de Commissie Vaarwegbeheerders, verantwoordelijk voor het opstellen van het WAAK rapport 
-Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland 
-De Raad voor de Verkeersveiligheid 
-I-SZW (voormalige Arbeidsinspectie). 
 
 

2 
Uitwerking masterplan 
Noordzeekanaalgebied. 
 

 
Het college besluit over en naar aanleiding van de op 21 februari 1995 vastgestelde brief inzake 
de uitwerking masterplan Noordzeekanaalgebied: 
-die brief op het punt Wijkermeer aan te passen; 
-erin toe te voegen dat het uiteindelijk de bevoegdheid van provinciale staten is een streekplan 

vast te stellen; 
-toe te voegen een passage uit het GS-besluit terzake van 21-2-1995, te weten: " In de 

Wijkermeer zou daartoe een (nat) bedrijventerrein van 200 ha gereserveerd kunnen worden in 
combinatie met een groene inrichting."; 

-op pagina 5 bij de claims op het eind van de eerste alinea toe te voegen: "monumenten"; 
-op pagina 5 de zin te schrappen die luidt: "Bestemmingen die een latere haven-ontwikkeling 
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onmogelijk maken, zullen vermeden moeten worden."; 
-nadere havenontwikkelingen in het kader van de streekplan-herziening te bezien, 
-in afwachting van de streekplandiscussie, in de tussentijd geen ontwikkelingen of bestemmingen 

te aanvaarden die een haven-ontwikkeling kunnen blokkeren; 
- af te zien van een integrale MER op basis van het voorliggende plan en wel een MER voor de 

Wijkermeerpolder te verlangen; 
-en deze brief na aanpassing te verzenden aan de stuurgroep Samenwerking Haven 

Noordzeekanaalgebied. 
 
3 
Kosten sociale plannen. 

 
Het college besluit in het vervolg bij de besluitvorming inzake het verlenen van bijdragen aan 
gesubsidieerde instellingen in de kosten van sociale plannen (vnl. wachtgeldverplichtingen), de 
in de notitie opgenomen (interne) beleidslijnen als leidraad te nemen. 

 
4 
PS-besluit tot verbetering van 
besluit 19.09.94 tot 
vaststelling Kiesreglement 
Rijnland en PS-besluit tot 
wijziging Kiesreglement. 
 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht tot verbetering en de voordracht tot wijziging van het Kiesreglement voor het 

Hoogheemraadschap van Rijnland in beginsel vast te stellen. 
2.Deze voordrachten, gelet op de geboden spoed alsmede het technische karakter van de ontwerp-

besluiten, om schriftelijk commentaar aan de statencommissies Water en Openbaar Bestuur 
voor te leggen. 

 

5  
Dienstelijke budgetten 1995. 

 
Het college besluit: 
1.De voorlopige salaris- en materiële budgetten 1995 van de zes diensten vast te stellen conform 

de overzichten. 
2.De extra dekking, benodigd i.v.m. de premie-aanpassingen 1995 te doen opnemen in het 

Voorjaarsbericht 1995. 
 
 

6 
Statenvragen mw. Sanders, 
de heren Bongers en Broeren 
inzake gem. Zandvoort. 
 

 
Het college besluit het antwoord op de statenvragen na aanpassing vast te stellen.  
 
 
 

 
 
 
 
7 
Subsidiering molen in 
Sloten. 

 
 
 
 
 
Het college besluit de aanvraag af te wijzen en die opstelling om advies voor te leggen aan de 
commissie voor Economische Zaken. 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
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P. Heemskerk tel. 023 -144010 5 
M. Hoensontel. 023 -144118  2, 7 
H. Jansentel. 023 -144257  3 
B. Kessenstel. 023 -144022 4 
H. Kuiper  tel. 023- 144123  6 
R. v.d. Veen tel. 023 -1443091 
 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas 
worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de 
antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.  
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