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Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1 
Ontwerp streekplanuitwerking 
N22.  
 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de adviezen van de Provinciale Raad voor Milieu en Water en de 

statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer en reacties uit de Provinciale Planologische 
Commissie. 

2. Gelet op de uitkomsten van gevoerd overleg in principe te kiezen voor het IJtochttracé, met 
het oog op de uitvoerbaarheid van de plannen.  
Wel dient hierbij aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
-de wijziging mag niet leiden tot vervallen of vermindering van het LNV-subsidie 
-de MER dient te worden aangepast 
-de grondverwerving vindt plaats voor weg en groen; voor de verwerving zal het 

onteigeningsinstrument worden gehanteerd,  als minnelijke verwerving van 
gronden voor weg en groen niet mogelijk blijkt  

   Mocht blijken dat niet aan de voorwaarden kan worden voldaan dan zal het college zich nader 
beraden over de in te nemen positie.   
3. Bij het gemeentebestuur van Haarlemmermeer aan te dringen op het op korte termijn 
ontwikkelen van een bestemmingsplan, c.q. bestemmingsplannen, waarin wegtracé en groen is 
opgenomen. Indien het uitwerkingsplan niet naar wens wordt overgenomen in het 
bestemmingsplan/de bestemmingsplannen, dan zal het college aandringen op toepasssing door 
de gemeente van art. 13 wet RO (onteigeningstitel).  
4.Rekening houdend met de hiervoor genoemde punten , voor zover nodig nog te verwerken, in 

te stemmen met de opgestelde "Memorie van Antwoord" als reactie op de adviezen onder 1 
genoemd, en deze ter kennis te brengen van de genoemde raden en statencommissie. 

5.Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen op het Voorlopig Standpunt van 11 juli, 
resp. 19 september 1995. 

4.De ontwerp-streekplanuitwerking N22 definitief vast te stellen en in procedure te brengen, 
tezamen met het MER N22. 

2  
Voortgang project 
"Mercurius". 
 

Het college besluit: 
1.Het beoordelingsrapport van 15 september 1995 van Toornend en Partners over de begroting 

van project "Mercurius" (architect Boot) vast te stellen. 
2.Extern financieel projectmanagement aan te trekken voor de begeleiding van het bouwproject 

"Mercurius". 
3.Het algemeen projectmanagement te laten bij de interdienstelijke projectgroep "Mercurius". 
4.Kennis te nemen van de voortgang van het project. 
5.In te stemmen met het definitief ontwerp voor het archeologisch centrum. 
6.In te stemmen met de verdere planning. 
7. Bij dreigende kosten- of tijdsplanningoverschrijdingen directe terugkoppeling naar bestuurders 
te verlangen. 
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IPO-adviescommissie 
Bestuur en Financiën op 30 
november 1995 

Het college besluit  
in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie 
Bestuur en Financiën over: 
Vernieuwing bestuurlijke organisatie 
Staatkundige vernieuwing 
Overzicht decentralisatievoornemens 
Basisregistratie Wgr 
Concept-IPO-reactie op de septembercirculaire Provinciefonds 
Concept-IPO-reactie op wetsvoorstel arbeidsvoorziening 1996. 

4 
Mantelzorg. 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De (aangepaste) notitie Mantelzorg vast te stellen. 
Daarmee onder andere uit te spreken dat  
-de provincie een tijdelijke stimuleringstaak vervult voor de oprichting van steunpunten 

mantelzorg door bij te dragen in ontwikkelings- en startkosten; 
-een beroep op het IMCO wordt gedaan om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de 

mantelzorg in Noord-Holland;  
2.De ingekomen subsidieverzoeken voor oprichting van steunpunten mantelzorg te honoreren 

binnen de aangegeven kaders in de notitie Subsidiëring aanvragen mantelzorg tot een bedrag 
van maximaal � 150.000,- voor 1995. 

3.Beide notities voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg. 
5 
Bouwsteen Groene Hart t.b.v. 
aktualisering planologische 
kernnbeslissing (pkb)-Vierde 
Nota Extra (VINEX). 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de concept -'Bouwsteen Groene Hart' en deze te beschouwen als 

discussiestuk ter voorbereiding van het advies aan de minister over de actualisering van de 
pkb-VINEX. 

2.T.b.v. diskussie over de toekomst van het Groene Hart, in het kader van de actualisering PKB 
VINEX, in principe uit te gaan van het standpunt dat het Groene Hart in zijn huidige 
omvang ook in de toekomst minimaal de huidige, en zo mogelijke een versterkte funktie 
voor landbouw, natuur en rekreatie dient te behouden. 

3.De beslispunten uit de Bouwsteen, zoals vermeld in de samenvatting van deze Nota voor GS, 
voorlopig in principe te onderschrijven en op basis van de integratie van de drie bouwstenen 
(zie samenvatting) tot één produkt t.b.v. de Aktualisering PKB VINEX, een definitief 
standpunt te bepalen. 

4.De Bouwsteen met verzoek om commentaar voor te leggen aan de Statencommissie ROV in 
de vergadering van 8 december aanstaande. 

5.(Analoog aan de handelswijze bij de Bouwsteen Noordvleugel Randstad) de Noordhollandse 
Groene Hart-gemeenten over de Bouwsteen te consulteren. 

6.De GS-Cie RO te machtigen om bovengenoemd standpunt, met inachtneming van het 
commentaar van de statencie ROV, als uitgangspunt te beschouwen in het gesprek met de 
Minister van VROM op 13 december 1995. 

 
 
 
6 
Art.19 WRO 1e fase Willis, 
gemeente Zaanstad en na 
zonodig mondelinge 
terugkoppeling daarvan in GS 
op 12 december 1995. 

 
 
 
 
Het college besluit: 
1.de verklaring van geen bezwaar af te geven, waarbij: 
*kennis wordt genomen van de omstandigheid dat naar alle waarschijnlijkheid de 

verkeerssituatie op de N203 slechter wordt; 
*kennis wordt genomen dat een en ander mogelijk verkeerskundige consequenties heeft op een 
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eventuele doorgroei van Assendelft-Noord met meer dan 3000 woningen; 
2.de Statencommissie ROV te verzoeken in te stemmen met een passieve streekplanafwijking op 

basis van het artikel 19 WRO-verzoek. 
7 
Contract ARBO-dienst 
Haarlem. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met: 
-de gewijzigde dienstverleningsovereenkomst met de ARBO-dienst Haarlem; 
-de uitbesteding van het bedrijfsmaatschappelijk werk. 
2.De gewijzigde dienstverleningsovereenkomst voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg en 

aan de commissie Middelen. 
8 
Vacaturebeleid. 

 
Het college besluit het huidige vacaturebeleid te handhaven. Dit houdt in dat vacatures slechts 
op tijdelijke basis door externe kandidaten mogen worden bezet. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen en na ontheffing van de GS-commissie Personeel en Organisatie is het mogelijk externe 
kandidaten in vaste dienst te nemen.  
 

9 
Onderzoek 
"Waterhuishoudkundige 
Herinrichting 
Horstermeerpolder". 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de resultaten van de studie Waterhuishoudkundige Herinrichting 

Horstermeerpolder. 
2.In verband hiermee het huidige beleid t.a.v. grondwateronttrekking in het Gooi vooralsnog 

niet te wijzigen en  
3.verdere bestrijding van verdroging uit te voeren via de Concrete Begrenzing Tweede Fase 

Relatienota en Natuurontwikkeling op Landbouwgrond en het Landinrichtingsplan. 
4.De besluiten 2 en 3 om advies voor te leggen aan de PS-commissie Milieu, Water en Energie. 

  
10 
Vergadering bestuur stichting 
administratie- kantoor 
Afvalstoffen Coordinatiepunt 
(ACP) Noord-Holland. 

 
Het college besluit kennis te nemen van de agenda van de vergadering 29 november 1995 en van 
het verslag van de vergadering van 23 augustus 1995 van het bestuur van de Stichting 
Administratiekantoor ACP Noord-Holland. 

  
11 
Jaarplan Ecologisch Beheer. 
 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Het Jaarplan Ecologisch Beheer 1996 in ontwerp vast te stellen, en daarmee in principe: 
-de stimulering van ecologisch beheer in 1996 toe te spitsen op het gemeentelijk groenbeheer en 

waterbeheer 
-in 1996 meer mogelijkheden te bieden voor het ondersteunen van particuliere initiatieven op het 

gebied van ecologisch beheer 
-meer aandacht te besteden aan communicatie door het in het jaarplan opgenomen 

communicatiewerkplan "Groen om in te leven" en de hier uit voortvloeiende aktiviteiten uit 
te voeren.  

2.Het ontwerp Jaarplan Ecologisch Beheer 1996 om advies voor te leggen aan de commissie 
NLO. 

 
  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 3 
M. Hoensontel. 023 -5144118  2 
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J. Jansen tel. 023 -5144257  4, 7, 8 
B. Kessenstel. 023 -5144022  1, 5, 6 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309  9, 10, 11 
 
 
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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