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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 3 JUNI 1997

Onderwerp

1
Verkeers- en vervoersproblematiek Zaanstreek-IJmond.

2
Collectief vraagafhankelijk
vervoer.

3
Beschikbaar stellen krediet ad
f. 2.200.000,= voor de
uitvoering van 2 infra-projecten.
4
Beschikbaar stellen krediet ad
f. 15.200.000,= voor de
uitvoering van 14 infraprojecten.

besluit

Het college besluit in te stemmen met:
-een onderzoek naar de verkeer- en vervoersproblematiek ten aanzien van de verkeersontwikkelingen op de N203 en N26, als gevolg van de autonome groei van de mobiliteit en de
groei hiervan in verband met woningbouw en bedrijven lokaties.
-de opstelling van een effectenrapportage ter onderbouwing van een GS-standpunt over de
eventuele doortrekking van de A 8
-het onderzoeken van de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt voor het terugdringen van
de automobiliteit in dit gebied
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "Implementatietraject Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in
Noord-Holland, stand van zaken mei 1997.
2.In hoofdlijnen in te stemmen met de voorstellen voor ieder van de drie regio's initiatieven te
ontplooien om te komen tot cvv-systeem op de schaal van deze regio's. Deze
voorstellen zijn:
-houden van discussiebijeenkomsten over de toekomst van het collectief (vraagafhankelijk)
vervoer per gewest
-starten met een onderzoek naar de mogelijkheden voor de invoering van een (open) cvv-systeem
op de schaal van de voormalige vervoerregio's in Noord-Holland )Noord-HollandNoord, Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek), onder gezamenlijk
opdrachtgeverschap
-de gehandicaptenorganisaties nadrukkelijk te betrekken in de uitwerking van voorstellen
-opstellen van een communicatieplan voor het onderhouden van contacten met potentiële
reizigers.
3.De notitie voor te leggen aan de CWVV van 9 juni a.s.
4.Nadere voorstellen af te wachten.
Het college besluit:
1.Aan provinciale staten een voorstel te doen om een krediet van in totaal
f. 2.200.000,= beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een 2-tal infra-projecten.
2.Omtrent het onder 1 genoemde commissie Wegen, Verkeer en Vervoer te horen.
Het college besluit:
1.Aan provinciale staten een voorstel te doen een krediet van in totaal
f. 15.200.000,= beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een 14-tal infra-projecten.
2.Ter dekking van het onder 1 genoemde bedrag tot maximaal f. 9.500.000,= te beschikken over
de middelen van het Fonds Investeringen Noord-Holland en
f. 5.700.000,= uit dekking door derden.
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3.Omtrent het onder 1 genoemde de statencommissie WVV alsmede die voor Middelen te
horen.
4.Niet eerder met de uitvoering te starten alvorens de dekking door derden is gegarandeerd.

5
Decentralisatie provinciale
taken.

6
Toetsing gesubsidieerde
instellingen.

7
Wet Voorkeursrecht gemeenten.
8
Plan van Aanpak voor de
natuur buiten de natuurgebieden.

9
Ontwerp Raamplan Haarlemmermeer Groen.

10
Zienswijze HaarlemmermeerNoord.
11
Regioprofiel IJmond-ZuidKennemerland.

12
Discussiestuk statencommissie ROV inzake Kleine

Het college besluit:
1.De statenvoordracht Decentralisatie provinciale taken nog niet vast te stellen, maar eerst te
bespeken met het bestuur van de VNHG, op 17 juni a.s.
2.het punt niet te agenderen voor de statenvergadering van 23 juni a.s., maar voor de
septembervergadering.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie en daarin aanpassingen aan te brengen.
2.De vakafdelingen te verzoeken te zorgen voor evaluaties van de effectiviteit en efficiency van
instellingen met een structurele subsidie van de provincie van tenminste ¦ 750.000 en
deze, via de vakcommissies, aan GS volgens een eventueel bij te stellen tijdschema
voor te leggen. De startnotities en opdrachten aan externe adviseurs worden ook aan GS
voorgelegd.
3.De resultaten van de evaluaties worden door GS aan PS voorgelegd.
Het college besluit de gemeenten in Noord-Holland schriftelijk mee te delen welke gemeenten op
grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten aan de hand van het geldende provinciaal
ruimtelijk beleid rechtstreeks in aanmerking komen tot het desgewenst vestigen van een
voorkeursrecht voor het grondgebied van die gemeente.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het 'plan van aanpak voor de natuur buiten natuurgebieden'.
2.In principe te stemmen met de gekozen thema's en accoord te gaan met de verdere uitwerking
daarvan.
3.Dit principe-besluit aan de commissie NLO om advies voor te leggen.
Het college besluit:
1.Het ontwerp-Raamplan Haarlemmerméér Groen vast te stellen.
2.Over het ontwerp-Raamplan overleg en inspraak te voeren in de periode van 1 juli tot 1
oktober 1997.
3.Kennis te nemen van de financiele consequenties.
Het college besluit:
1.De ontwerp-Zienswijze Haarlemmermeer-Noord vast te stellen.
2.De Zienswijze toe te zenden aan de secretaris van de Centrale Landinrichtingscommissie.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het rapport "Economisch profiel van de regio's IJmond en ZuidKennemerland". Het rapport bevat informatie en analyses van de economische structuur
en ontwikkeling van de twee regio's.
2.Ermee in te stemmen dat het rapport ter kennisname wordt voorgelegd aan de Statencommissie
voor Economische Zaken en Werkgelegenheid in haar vergadeng van 25 juni 1997.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "woningbouw in kleine kernen".
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kernen beleid.

2.Deze notitie aan de orde te stellen in de statencommissie ROV.
3.Dat het resultaat van het commissieberaad in het college zal worden gerapporteerd.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 097, 12
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 5, 6
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
11
M. Jonker
tel. (023) 514 44 58
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
8, 9, 10

1, 2, 3, 4

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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