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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 18 MAART 1997

Onderwerp

1
Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 20 maart 1997.

2
Reactie op PKB, deel 1,
actualisering VINEX.

besluit

Het college besluit n te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPOAdviescommissie Milieu & Waterstaat betreffende Duurzaam Veilig, Wijziging Onteigeningswet, Inspraakreactie Gescheiden Inzamelen Bedrijfsafvalstoffen, Inspraakreactie Wijziging
Tienjarenprogramma Afval 1995-2005, Ontwerp NS Bodemsaneringsprogramma 1997,
Strafrechtelijke handhaving PMV-bedrijfsafvalstoffen, Reactie op Schetsboek Vierde Nota
Waterhuishouding, maar in het conceptadvies expliciet de versnipperingsproblematiek, het
gebiedsgeintegreerde beleid en de provinciale verantwoordelijkheid daarin, alsmede de (water)stromenbenadering te betrekken.
Het college besluit met betrekking tot de reactie op de PKB, deel 1, actualisering VINEX het
volgende standpunt in te nemen:
1. Ten aanzien van de begrenzing van de bufferzones:
1.1 Amsterdam-Haarlem
- dat deze v.w.b. de locatie Vijfhuizen, het bedrijventerrein Badhoevedorp-Zuid en het
bedrijfsterrein De Liede-Noord dient te worden aangepast aan het Streekplan
Haarlemmermeer/Schiphol;
- v.w.b. de Zuiderscheg dat mits de noodzaak en urgentie voor het geven van een
bedrijfsbestemming tijdig voor het verschijnen van de PKB deel 3 worden aangetoond,
wordt ingezet op het buiten de bufferzone brengen van het gebied van de Zuiderscheg
ten westen van de nieuwe A9 en dit gebied tussen de twee snelwegen als op de kaart
gearceerd weer te geven;
1.2 Bufferzones 'Amstelland-Vechtstreek', 'Blaricum-Huizen' en 'Utrecht-Hilversum'
- dat deze bij Weesp/Bloemendalerpolder in overeenstemming dient te worden gebracht met het
vigerende bestemmingsplan Leeuwenveld;
- dat, in het kader van de herziening Streekplan Gooi en Vechtstreek, rekening dient te worden
gehouden met mogelijk nadere aanpassing van de begrenzing.
2. Het Rijk (de Minister van VROM) toe te zeggen dat wij, tijdig voor de publicatie van deel 3,
komen met een voorstel ter dekking van de bedrijventerreinbehoefte in de Noordvleugel.
3.Bij het Rijk aan te dringen op het ontwikkelen van een adequaat instrumentarium en
aanpassing van de milieuwetgeving, t.b.v. de herstructurering van bedrijventerreinen.
4.Bij het Rijk aan te dringen de aanleg van regionaal groen voor de periode heden-2010, in
combinatie met omvangrijke nieuwbouw, financieel te ondersteunen.
5.Bovenvermelde, alsmede enige nadere inhoudelijke aandachtspunten, ter kennis te brengen van
de Minister van VROM, t.b.v. het bestuurlijk overleg in mei 1997.
6.I.v.m. het benoemen van de bufferzones als 'concrete beleidsbeslissingen', het besluit ad 1 te
beschouwen als een zienswijze, in het kader van art. 1.3 Awb.
7.Het concept GS-besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie Ruimtelijke
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Ordening en Volkshuisvesting, dd. 20 maart as.

3
Verlenging Kaderwet.

4
Beantwoording vragen statenlid J.J. Schipper inzake
koninklijke onderscheidingen.
5
Geluidscontouren Schiphol
versus kassenproject Zorg en
Vlijt Haarlemmermeer.

6
Awb-heroverweging 2 windmolens Texel.

7
Stedenbouwkundige Visie
Schipholzone.

8
Ontwerp Voorjaarsbericht
1997.

Het college besluit:
1.Dat het wat de provincie betreft niet noodzakelijk is om de Kaderwet te verlengen voor de
regio Amsterdam.
2.Dat de provincie ook bij een besluit tot verlenging van de Kaderwet zal samenwerken met het
ROA en inliggende gemeenten overeenkomstig de nota "Samenwerken met perspectief".
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.De definitieve geluidscontouren van Schiphol (5P) en de consequenties ervan voor de
ontwikkeling van het kassenproject Zorg & Vlijt Haarlemmermeer, als gevolg van uw
besluit van 3 december 1996 (waarbij afgezien werd van het instellen van beroep tegen
de Aanwijzing van de ministers) als een gegeven te beschouwen en daarmee het
standpunt in te nemen dat geen medewerking zal worden verleend aan nieuwe bedrijfswoningen boven de 45 Kosteneenheden.
2.B&W van Haarlemmermeer te verzoeken om bij de verwerking van de geluidscontouren in de
bestemmingsplannen (als gevolg van de Aanwijzing van de Min.VROM) in het gebied
van Zorg & Vlijt de -toegestane marge van- 46 Ke-lijn te benutten en vast te leggen als
45 Ke-contour in het nog vast te stellen bestemmingsplan.
3.De financiële aspecten nader te laten uitwerken.
Het college besluit in afwijking van het advies van de HAC bezwaren tegen de geweigerde
verklaring van geen bezwaar ex art. 19 WRO m.b.t. 2 windmolens op Texel, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de Stedenbouwkundige Visie Schipholzone, met uitzondering van
Elzenhof, Lijnden-Oost en Lutkemeer.
2.De status van de Stedenbouwkundige Visie Schipholzone te omschrijven als "aanzet voor de
verdere planontwikkeling".
3.Het provinciale standpunt schriftelijk mede te delen aan de voorzitter van het Bestuursforum
Schiphol.
Het college besluit:
1.Het ontwerp Voorjaarsbericht 1997 vast te stellen.
2.Het ontwerp Voorjaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de commissie Middelen in haar
vergadering van 9 april 1997.
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Aanpassing mandaatbesluiten.

10
Statenvoordracht inzake
vaststelling deelverordening
"krediet sociaal-cultureel en
maatschappelijk welzijn".

11
Ontwerp Slotbericht 1996.

12
Landinrichting voorstel
voorfinanciering werken
strategische groenprojecten.

besluit
Het college besluit
Voor zover het betreft gedeputeerde staten:
1.Vast te stellen de wijziging van het Mandaatbesluit Bestuurs- en Beheersbevoegdheden van
Gedeputeerde Staten.
2.Vast te stellen de wijziging van het Mandaatbesluit I.Z.R.
Voor zover het betreft de commissaris van de Koningin vast te stellen de wijziging van het Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord- Holland;
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie en in te stemmen met concept-statenvoordracht inzake de
vaststelling van de deelverordening krediet sociaal-cultureel en maatschappelijk welzijn".
2.De notitie en concept-voordracht ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur op 27 maart as.
3.Bij positief advies van de betreffende Statencommissie de voordracht tot vaststelling van de
deelverordening "krediet sociaal-cultureel en maatschappelijk welzijn" te agenderen voor
de vergadering van Provinciale Staten op 12 mei 1997.
Mevrouw Wildekamp en de heer De Zeeuw stemmen niet in met het collegebesluit.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de tekst van het ontwerp Slotbericht 1996.
2.Het ontwerp Slotbericht ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie Middelen in
haar vergadering van 9 april 1997.
Het college besluit
1.Kennis te nemen van de door de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) op
verzoek van de provincie opgestelde financiële meerjarenplanning voor
landinrichtingsprojecten (bijlage A).
2.Op basis van de onder 1 bedoelde planning te constateren dat in de komende jaren
onvoldoende Rijksgeld, te verdelen door IPO R&G, beschikbaar zal komen voor de
daadwerkelijke uitvoering van in het kader van het provinciaal beleid van strategisch
belang geachte uitvoeringsprojecten.
3.Teneinde het ontstaan van het onder 2 bedoelde negatieve beeld te voorkomen, nader te
bepalen onderdelen van de Strategische Groenprojecten Haarlemmermeer, BergenEgmond-Schoorl, Vechtstreek en Westzaan in principe voor voorfinanciering in
aanmerking te doen komen, op voorwaarde dat de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de desbetreffende bedragen terugbetaalt binnen een nader af te spreken
termijn en dat ook het Interprovinciaal Overleg hiermee instemt.
4.In principe dat voor voorfinanciering in aanmerking komen, projectonderdelen:
- waarvoor een uitvoeringstitel bestaat of op afzienbare tijd zal ontstaan;
- waarvoor uitdrukkelijk bij andere overheden en het publiek verwachtingen zijn
gewekt;
- waarvan de maatschappelijke urgentie door het college aangetoond wordt geacht.
5.In principe de dienst LBL, voorzover dit een taak van de dienst LBL is, financieel in staat te
stellen om tussen medio 1997 en medio 2000 door het college aangewezen SGPonderdelen procedureel en technisch gereed te maken voor uitvoering in het daaropvolgende jaar.
6.Jaarlijks op basis van uitgewerkte voorstellen te bepalen welke SGP-onderdelen voor
uitvoering bij voorrang in aanmerking komen en in het kader van de begrotingsbehandeling te bepalen op welke wijze de kosten worden gedekt: zo mogelijk ten laste
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van de sectorale middelen, indien sectoraal onvoldoende middelen beschikbaar zijn door
ophoging van de sectorale middelen ten laste van de algemene middelen.
7.In principe in 1998 tot een bedrag van afgerond maximaal ¦ 7,5 miljoen werken in de
Strategisch Groenprojecten Haarlemmermeer, de Vechtstreek, Westzaan en BergenEgmond-Schoorl voor te financieren.
8.Een bedrag van ¦ 270.000,-- aan de dienst LBL beschikbaar te stellen voor extra voorbereidend
werk in 1997/1998 voor het uitvoeringsgereed maken van plannen voor 1998, indien
dit binnen het provinciaal apparaat niet uitgevoerd kan worden.
9.In principe de rente van de voorfinanciering van het bij 7 genoemde bedrag en de extra
voorbereidingskosten genoemd bij 8 ten laste te brengen van de algemene middelen.
10.Over het gestelde onder 2 t/m 9 het advies te vragen van de Commissies voor Land- en
Tuinbouw en voor Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie, over het gestelde onder 7,
8 en 9 en 13 het advies te vragen van de Commissie Middelen en over het gestelde
onder 3 t/m 6 het advies te vragen van het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied
(POL).
11.De definitieve besluitvorming in juni 1997 te laten plaatsvinden bij de vaststelling van het
Provinciale Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 1998-2002 door provinciale staten
en bij de integrale afweging in het kader van het Najaarsbericht 1997 (voor wat betreft
de dekking van de voorbereidingskosten 1997/1998), en bij de begrotingsbehandeling
1998 (voor wat betreft dekking van de rentekosten).
12.In geval van positieve adviezen van de betrokken statencommissies en het POL, de GScommissies Landinrichting en NLO te machtigen om bij het opstellen van het
Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 1998-2002 voorlopig uit te gaan
van bovenstaande uitgangspunten en de commissies te machtigen tot het opstellen van
een overeenkomst met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het
Interprovinciaal Overleg over de garantie voor terugbetaling van de in 1998
voorgefinancierde gelden en de termijn waarop dit zal plaats vinden.
13.Het bij 8 genoemde budget beschikbaar te stellen na vaststelling van het PMP-LG 1998-2002
door PS (met inbegrip van de daarin op te nemen voorstellen voor voorfinancieren).

13
Eurotop 1997, eerste voortgangsverslag.

Het college besluit kennis te nemen van het door GS op 11 februari 1997 goedgekeurde
programma rondom de Eurotop 1997.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409
P. Heemskerk tel. 023 -51440104, 8, 9, 11
M. Hoensontel. 023 -5144118
14
J. Jansen
tel. 023 -5144257
10
Y. Koot
tel. 023 -5144283
1
L. Nijsten
tel. 023 -5144087

2, 3, 5, 6, 7
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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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