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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 27 MEI 1997

Onderwerp

1
Startnotitie integrale effectrapportage bedrijventerrein
Wijkermeerpolder.

2
Verordening op de primaire
waterkering van de provincie
Noord-Holland, Utecht en
Zuid-Holland.

3
Vervolgonderzoek N22,
nadere voorstellen.

besluit

Het college besluit:
1.Als initiatiefnemer voor de integrale effectrapportage (IER) Bedrijventerrein Wijkermeerpolder
te zullen optreden, dit vanwege de koppeling aan de procedure voor de partiële
herziening van het streekplan ANZKG voor Kennemerland.
2.De startnotitie IER Bedrijventerrein Wijkermeerpolder vast te stellen en voor inspraak ter visie
te leggen en de wettelijke adviseurs o.a. de commissie MER, advies te vragen ten
behoeve van het opstellen van de richtlijnen.
3.De kosten voor de IER, f 350.000,-, voor te financieren, voor f 150.000 uit het budget
Masterplan en voor f 250.000 uit het budget RO en deze kosten te zijner tijd te betrekken bij de provinciale financiële inbreng bij de voorgenomen oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij haven NZKG.
4.N.a.v. de brief van de voorzitter van het bestuursplatform in te stemmen met de voorstellen
voor het planproces en de besluitvorming zoals verwoord in deel D, hoofdstuk 10 van
het Ontwikkelingsplan.
5.In te stemmen met het voorstel voor kostenverdeling bij het planproces.
Het college besluit:
1.De ontwerp verordening op de primaire waterkering in beginsel vast te stellen;
2.Deze ontwerp verordening ter advisering aan de Commissie Milieu, Water en Energie voor te
leggen op 12 juni a.s.;
3.Deze ontwerp verordening in geval van positief advies van de Commissie Milieu, Water en
Energie ter consultatie aan de primaire belanghebbenden voor te leggen;
4.Na de consultatie zoals bedoeld onder punt 3 de verordening in procedure te brengen, gericht
op een statenbehandeling in december.
Het college besluit:
1.De aanbeveling van de projectgroep Vervolg-onderzoek N22 over te nemen, in die zin dat een
weg bezuiden Bennebroek tussen de N22 en de N206 nabij De Zilk in combinatie met
een verbinding tussen de N207 en de A44 ("verlenging N22") worden onderzocht in het
kader van de Gebiedsuitwerking Haarlem-Leiden-Schiphol (Actualisering VINEX).
2.De aanbeveling van de projectgroep nu een m.e.r-procedure te starten voor deze wegencombinatie niet over te nemen, maar eerst de resultaten van de gebiedsuitwerking af te
wachten.
3.De verkeersproblematiek bij het rijk aan te melden en daarbij het verzoek te doen deze op te
nemen in het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport); een (probleem-)
verkenning zal worden opgesteld als bijdrage aan de genoemde gebiedsverkenning.
4.Te constateren dat de aantakking Schalkwijk door de feitelijke situatie - groene bestemming planologisch niet onmogelijk wordt gemaakt; een gedetailleerd onderzoek uit te doen
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voeren gericht op het treffen van verkeers(beheersings)
maatregelen met het oog op de verkeersproblematiek in Heemstede.
5.Het bovenstaande als gezamenlijk voorstel van Noord- en Zuid-Holland voor te leggen aan de
betrokken partijen; in casu de gewesten Zuid-Kennemerland alsmede Duin- en
Bollenstreek, de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal,
Bennebroek, Hillegom, Lisse, Sassenheim en Noordwijkerhout.
6.Het voorstel als een voorlopig GS-besluit voor te leggen aan de statencommissie Wegen,
Verkeer en Vervoer in haar vergadering van maandag 9 juni 1997.

4
Uitvoering beheer RIZ.

5
Regionaal mineralenbeleid in
West-Nederland.

Het college besluit:
1.De overeenkomst tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland aangaande het
gezamenlijk eigendom en beheer van het Regionaal Informatiesysteem Zorg, met ingang
van 1 juni 1997, met inbegrip van de hoofdpunten, inhoudende dat:
-de provincies gezamenlijk eigenaar van het RIZ blijven;
-een stuurgroep wordt ingesteld ten behoeve van de gezamenlijke besluitvorming met betrekking
tot het beheer, de exploitatie en de verdere ontwikkeling van het RIZ, bestaande uit de
Gedeputeerden Zorg van de onderscheidene provincies, die zich ambtelijk kunnen laten
vertegenwoordigen;
-de provincies, in de vorm van aparte maar identieke opdrachten, de PRV-ZH vragen de opdracht
tot uitvoering van een aantal beheerstaken op zich te nemen en wel ten kantore van de
PRV-ZH, in het zogenaamde 'RIZ-centrum';
-een gebruikersplatform wordt ingesteld ten behoeve van de begeleiding van het RIZ-centrum en
de voorbereiding van besluitvorming in de stuurgroep, bestaande uit de RIZcoördinatoren van de beide provincies en een vertegenwoordiger van de PRV-ZH/RIZcentrum;
-de provincies de PRV-ZH toestaan gebruik te maken van gegevens in het RIZ, echter
uitsluitend ten behoeve van onderzoeken en adviezen die deze raad uitvoert in opdracht
van een of beide provincies en/of na toestemming van de Stuurgroep.
2.De begroting "Kosten van het RIZ", opgesteld door de PRV-ZH goed te keuren.
3.De "Opdracht tot de uitvoering van een aantal beheerstaken van het RIZ aan de Provinciale
Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland m.i.v. 1 juni 1997", aan de PRV-ZH
te verlenen.
4.De provincie Zuid-Holland en de PRV-ZH per brief resp. opdrachtbrief in kennis te stellen van
de besluiten onder A., B. en C.
5.De portefeuillehouder Zorg te machtigen om, binnen de financiële randvoorwaarden van deze
besluiten, als lid van de stuurgroep RIZ namens Gedeputeerde Staten de vereiste
beslissingen ter uitvoering van de overeenkomst met Zuid-Holland en de opdracht aan
de PRV-ZH te nemen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de beleidsnotitie "Naar een regionaal mineralenbeleid" van Centrum voor
Landbouw en Milieu (CLM) en Heidemij Advies.
2.In te stemmen met de uitvoering van een regionaal mineralenbeleid in samenwerking met de
provincies Zuid-Holland en Zeeland.
3.Het regionaal mineralenbeleid verder uit te werken op basis van het beslisdocument "Naar een
regionaal mineralenbeleid in West-Nederland".
4.Dat Noord-Holland twee acties gaat trekken:
a.een doelgroepoverleg rundveehouderij en
b.zonodig onderzoek naar de mogelijkheden voor aanvullende dan wel andere regelgeving op het
terrein van mest en ammoniak.
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5.In te stemmen met de oprichting van een bestuurlijk platform van bestuurders van de
provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, de WLTO en waterkwaliteitsbeheerders om sturing te geven aan beleid en uitvoering van zaken die mest en
vermesting betreffen.

6
Vergadering IPO Algemeen
Bestuur op 29 mei 1997.

7
Airport Regions Conference.

8
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders Waterschaps
bank NV te houden op 29
mei 1997.

9
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders Luchtvaarterrein Texel.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het IPO Algemeen Bestuur
betreffende de agendapunten IPO-Jaarconferentie 1997, IPO-Plan Europa 1997,
Onderzoek functies en werkbelasting/functiewaardering Statenleden, Financiering RAVI,
IPO-vergaderschema 1998.
2.In te stemmen met de ondertekening door het IPO mede namens Noord-Holland van de
gebruiksrecht- en onderhoudsovereenkomsten met Urbidata, met toepassing van art. 21
lid 5 gemeenschappelijke regeling IPO.
3.In te stemmen met de ondertekening door het IPO mede namens Noord-Holland van de
bestuurlijke afspraken uitvoering MJP-G openbaar groen met toepassing van art. 21 lid
5 gemeenschappelijke regeling IPO.
4.De heer Tielrooij aan te wijzen de standpunten van het college in de vergadering in de
brengen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de Airport Regions
Conference.
2.Kennis te nemen van het feit dat de ARC een strategisch rapport voorbereidt t.b.v. de
vaststelling van de politieke ruimte voor de ARC.
3.Kennis te nemen van het feit dat de jaarvergadering van de ARC plaatsvindt op 28.11.1997 in
Noord-Holland.
Het college besluit:
1.De agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 mei 1997, waarin zijn
opgenomen:
a. de vaststelling van de jaarrekening 1996 welke getekend is door de directie en raad van
commissarissen;
b.de bestemming van de winst over 1996;
c. de wijziging van de honorering van de commissarissen en
d.de voordracht om te voorzien in de vacature als gevolg van het aftreden van mr. J. de Valk
voor kennisgeving aan te nemen.
Het college besluit:
Voor zover het gedeputeerde staten betreft:
1.Dat de provincie Noord-Holland in haar hoedanigheid van aandeelhouder Luchtvaartterrein
Texel kan instemmen met:
- het jaarverslag 1996;
- de jaarrekening 1996;
- de begroting 1998;
- de meerjarenbegroting 1998-2002;
- het meerjareninvesteringsplan.
2.Dat de provincie Noord-Holland zich wenst te beraden over of en zo ja in hoeverre en op welk
niveau - landelijk, resp. regionaal - het luchtvaartterrein Texel een openbare nutsfunctie
vervult; e.e.a. in verband de rijksnota RELUS, waarin op nationaal niveau dat niet meer
het geval is.
Voor zover het betreft de commissaris van de Koningin:

4
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 27 MEI 1997
Onderwerp

besluit
gelet op het bepaalde in artikel 176, lid 2, van de Provinciewet aan gedeputeerde De Boer op te
dragen de provincie Noord-Holland te vertegenwoordigen in de Algemene vergadering van
aandeelhouders van de N.V. Luchtvaartterrein Texel op 30 mei 1997, met inachtneming van het
besluit dienaangaande van het college van gedeputeerde staten d.d. 27 mei 1997.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 097
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 106
J. Jansen
tel. (023) 514 42 57
4
M. Jonker
tel. (023) 514 44 581, 3, 9
Y. Koot
tel. (023) 514 42 83
2, 8
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 87
5
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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