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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 28 oktober 1997

Onderwerp

Besluit

1
Memorie van Antwoord

Het college stelt de Memorie van Antwoord vast.

2
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 30 oktober
1997

3
Grondwaterontheffingsverordening Noord-Holland
1998

4
Beëindiging legesheffing voor
ontheffingen hogere
geluidswaarden ingevolge de
Wet geluidhinder

5
Legesverordening NoordHolland 1998

6
Bestemmingsplan Spaarndam-Inlaag D 1994 gemeente
Haarlemmerliede c.a. n.a.v.
uitspraak Afdeling
Bestuursrecht Raad van State

Het college besluit:
In te stemmen met de IPO-voorstellen: de benoeming IPO-voorzitter, benoeming lid van het
dagelijks bestuur; Convenant Startprogramma "Duurzaam veilig" (verkeersveiligheid); Ontwerp
Electriciteitswet, maar geen andere punten toe te laten voegen zonder expliciete instemming van
Noord-Holland.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit m.b.t. intrekking van
de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1995 en vaststelling van de
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1998.
2.De ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de commissie
Middelen en ter kennisneming toe te zenden aan de commissie Milieu, Water en
Energie.

Het college besluit:
1.In te stemmen met beëindiging van het heffen van leges voor de afgifte van ontheffingen hogere
geluidswaarden ingevolge de Wet geluidhinder.
2.Dit besluit via de statenvoordracht tot wijziging en vaststelling van de legesverordening en tarieven 1998 voor te leggen aan PS.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht - besluit m.b.t. intrekking van de
legesverordening 1995 Provincie Noord-Holland en vaststelling van de legesverordening Noord-Holland 1998 met bijgehorende tarieventabel.
2.De ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de Commissie
Middelen.

Het college besluit het bestemmingsplan Spaarndam-Inlaag D 1994 van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude goed te keuren.
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7
Bestemmingsplan "Frederikspark-Houtplein, eerste
partiële herziening" van de
gemeente Haarlem

8
Statenvragen P.J.Overakker
d.d. 4 september 1997 over
voortbestaan Pinetum
9
Inspraak op ontwerp Waterhuishoudingsplan 2

10
Statenvragen d.d. 1 oktober
1997 van de heer C.Kruijmer
en mw.J.C.M.Onstenk over
de Zuidtangent.
11
Discussienota GOVERA:
"Naar een logistieke visie
voor de Randstad"

Besluit

Het college besluit met betrekking tot het vastgestelde bestemmingsplan "FrederiksparkHoutplein, eerste partiële herziening" van de gemeente Haarlem:
1.de ingebrachte bedenkingen te ontvangen.
2.de bedenkingen ongegrond te verklaren.
3.goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Haarlem d.d. 12 maart 1997
tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.In principe akkoord te gaan met de inspraaknota, waarin de inspraakreacties op het tweede
provinciale Waterhuishoudingsplan (WHP-2) zijn samengevat en de voorgestelde
reactie van GS daarop is verwoord.
2.In principe akkoord te gaan met de nota van wijzigingen.
3.De inspraaknota, de nota van wijzigingen en de concept-statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ter advies voor te leggen aan de PS-cie voor Milieu, Water en Energie van 20
november a.s.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1a.kennis te nemen van de discussienota 'Naar een logistieke visie voor de Randstad'.
b.als vertrekpunt voor de externe en interne discussie te hanteren het principe dat via 3
multimodale netwerken (bulknet, temponet en unitnet) gestreefd wordt naar een groter
gebruik van binnenvaart en spoor bij de afwikkeling van het goederenvervoer en dat
deze netwerken versterkt worden door aan de 7 belangrijkste corridors in de Randstad
nieuwe economische activiteiten en 'opstappunten' te creëren.
c.te bezien, na interne en externe discussie, hoe en in welke mate de GOVERA-netwerkvisie is
te hanteren als bouwsteen bij de op- en vaststelling van streekplannen, milieubeleidsplan, waterhuishoudingsplan, verkeer- en vervoerplan en ontwikkelingsvisie 2030.
d.de resultaten van de externe en interne discussieronde mee te nemen in de doorwerking in de
provinciale strategische plannen.
e.samen met de andere provincies en Rijkswaterstaat directies in de Randstad GOVERA te
continueren en verder te werken aan de concretisering van de logistieke visie voor de
Randstad.
f.de statencie WVV in haar vergadering van december 1997 advies te vragen.
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12
Goedkeuring bestemmingsplan Buitengebied NiedorpZuid, 1e herziening, Gemeente Niedorp

13
Goedkeuring bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, 2e
herziening

Besluit

Het college besluit met betrekking tot het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied NiedorpZuid, 1e herziening:
1.De ingebrachte bedenkingen te ontvangen.
2.De bedenkingen ongegrond te verklaren.
3.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Niedorp d.d. 22 mei 1997.

Het college besluit:
goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Zijpe tot vaststelling van het
bestemmingsplan Buitengebied 1989, tweede herziening, met uitzondering van:
de met rode omlijning aangegeven gebieden op de plankaart waar de bufferzones zijn geschrapt;
artikel 1, onder v., artikel 5, lid 1 "- kleinschalig kamperen", artikel 5, lid 2 onder a, de
doorhaling van de zinsnede "In een bufferzone... tot en met .. niet aan de orde" , artikel 5 lid 4 a,
de zinsnede: "met uitzondering van het plaatsen etc tot en met ..kamperen", art. 5, lid 4 d, "van
grasland", art. 6, lid 1 "- kleinschalig kamperen" artikel 6, lid 2, onder d1, artikel 6 lid 3a, de
zinsnede: "met uitzondering .. tot en met ..kamperen", artikel 6, lid 5c, artikel 7, lid 2, onder
d1, artikel 8, lid 2, d1, artikel 9, lid 3, onder d1, artikel 29, lid 2, onder d1, bijlage C regel 35
van de voorschriften, e.e.a. cf. bijgevoegde concept-brief.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 096, 7, 12, 13
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101, 2, 5
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
J. Jansen
tel. (023) 514 42 57
M. Jonker
tel. (023) 514 44 5810, 11
B. Kessenstel. (023) 514 40 22
Y. Koot
tel. (023) 514 42 833, 4, 9
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 87
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 8

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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 28-10-1997 openbaar
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