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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 29 APRIL 1997     

 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
 
 

 

1 
Wijziging referendumveror-
dening. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit tot wijziging van de Noordhollandse 

referendumverordening voorlopig vast te stellen. 
2.De voordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur in 

haar vergadering van 28 mei 1997. 
2 
Actualisering Gebundelde 
Doel Uitkering (GDU) 
1996/1997. 

 
Het college besluit: 
1.In principe de geactualiseerde en aanvullingen op de GDU-lijsten 1996/1997 voor de regio's 

Noord-Holland-Noord, Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond vast te stellen; 
2.De bijbehorende geprioriteerde (m.u.v. Haarlem/IJmond) GDU-reservelijsten 1996/1997 voor 

de regio's Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond als basis te 
beschouwen voor de toekenning van eventuele, binnen het totale budget, vrijvallende 
middelen; 

3.De regio Haarlem/IJmond in de gelegenheid te stellen om voor 1 juni 1997 alsnog de 
reservelijst te prioriteren; 

4.De statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer terzake te raadplegen. 
3 
Overdracht vervoermanage-
ment van Rijkswaterstaat 
Noord-Holland naar de 
provincie Noord-Holland. 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Vervoermanagement, conform de Strategienota, voorlopig te beschouwen als een provinciale 

taak en deze in principe per 1 september 1997 over te nemen van Rijkswaterstaat. 
2.Vervoermanagement te zien als één van de instrumenten om een bijdrage te leveren aan 

vermindering van de congestie, verlaging van het aandeel van de auto in de vervoer-
wijzekeuze, vermindering van het aantal verplaatsingen en verbeteren van het milieu. 

3.Een overdrachtsprotocol op te stellen waarin de formele overdracht van de middelen en taken 
van Rijkswaterstaat naar de Provincie Noord-Holland (en het Regionaal Orgaan 
Amsterdam) wordt vastgelegd. 

4.De afdeling AVV op te dragen een beleidsplan op te stellen waarin aan de over te dragen taken 
gestalte wordt gegeven, concrete doelstellingen worden geformuleerd en modellen voor 
de organisatie van het beleidsveld worden uitgewerkt. 

5.Het beleidsplan gezamenlijk op te stellen met het Regionaal Orgaan Amsterdam. 
6.Het opstellen van het beleidsplan te laten begeleiden door een klankbordgroep met 

vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan Amster-
dam, Rijkswaterstaat Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Amsterdam. 

7.Ten behoeve van een goede voortgang van de werkzaamheden de contracten met de door 
Rijkswaterstaat ingehuurde free-lancers in principe voort te zetten per 1 september 1997 
tot (vooralsnog) 31 december 1997. 

8.De besluiten te nemen onder de voorwaarde van een goede afronding van de overdrachts-
besprekingen en afspraken over voortzetting en beschikbaarheid van de rijksbudgetten. 
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4 
Actualisering PKB- 
Vinex/ruimte voor bedrijven.  
  

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie 'Ruimte voor bedrijven tot 2010', en daaruit de volgende 

hoofdpunten vast te stellen: 
-in te stemmen met de in de partiële herziening nationaal ruimtelijk beleid deel 1 ( PKB-Vinex 

deel 1) opgenomen verstedelijkingsopgave met betrekking tot bedrijfsterreinen in de 
periode 2005-2010. 

-dat in deze opgave grotendeels kan worden voorzien door de ontwikkeling van de in de notitie 
'Ruimte voor bedrijven tot 2010' genoemde concrete locaties voor nieuwe 
bedrijfsterreinen, mits uitgevoerd in combinatie met een maximale inspanning op het 
gebied van herstructurering en intensivering van bedrijfsterreinen 

-voor het overblijvend tekort in de Schiphol-regio nu nog geen concrete locaties te noemen, maar 
daarvoor slechts een zoekrichting aan te geven: wij zoeken in de periode tot 2010 
ruimte voor bedrijfsterreinen ten zuiden van Schiphol en wellicht ook in de zone tussen 
Schiphol en de Noordzeekanaalhavens. 

-dat de oplossing voor het bedrijfsterreinen-tekort voor de periode tot 2010 binnen de 
uitgangspunten van de Vinex mogelijk is, maar dat voor de periode daarna ook 
verdergaande varianten onderzocht moeten worden 

-dat hierbij een principiële keuze aan de orde is voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling in 
het zuiden van de provincie Noord-Holland en dat deze keuze gemaakt moet worden in 
de ontwikkelingsvisie Noord-Holland 2030. 

-deze principiële keuze ten aanzien van de zoekrichting samen met het Rijk en het ROA en 
andere betrokken overheden verder uit te werken in de zgn integrale gebiedsuitwerking 
van de PKB-Vinex voor de driehoek Leiden-Haarlem-Amsterdam, waarvoor Noord-
Holland het voortouw zal nemen. 

2.De GS-commissie ROV te machtigen dit standpunt als voorlopig standpunt van de provincie 
Noord-Holland naar voren te brengen in het overleg met de minister van VROM over 
de actualisering van de Vinex deel 3. Daartoe inliggende brief te verzenden aan de 
minister van VROM. 

 
5 
Regionaal structuurplan ROA 
met herziening. 

 
Het college besluit: 
1. Het ROA-structuurplan met herziening, goed te keuren, behoudens het               volgende:    

          
- Op de plankaart van goedkeuring uit te zonderen: 
      . de oostelijke begrenzing van de wijk IJburg; 
      . in de gemeente Waterland de woningbouwlocaties: Ilpendam Noord in de kern Ilpendam; 

Rode Dorp-oost en Zuidoost in de  kern Broek en op Marken: de locaties Walandweg 
en Minneweg; 

. de bestemming natuurgebied/recreatiegebied /bos/landschapselement aan de zuidzijde van Bad-
hoevedorp, waar overeenkomstig het vigerende streekplan, Schipholgebonden bedrijven, 
ingepast in de groenstructuur zijn toegestaan;  

      . de noordelijke uitbreiding van het bedrijfsterrein aan de westzijde van Edam; 
      . het bedrijfsterrein in Ilpendam-zuid;   
      . het westelijk deel van de bestemming agrarisch gebied tussen Hoofddorp en Nieuw 

Vennep; 
      . de bestemming agrarisch gebied in de polder De Engewormer en ter plaatse van de 

zuidwestzijde van de polder De Wijde Wormer.  
-In de tekst van het plan van goedkeuring uit te zonderen de tekst in tabel 7        op bladzijde P 

51 behorend bij de woningverdeling voor het ISW. 
-Aan te tekenen, dat onderlinge afstemming van beleid noodzakelijk is inzake de     fasering van 
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woningbouw (inbrei- en uitleglocaties). Het nog vast te stellen           beleid van het 
ROA (Regionaal Volkshuisvestingsplan) en het provinciaal beleid    ten aanzien van de 
goedkeuring van gemeentelijke planologische maatregelen,       behoeft in verband 
hiermede onderlinge afstemming. De woningbouw in de regio   Waterland dient voor 
de periode 1995 tot 2005 aan een maximum te worden         gebonden.    

-In te stemmen met de woningbouwlocatie aan de zuidzijde van Vijfhuizen, er van   uitgaande, 
dat hier circa 1500 woningen worden gerealiseerd. 

-Een voorbehoud te maken ten aanzien van de omvang van de op de plankaart       aangegeven 
woninglocaties Kudelstaart-Zuid (Aalsmeer) en Legmeer-West           (Uithoorn), gelet 
op de vrijwaringszone. 

-Niet in te stemmen met het verzoek van het ROA aan ons college voor     goedkeuring van het 
bekrachtigingsbesluit van het ROA inzake het besluit van        de 
Amsterdamse gemeenteraad tot vaststelling van het Structuurplan Open Stad 
1996. 

2.Het principebesluit als omschreven onder 1 voor advies voor te leggen aan de       PPC en de 
Statencie ROV. 

6 
Overeenkomst met de 
gemeente Egmond en andere 
betrokkenen t.b.v. omzetting 
graslandperceel aan de 
Vennewatersweg te Egmond-
Binnen. 

 
Het college besluit: 
1.Een overeenkomst te sluiten met de gemeente Egmond en andere betrokkenen die tot doel heeft 

de omzetting van een perceel grasland aan de Vennewatersweg te Egmond-Binnen 
mogelijk te maken en tegelijkertijd natuurbouw te plegen en planologisch 
onbeschermde waardevolle graslandpercelen rond de Sint Adelbert Adbij te Egmond-
Binnen veilig te stellen. 

2.De heer Tielrooij te machtigen deze overeenkomst namens het college van GS te ondertekenen. 
3.Na ondertekening de overeenkomst voor mede-ondertekening aan betrokkenen te zenden. 

7 
Doorlichtingsonderzoek 
Ecologisch Beleid. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de conclusies, van de aanbevelingen voor het bestuur en van de 

aanbevelingen voor het management, zoals die zijn gedaan in het eindrapport 
Doorlichting Ecologisch Beleid van augustus 1996. 

2.Bij de ontwikkeling van toekomstig beleid ten aanzien van het beleidsveld Ecologisch Beleid 
voortaan beleidsdoelstellingen te formuleren waarin richting, hoeveelheid en tijd zijn 
opgenomen. 

3.In te stemmen met de conclusie met betrekking tot de stimuleringstaak Ecologisch Beheer, dat 
de provincie dit beleidsinstrument in twee jaar voor wat betreft de waterschappen en in 
zes jaar voor wat betreft de gemeenten kan afbouwen met inachtneming van een aantal 
aanbevelingen (blz. 25 van het rapport). 

4.In te stemmen met de overige aanbevelingen voor het bestuur (blz. 5 en 6 van het rapport). 
5.De Directieraad op te dragen om op basis van de overige aanbevelingen voor het management 

een plan van aanpak op te stellen met verbeteringsmaatregelen ten aanzien van de 
effectiviteit en de efficiency van de uit te voeren taken en de samenhang van die taken 
met andere beleidsvelden. Dit actieplan dient uiterlijk mei 1997 gereed te zijn. 

8 
Biomassavergasser Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van bijgaande notitie "Biomassa-vergasser voor Elektriciteitsopwekking in 

Noord-Holland". 
2.Intussen aan Energie Noord West (ENW) te verzoeken het initiatief te nemen tot een 

"Projectmaatschappij i.o." waar o.m. te ontvangen subsidiegelden 'gestald' kunnen 
worden. 

3.Voort te gaan met de lopende procedures, waaronder het maken van een bedrijfsplan, om te 
komen tot een keuze van de leverancier van de centrale en het maken van een start van 
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de engineering. 
4.In de september-vergadering van Provinciale Staten een voorstel in te dienen 
tot de definitieve oprichting van een Projectmaatschappij, en de financiële participatie van de 

provincie daarin. 
9 
Ontwerp Waterhuishou-
dingsplan (WHP)-2 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp van het tweede provinciale Waterhuishoudingsplan definitief vast te stellen en 

daarmee in principe in te stemmen met de kleine wijzigingen in het derde provinciale 
Milieubeleidsplan. 

2.Het ontwerp-WHP-2 ter visie te leggen in de periode tussen 23 mei en 5 september 1997. 
10 
Provinciale afvaltaken voor en 
na 2000. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Mobili-tijd voor afvalbeleid", afvaltaken voor en na 2000. 
2.Daarmee in beginsel als beleid te hanteren dat 
a.de provincie formeel verantwoordelijk blijft voor een doelmatige afvalverwijdering en haar 

huidige taken uitvoert totdat de Minister door wetswijziging formeel een deel van die 
taken heeft overgenomen; 

b.de provincie in de overgangsfase (1997-2000), in de daartoe geeigende overlegstrukturen, actief 
samen met andere provincies meewerkt aan de herstructurering van de organisatie van de 
afvalverwijdering om te bereiken dat een voor de Noord-Hollandse afvalverwijdering zo 
gunstig mogelijke eindsituatie wordt bereikt; 

c.de inhoudelijke beleidsmatige aandacht zich in de toekomst meer richt op preventie en 
hergebruik. De uitvoering van de (provinciale) projecten zal zoveel mogelijk tezamen 
met andere beleidsterreinen geschieden. 

 
11 
Wijzigingsverordening 
Legestarieven bodemsanering. 

 
Het college besluit:  
1.In te stemmen met bijgevoegde ontwerp-voordracht. 
2.In te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit 
In de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit zijn de volgende beslispunten opgenomen: 
-het niet met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997 invoeren van de nieuwe systematiek en 

tarieven; 
-het overnemen van de in de IPO model-legesverordening bodemsanering opgenomen tarieven 

voor diverse legesplichtige diensten; 
-het opnemen van een maximum voor de te heffen leges bodemsanering in de vorm van niet meer 

dan 5% van de saneringskosten; 
-het niet opnemen van een korting op de te heffen leges bij het volgen van een verkorte procedure 

(deze procedure zal in derde tranche van de Provinciale Milieuverordening worden 
geïntroduceerd; 

-voorzover eventueel geen 100% kostendekking wordt bereikt, het tekort uit de apparaatskosten 
van de afdeling zal worden gedekt. 

12 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders Crown Van 
Gelder Papierfabrieken NV te 
houden op 6 mei 1997. 

 
Het college besluit de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 mei 
1997, waarin zijn opgenomen de goedkeuring van de jaarrekening 1996, het dividendvoorstel en 
de benoeming van de heer ir. M. Veth tot commissaris, voor kennisgeving aan te nemen. 

 
13 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders NV Bank 
Nederlandse Gemeenten te 

 
Het college besluit de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 mei 
1997, waarin zijn opgenomen de goedkeuring van de jaarrekening 1996, de bestemming van de 
winst over 1996 en de wijziging van de statuten, voor kennisgeving aan te nemen. 
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houden op 2 mei 1997. 
  
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 09 4, 5 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 12, 13 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 58  2, 3,  
Y. Koot  tel. (023) 514 42 838, 9, 10, 11 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 876 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09  7 
 
 
 
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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