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van 3 november 1998
Onderwerp

1
(ontwerp)notitie collectief
vervoer
Concept-document collectief
vervoer Noord-Holland Noord

besluit

Het college besluit in meerderheid:
A: Ontwerp-notitie collectief vervoer
1.kennis te nemen van de ontwerp-notitie 'Vervoer op streek!'
2.de volgende vraagstukken ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie Wegen,
Verkeer en Vervoer:
-integratie ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer (knooppunten);
-het belang van een visie op vervoerketens;
-al dan niet wijzigen van beleidsdoelstellingen;
-de keuze voor een tweetal speerpunten;
-de noodzaak tot een efficienter collectief vervoer en eventuele inzet van eigen middelen;
-decentralisatie van het treinvervoer;
-bereidheid tot samenwerking;
-de taakopvatting van de provincie;
-de relatie met gebruikers;
-de introductie van marktwerking in het collectief vervoer.
3.Na de commissiebespreking van deze vraagstukken besluitvorming in het college te doen
plaats hebben over de beleidsuitgangsounten die zullen worden gehanteerd
B:Uitvoering collectief vervoer in Noord-Holland-noord
1.kennis te nemen van het concept-document over het collectief vervoer in Noord-Holland-noord;
2.de in het document verwoorde lijn (introductie van collectief vraagafhankelijk vervoer in
samenwerking met gewesten en vervangen van zwakke streeklijnen) als inzet te beschouwen
voor de nadere uitwerking van een experiment voor de duur van één jaar;
3.hierover advies te vragen van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer;
De PvdA-gedeputeerden stemmen niet met deze werkwijze in; zij zijn voor het uitstellen van
beslissingen voor de duur van een jaar, om de tijd voor een grondige beleidsdiscussie te creëren.
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Deelnemingenverslag van de
provincie Noord-Holland over
1997
3
Ontwerp-3e
begrotingswijziging van de
provinciale begroting voor
1998
4
Conceptverslag gevoerd R.O.
beleid 1997/1998
5
Bestemmingsplan Derde
Haven, gemeente Velsen;
goedkeuring/streekplan-

Het college besluit:
1.Het deelnemingenverslag over 1997 vast te stellen.
2.Het deelnemingenverslag ter kennisneming toe te sturen aan alle leden van provinciale staten.
Het college besluit de ontwerp-3e begrotingswijziging van de provinciale begroting voor 1998
met de daarbij behorende voordracht definitief vast te stellen.

Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het concept-verslag gevoerd R.O. beleid 1997/1998
2. Het concept-verslag ter advies voor te leggen aan de P.S.-commissie R.O.V.
Het college besluit:
1.Af te wijken van het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied voor de realisering van de
Derde Haven te Velsen.
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afwijking

2.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Velsen tot vaststelling van
het bestemmingsplan Derde Haven, met uitzondering van artikel 10, lid 1d van de
voorschriften de zinsnede "kantoren voor".

6
Statenvragen mw.Onstenk
(GroenLinks) over
Capaciteitsuitbreiding
Coentunnel
7
Interpellatievragen van de
heren P.J.M.Poelmann en
G.Le Belle(D66) inzake
vergunningverlening aan
UNA voor bijstoken
gedroogd zuiveringsslib in
Hemwegcentrale Amsterdam
8
Beantwoording schriftelijke
vragen statenleden ir.
H.Pluckel, G.Roos,
drs.J.Chr.Nolthenius en
P.A.Zoon (VVD) inzake het
mogelijk instellen van een
noodfonds voor ondernemers
en particulieren a.g.v. de
wateroverlast
9
Heroverweging advies van de
HAC inzake afwijzing van het
verzoek om schadevergoeding
van Hoogovens Staal op
grond van artikel 15.20 van
de Wet milieubeheer voor
onderdelen van het Actieplan
Ertsvoorbereiding

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit bezwaarmakende in haar bezwaar te ontvangen doch haar bezwaar ongegrond
te verklaren.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
2, 3
M. Jonker tel. (023) 514 44 581, 6
L. Nijsten tel. (023) 514 40 878
M. van Kanten
tel. (023) 514 42 117, 9
K. van Rijntel. (023) 514 40 454, 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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