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Onderwerp

1
Vergaderingen van de IPOadviescommissie Bestuur en
Financiën IPOadviescommissie Zorg en
Cultuur op 8 oktober 1998
2
Statenvragen van mw.Tamis
over het uitstellen van
rijksprojecten bij Alkmaar en
Enkhuizen
3
Verlenging 2-jarig
budgetsubsidie aan
Danstheater Arena en Muziek
Theater Netwerk

4
Conceptsamenwerkingsafspraken
cultuur met gemeenten 1999

5
Bestemmingsplan Derde
Haven, gemeente Velsen;
goedkeuring en
streekplanafwijking

Besluit

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van de IPO
adviescommissie Bestuur en Financiën en de adviescommissie Zorg en Cultuur.

Het college stelt de beantwoording vast.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie inzake de verlenging van het tweejarig budgetsubsidie aan
Stichting Danstheater Arena en Stichting Muziek Theater Netwerk voor de jaren 1999 en
2000.
2.Te concluderen dat Stichting Danstheater Arena en Stichting Muziek Theater Netwerk de
afgelopen tijd in voldoende mate uitvoering aan de doelstellingen van de kerntaak
cultuurparticipatie hebben gegeven en de prestatienorm gehaald hebben. Vastgesteld dient
echter te worden, dat Danstheater Arena in de komende periode meer prioriteit zal mogen
geven aan de educatieve activiteiten en aan de verankering in Noord-Holland.
3.De concept-statenvoordracht en het daarbij behorende besluit met betrekking tot de verlenging
van het tweejarig budgetsubsidie aan Stichting Danstheater Arena en Stichting Muziek
Theater Netwerk voor de jaren 1999 en 2000 voorlopig vast te stellen.
4.Hierover op 29 oktober 1998 het advies in te winnen van de statencommissie voor
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de concept-samenwerkingsafspraken met de gemeenten Alkmaar,
Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Hoorn, Purmerend, Velsen en Zaanstad
met betrekking tot het jaar 1999.
2.Hierover op 29 oktober 1998 het advies in te winnen van de statencommissie voor
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
Het college besluit:
1.In principe 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 "en kantoren".
2.De Commissie ROV te verzoeken in te stemmen met een passieve afwijking van het streekplan
voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied 1987 ten behoeve van het bestemmingsplan
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Derde Haven van de gemeente Velsen.

6
Voorlopige reactie aan het
Kabinet n.a.v. de TNLIlocatiestudies

Het college besluit:
1.Naar aanleiding van de TNLI-locatiestudies als voorlopige reactie aan de Statencommissie
ROV, dd. 23 oktober 1998, voor te leggen:
1.1.Locatie Noordzee
1.1.1.Het kabinet voor te stellen de PKB+/MER-procedures te starten voor de optie 'volledige
uitplaatsing van alle start- en landingsbanen naar de Noordzee'.
1.1.2.Het kabinet te verzoeken in deze procedure:
1.1.2.1.naast de locatie Noordzee/Zandvoort in ieder geval ook te betrekken een locatie voor de
kust van IJmuiden, met een ontsluiting via het Hoogoventerrein;
1.1.2.2.rekening te houden met de in het Statenbesluit, dd. 23 juni 1998 genoemde operationele
randvoorwaarden, te weten:
- geen verslechtering van het milieu in de kustgemeenten;
- de milieulast in geconcentreerde woongebieden dient niet toe te nemen, in vergelijking tot de
situatie na uitvoering van de PKB-Schiphol;
- geen aantasting van wettelijke beschermde waarden van natuur en landschap;
- eventueel verlies aan recreatiemogelijkheden en doordnijding van routes zal, ten gunste van de
regio, volledig dienen te worden gecompenseerd.
- nadere eisen aan de landzijdige infrastructuur.
1.2.Locatie Maasvlakte
Het kabinet mede te delen:
1.2.1.Dat een Maasvlaktelocatie nimmer een structurele oplossing voor het accommoderen van
de groei kan bieden.
1.2.2.Uitplaatsing van vrachtvluchten niet bij voorbaat onmogelijk te achten.
1.3.Locatie Flevoland
Het kabinet mede te delen:
1.3.1.Dat een Flevolocatie nimmer een structurele oplossing voor het accommoderen van de
groei kan bieden.
1.3.2.Spreiding van het mainport gerelateerde luchtverkeer over meer dan één locatie af te wijzen.
1.4.Schiphol
Het kabinet mede te delen:
1.4.1.Het blijvend accommoderen van de groei op Schiphol als eindoplossing af te wijzen.
1.4.2.Dat niet is aangetoond dat herconfiguratie leidt tot een substantiële capaciteitstoename ten
opzichte van uitsluitend optimalisatie.
1.4.3.Dat niet is aangetoond dat herconfiguratie past binnen de PKB-milieugrenzen en gepaard
gaat met substantiële milieuwinst.
1.4.4.Dat in afwachting van de resultaten van de 'brede afweging' PS/GS niet vooruit kunnen
lopen op de vraag over het (al dan niet) acceptabel zijn van doorgroei
op Schiphol-5P tot circa 600.000 vliegtuigbewegingen/jaar.
1.4.5.Dat doorgroei op Schiphol (boven de PKB-volumegrenzen; doch met handhaving van de
PKB-milieu-/veiligheidsvoorwaarden) alleen acceptabel kan zijn
indien tenminste zicht wordt geboden op een structurele
eindoplossing.
1.4.6.Dat in afwachting van nader inzicht in de milieu-, veiligheids- en gezondheidsrisisco's nu
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nog geen PKB+/MER-procedure kan worden gestart voor
herconfiguratie en/of redesign van Schiphol.
1.5.Het kabinet te verzoeken op de kortst mogelijke termijn maatregelen voor te bereiden/te
nemen ter oplossing van het probleem van de tussenfase ('accommodatiegat').
2.Deze voorlopige reactie, vergezeld van inliggende notitie, ter advisering voor te leggen aan de
Statencommissie ROV, dd. 23 oktober 1998.

7
Lijst (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen:
- "De Landman" gemeente
Alkmaar

Het college besluit conform het voorstel op de verzamellijst.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerktel. (023) 514 40 101
M. Jonker tel. (023) 514 44 582
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 091
S. Rabentel. (023) 514 40 073, 4
K. van Rijntel. (023) 514 40 455, 6, 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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