
 
 
 

1 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 15 december 1998  
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1 
Vergadering Algemeen 
Bestuur IPO op 17 december 
1998 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van algemeen 
bestuur van het IPO. 
 

 
2 
Zienswijze Trajectnota N9 

 
Het college besluit: 
1.Over de Trajectnota N9 het volgende standpunt in te nemen:  
a. te kiezen voor het autowegalternatief, dat wil zeggen een 2-strooks autoweg met een toegestane 

snelheid van 100 km/u, bochtverbeteringen, omleidingen bij de kernen met ongelijkvloerse 
kruisingen;  

b. een voorkeur voor aansluitings-varianten uit te spreken, uitgaande van zogenaamde 
Haarlemmermeer-oplossingen, met verdiepte of half-verdiepte ligging zo dicht mogelijk bij 
het Noordhollands Kanaal; 

2.Nog geen voorstellen te doen voor een mogelijke fasering, totdat bekend is welke middelen 
beschikbaar zullen zijn voor realisering van de ombouw tot autoweg; 

3.Ermee in te stemmen dat deze reactie als voorlopige zienswijze wordt gezonden aan het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat; 

4.De statencommissie WVV te horen voor advies; 
 
3 
Zienswijze op Trajectnota 
N200 bij Halfweg 

 
Het college besluit: 
1.Als zienswijze op de Trajectnota N200 (Halfweg) een voorkeur uit te spreken voor het zgn. 

Tunnelalternatief. 
2.Zonodig dit standpunt te heroverwegen indien er tezijnertijd meer duidelijkheid bestaat 

omtrent de definitieve besluitvorming over het MIT 1999-2003. 
3.De zienswijze voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. 

4 
Voertuigkeuze Zuidtangent 
 

 
Het college besluit: 
1.accoord te gaan met ondertekening van de overeenkomst "Voertuigkeuze en - aanschaf ten 

behoeve van de Zuidtangent", 
2.vast te stellen dat - hetgeen de staten is meegedeeld- in deze fase slechts wordt ingestemd met 

ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem en dat de aanbesteding een 
afzonderlijk besluit vergt. GS gaan voorts uit van een ontwerp van een systeem dat breed 
inzetbaar is, en niet alleen op het tracé van de Zuidtangent. 

5 
Twee initiatiefvarianten voor 
regionale televisie 

 
Het college besluit: 
1.de statencommissie te vragen een keus te maken tussen twee initiatieven in de richting van 

regionale televisie, namelijk variant I (= een actieve bemiddeling naar de rijksoverheid, 
opdat regionale televisie in de toekomst uit rijksmiddelen gefinancierd zal worden) en 
variant II (= het nemen van een financiële verantwoordelijkheid voor een jaarlijks bedrag van 
minimaal 2,6 mln en maximaal 4,9 mln). 

2.op 21 januari 1999 het advies in te winnen van de statencommissie voor Maatschappelijk 
Welzijn en Cultuur. 

3.Afhankelijk van de keuze tussen variant I en variant II na de commissievergadering op korte 
termijn een nader uitgewerkt voorstel in één van de richtingen van regionale televisie te 
formuleren. 
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6 
Slotdocument strategieproject 
Veenweiden 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de inhoud van het slotdocument en daarmee het strategieproject 

Veenweiden te beëindigen. 
2.Als overgang naar een nieuwe situatie, de Stichting Veenweiden en de Bestuurlijke 

Commissie Waardevol Cultuurlandschap Waterland voorshands te laten voortbestaan en de 
nieuwe rol en taken van deze organen door de GS-commissie voor NLO nader te laten 
uitwerken ter nadere besluitvorming. 

3.De intentie uit te spreken de Nieuwsbrief Veenweiden in aangepaste vorm voort te zetten, als 
belangrijk communicatiemiddel naar de opgebouwde netwerken en contacten in de streek. 
Een definitief besluit hieromtrent te nemen als de kosten daarvan inzichtelijk zijn. 

4.Een slotbijeenkomst op 5 februari 1999 te organiseren, waarbij de nieuwe rol en taken van de 
Stichting Veenweiden en de Bestuurlijke Commissie WCL breed bekend worden gemaakt, 
in relatie tot de veranderde rol van de provincie .t.a.v. de doorlopende activiteiten. 

 
7 
Motie 57-2, ingediend bij de 
behandeling van het 
Provinciaal Beleidsplan 
Jeugdzorg 1999 tot en met 
2002 in de PS-vergadering 
van 09-11-1998 

 
Het college besluit: 
1.vast te stellen dat het geschil met betrekking tot het budget van het OCK zich richt tegen het 

in 1996 ingezette beleid en het door PS op 8 december 1997 vastgestelde Provinciale 
Beleidsplan Jeugdzorg 1998 tot en met 2001;  

2.vast te stellen dat een motie ingediend bij de behandeling van het Provinciale Beleidsplan 
Jeugdzorg 1999 tot en met 2002 geen wijziging zou moeten brengen in het vastgestelde 
Provinciale Beleidsplan Jeugdzorg 1998 tot en met 2001; 

3.vast te stellen dat het in het door PS vastgestelde Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot 
en met 2002 vastgelegde maximale subsidie voor de Pleegzorg Centrale Noord-Holland van 
het OCK geen wijziging behoeft nu van een korting per 1 januari 1999 geen sprake is; 

4.vast te stellen dat niet voldaan hoeft te worden aan het verzoek in de motie om het advies van 
de Statencommissie Zorg en de HAC te volgen om de spreiding van de korting over drie 
jaren te doen plaatsvinden nu er geen sprake van korting is. 

5.het OCK te informeren; 
6.de Statencommissie Zorg hieromtrent te informeren. 

 
8 
Bestemmingsplan Getsewoud 
gemeente Haarlemmermeer 

 
Het college besluit: 
1.Reclamanten die geen zienswijzen bij de raad ingediend hebben of te laat bedenkingen bij 

Gedeputeerde Staten ingediend hebben mee te delen, dat zij niet in hun bedenkingen kunnen 
worden ontvangen. 

2.De overige reclamanten mee te delen, dat zij in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen, 
doch dat deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig 
plandeel. 

3.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer d.d. 23 april 
1998, nr.89 tot vaststelling van het bestemmingsplan Getsewoud, met een uitzondering. 

4.In verband met artikel 30, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede te delen dat 
herziening van het bestemmingsplan op de onderdelen van het plan, die van goedkeuring 
zijn onthouden, noodzakelijk wordt geacht. 

 
9 
Concept 
Technologieprogramma 
1999-2003 

 
Het college besluit: 
1.in principe in te stemmen met het concept Technologieprogramma 1999-2003; 
2.het concept Technologieprogramma voor advies voor te leggen aan externe deskundigen; 
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3.het concept Technologieprogramma tevens ter advies voor de Statencommissie d.d.  16-12-
1998 te agenderen; 

4.Na de commissiebespreking in het college aan de orde te stellen hoe de vervolgprocedure zal 
zijn. 

 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
  over de nummers 
 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 9 
M. Jonker tel. (023) 514 44 582, 3, 4 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 7 
S. Rabentel. (023) 514 40 075, 6 
K. van Rijntel. (023) 514 40 458 
 
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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