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van 20 januari 1998
Onderwerp

Besluit

1
Vergadering IPOadviescommissie Milieu en
Waterstaat op 22 januari
1998

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPOadviescommissie Milieu en Waterstaat betreffende IPO-standpunt Drinkwatervoorziening;
Provinciale Milieuverordening derde tranche; MJA's energie Cementindustrie en Zuivelindustrie,
onder het maken van kanttekeningen.

2
Gezamenlijke vergadering
IPO-adviescommissies
Milieu en Waterstaat en
Ruimte en Groen op 22
januari 1998
3
Deelverordening ter
bevordering van de
grondmobiliteit in verouderde
glastuinbouwgebieden in NH
1998

4
Goedkeuring
bestemmingsplan
Ganzenhoef, gemeente
Amsterdam (Zuidoost)
5
Vastgesteld bestemmingsplan
Schinkeldijkje, Aalsmeer
6
Beantwoording vragen
rekeningencommissie
7

Het college besluit met het standpunt van de IPO-kerngroep betreffende herstructurering
varkenshouderij in te stemmen.

Het college besluit:
1.De ontwerpvoordracht inzake de vaststelling van de deelverordening ter bevordering van de
grondmobiliteit in verouderde glastuinbouwgebieden in Noord-Holland 1998 in principe vast
te stellen.
2.Vanuit de ¦ 17 miljoen welke, op 12 mei 1997 in beginsel beschikbaar is gesteld voor de
herstructurering van de glastuinbouw, een bedrag van ¦ 6,75 miljoen uit het Fonds
Investeringen NH ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de onder 1. genoemde
deelverordening.
3.Over het onder 1. genoemde principebesluit het advies te vragen van de commissie voor Landen T uinbouw, de commissie Middelen en het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied.
Het college besluit:
1.Reclamanten mede te delen dat zij in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen, doch dat
deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring.
2.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de stadsdeelraad van 1 november 1994 tot
vaststelling van het bestemmingsplan Ganzenhoef met de daarbij behorende plankaart en
voorschriften als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het besluit van de Raad van de gemeente
Aalsmeer tot vaststelling van het bestemmingsplan Schinkeldijkje.
Het college besluit in te stemmen met de ontwerp-brief aan de Rekeningencommissie.
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Aanvraag bijdrage PAF
sanering vuilstorten en
waterbodems, ondertekenen
overeenkomsten

Het college besluit:
1.Een bijdrage van f. 500.000,- beschikbaar te stellen uit het Provinciale Afvalstoffen Fonds voor
de proefsanering van een vuilstort en het baggeren van een aantal waterlopen met klasse 3 en
4 bagger in het Ilperveld.
Uit het budget van de afdeling Water en Groen zal een bijdrage van f. 300.000,- beschikbaar
gesteld worden. (Voor de eerste fase van de uitvoering is circa f. 800.000,- nodig). De totale
bijdrage van de provincie bedraagt circa 1.6 miljoen, dit is inclusief 10% overschrijding, zie
blz.17 projectplan (bijgevoegd).
2.Gedeputeerde F.de Zeeuw te machtigen om op 13-02-1998 de samenwerkings- en
managementovereenkomst namens GS te ondertekenen.

8
Evaluatie onderdeel MER van
de Provinciale
MilieuVerordening.
9
Debatten van de T oekomst en
de Ontwikkelingsvisie

10
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht
(woonwagenstandplaats
Amstelveen)
11
Voorstel evaluatie ProBiblio
12

Het college besluit:
1.In lijn met de bevindingen in het Evaluatierapport te onderschrijven dat de provinciale MERregelgeving een nuttige functie vervult in het kader van het Waddenbeleid.
2.De oplegnotitie en het Evaluatierapport voor advies t.a.v. bovenstaande beslispunten voor te
leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Energie.
Het college besluit:
1.in 1998 een aantal debatten te organiseren tussen maatschappelijke organisaties onderling (de
Noord-Hollandse samenleving) en met het provinciaal bestuur (PS en GS) over relevante
thema's, dilemma's en vragen;
2.de navolgende onderwerpen voor de debatten in 1998 in beginsel vast te stellen:
-Debatten in het kader van de Ontwikkelingsvisie:
-circa acht regiodebatten over centrale dilemma's voor de afzonderlijke gebieden
Debatten in het kader van de strategische agenda over onderwerpen waarover al besloten is:
-de landbouw in 2030
-de toekomst van het landelijk gebied(vier regionale debatten)
-Debatten over "nieuwe" onderwerpen in het kader van de strategische agenda:
-water 2030
-mobiliteit, het verkeers- en vervoersbeleid (nader te definiëren)
-de maatschappelijke dynamiek: vergrijzing, jongeren, achterstandsgroepen ed.
-de behoefte aan minder/meer sturing door de provinciale overheid in de informatiemaatschappij
-de kwaliteit van de economische groei en de arbeidsmarktparadox;
Het college besluit conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie:
1.Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen.
2.Het bezwaar gegrond te verklaren.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie over de opzet van de evaluatie van ProBiblio (PBC NH).
2.De evaluatie overeenkomstig het Plan van Aanpak uit te voeren.
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Ged.goedkeuring van het
bestemmingsplan Zandhorst
III, gemeente Heerhugowaard

13
Bestemmingsplan Bufferzone
gemeente Landsmeer
14
Verslag van bezoek aan de
provincie Kvemo Kartli in
Georgië

15
Stadsverwarming Purmerend,
wijziging leningvoorwaarden

Besluit
Het college besluit conform het advies:
1.de ingebrachte bedenkingen te ontvangen.
2.de bedenkingen ongegrond te verklaren
3.goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het
bestemmingsplan, met uitzondering van een strook grond van 12 m breed gemeten vanaf de
N242 ten oosten van het plangebied.
Het college besluit conform het advies:
1.De bedenkingen niet-ontvankelijk (34) c.q. ongegrond (7) te verklaren.
2.Het bestemmingsplan Bufferzone van de gemeente Landsmeer gedeeltelijk goed te keuren.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het verslag en de Letter of Intent (LoI), getekend door de provincies
Kvemo Kartli en Noord-Holland d.d. 18 oktober 1997 te Rustavi, Georgië.
2.In principe accoord te gaan met de instelling van een werkgroep, die als opdracht heeft vorm te
geven aan de uitvoering van de LoI in overleg met de provincie Kvemo Kartli. Als eerste
taak zal de werkgroep een werkplan opstellen voor de periode 1998 tot medio 1999 aan de
hand van in overleg tussen beide provincies gestelde prioriteiten.
3.De besluiten onder 1. en 2. voor te leggen aan de commissie Economische Zaken op 28
januari 1998.
Het college besluit de voorwaarden van de aan de gemeente Purmerend op 10 maart 1997
verstrekte lening, meer specifiek het begrip 'winst' in navolging van de andere leningverstrekkers
ENW Holding NV, Novem BV en zoals in de Stuurgroep destijds afgesproken te wijzigen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 093, 4, 5, 12, 13
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
6, 9, 10
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
14
Y. Koot
tel. (023) 514 42 831, 7, 8, 15
L. Nijsten
tel. (023) 514 40 872, 3
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
11
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. 20-01-1998 openbaar
Datum:21-01-1998
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