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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 19 januari 1999

Onderwerp

1.
Uitvoering motie 55-8:
Woningbouw in kleine
kernen

2.
Vaststelling voorlopig
standpunt t.a.v. de reacties op
de Evaluatienota streekplan
Noord-Holland-Noord

3.
Vergaderingen IPO-adviescommissie Milieu &
Waterstaat op 21 januari
1999 en Ruimte en Groen op
20 januari 1999

4.

Besluit

Het college besluit:
1.de statenvoordracht inzake de uitvoering van motie 55-8: Woningbouw in kleine kernen, in
principe vast te stellen;
2.de gedeputeerde voor de ruimtelijke ordening te machtigen om, na instemming van
Provinciale Staten, een model leefbaarheidsplan te laten opstellen;
3.voor het opstellen van een model leefbaarheidsplan ¦ 100.000,-- beschikbaar te stellen.
4.een deelsubsidieverordening op te laten stellen op grond waarvan gemeenten een bijdrage kan
worden verleend in de kosten van de opstelling van leefbaarheidsplannen.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het voorlopig standpunt ten aanzien van de reacties op de Evaluatienota van
het streekplan Noord-Holland-Noord;
2.Kennis te nemen van de Evaluatienota streekplan Noord-Holland-Noord en in te stemmen met
de voorstellen voor aanpassing van beleid in hoofdstuk 7;
3.Over het voorlopig standpunt de statencommissie ROV te raadplegen;
4.Het voorlopig standpunt voorafgaand aan de behandeling in de statencommissie ROV (22
januari 1999) toe te zenden aan de gemeenten en andere instanties.

Het college besluit deels in te stemmen met de voorstellen.
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Besluit

Gebiedsuitwerking LeidenHaarlem-Amsterdam

Gedeputeerde Staten besluiten:
1.Kennis te nemen van de resultaten van de synthesefase van het project Gebiedsuitwerking
Leiden-Haarlem-Amsterdam (LHA), zoals beschreven in het rapport ‘De driehoek in beeld’.
2.In te stemmen met de reactie, zoals verwoord in de concept-brief aan de Stuurgroep Gebiedsuitwerking LHA.
3.dat de provincie Noord-Holland separaat nader onderzoek zal doen naar een
ontwikkelingsrichting die uitgaat van het opnieuw inrichten van Schiphol bij een keuze voor
uitplaatsing van het banenstelsel naar de Noordzee, overeenkomstig het provinciale
beleidsstandpunt over de luchtvaartontwikkeling voor de lange termijn.
4.Het rapport ‘De driehoek in beeld’ tezamen met de concept-brief voor advies voor te leggen
aan de Statencommissie ROV.

5.
Economisch Actieprogramma
1999

6.
Perspectievennota Verkeer en
Vervoer

7.
Bestuursovereenkomst

Het college besluit:
1.Het Economisch Actieprogramma 1999 voorlopig vast te stellen;
2.Vervolgens het SEON schriftelijk de gelegenheid te geven te reageren;
3.Het Economisch Actieprogramma voor advies voor te leggen aan de statencommissie
Economische Zaken op 27 januari 1999 en zonodig opmerkingen van het SEON daarin mee
te nemen;

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de Perspectievennota Verkeer en Vervoer;
2.In te stemmen met de Perspectievennota als discussiestuk voor de totstandkoming van het
Nationaal Verkeers- en Vervoerplan;
3.Kennis te nemen van het feit dat de Perspectievennota voor de provincie(s) interessante
aanknopingspunten biedt voor een heldere provinciale rol in het regionale verkeers- en
vervoerbeleid, waarbij verantwoordelijkheden, middelen en instrumenten worden gekoppeld
aan schaalniveau's waarop problemen zich voordoen;
4.In het IPO-MW in te stemmen met ondertekening door het IPO van de intentieverklaring over
de totstandkoming van het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan, onder voorbehoud dat de
door het rijk aangekondigde wijzigingen in de nota geen essentiële punten betreffen;
5.Bij het verdere proces aandacht te vragen voor:
-de vraag of naast de noodzakelijke regionale differentiatie, maatwerk en invulling van
sturingsinstrumenten niet ook nationale beleidsrichtingen geformuleerd moeten worden;
-de te ondernemen stappen op weg naar 2030;
-voor het feit dat naast 'benutten' ook 'bouwen' noodzakelijk blijft, onder meer om de geschetste
mogelijke beleidsmaatregelen te kunnen realiseren;
6.de Perspectievennota te vertalen in een provinciale perspectievennota die kan dienen als
discussiestuk voor het in de nieuwe collegeperiode te ontwikkelen provinciaal verkeers- en
vervoerplan.

Het college besluit:
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Besluit

"Samen werken bij
handhaving" voor het Gewest
Kop van Noord-Holland

1.In te stemmen met de Bestuursovereenkomst "Samen werken bij handhaving" voor het Gewest
Kop van Noord-Holland";
2.Ermee in te stemmen dat de nog voor de overige regio's in Noord-Holland op te stellen
bestuursovereenkomsten door de GS-commissie voor Milieu worden vastgesteld.

8.
Verlenging geldigheidsduur
Milieu Beleidsplan

9.
Waterbeheersplan Waterschap
Westfriesland 1998-2001

Het college besluit:
1.De geldigheidsduur van het Milieubeleidsplan 1995-1999 met twee jaar (juli 1999-juli 2001)
te verlengen;
2.In te stemmen met de bijgaande concept-Voordracht aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1.Het waterbeheersplan van het waterschap Westfriesland goed te keuren;
2.Het waterschap en het Hoogheemraadschap van USHN hiervan in kennis te stellen door
toezending van het goedkeuringsbesluit.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 5
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 6
M. van Kanten tel. (023) 514 42 113, 7, 8, 9
S. Rabentel. (023) 514 40 073
K. van Rijntel. (023) 514 40 451, 2, 4
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. 19-01-1999 openbaar
Datum:20-01-1999
Nummer:
Documenttype:GS-verslag openbaar

