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

van 26 januari 1999 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1. 
BTW Goois Natuurreservaat 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met een structurele verhoging van de jaarlijkse participantenbijdrage 

aan het Goois Natuurreservaat (GNR) met ingang van 1999 met een bedrag van � 45.000,- 
indien en voorzover de andere participanten in de Stichting daartoe ook besluiten. Deze 
verhoging is bedoeld voor het opvangen van het tekort in de begroting ontstaan door het 
vervallen van het btw-voordeel voor de Stichting Goois Natuurreservaat; 

2.In de financiële dekking van deze verhoging kan in 1998 worden voorzien door een lagere 
participantenbijdrage aan het Recreatieschap Amstelland. 

Omtrent de structurele verhoging vanaf 1999 zal een integrale afweging plaatsvinden in het kader 
van het Voorjaarsbericht 1999; 

3.De statencommissie NLO hierover om advies te vragen. 
 
2. 
Gebundelde DoelUitkering 
(GDU) 1999 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht 'Projectenlijsten voor de verdeling van de Gebundelde Doeluitkering 1999 

en maximale financiële bijdragen' en het bijbehorende ontwerpbesluit, aan de hand van de 
regionale projectenlijsten, in principe vast te stellen; 

2.De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie 
Wegen, Verkeer en Vervoer. 

3. 
Discussiestuk Provinciale 
Keuzevraagstukken Verkeer 
en Vervoer 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het Discussiestuk Provinciale Keuzevraagstukken Verkeer en Vervoer; 
2.De volgende vraagstukken ten behoeve van een open discussie voor te leggen aan de 

Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in de vergadering van 5 februari 1999: 
a.hanteren van het principe van selectieve bereikbaarheid; 
b.benutten van (rail-)infrastructuur bij het plannen van nieuwe woonlocaties; 
c.combineren van lagere woondichtheden met groter gebruik van openbaar vervoer; 
d.eventueel aanpassen van het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen; 
e.terughoudendheid bij uitbreiding van weginfrastructuur; 
f.beleid ten aanzien van transferpunten; 
g.scheiding van regionale en nationale infrastructuur; 
h.stimuleren van vervoermanagement; 
i.hanteren van het principe Duurzaam Veilig; 
j.financieren van het collectief vraagafhankelijk vervoer; 
k.provinciaal opdrachtgeverschap voor regionale treindiensten. 
3.Bij het in discussie brengen van het stuk speciale aandacht te vragen voor integrale 

concessieverlening, waarbij gestreefd moet worden naar zo groot mogelijke 
concessiegebieden. 

4.Na de commissiebespreking van deze keuzevraagstukken nog afzonderlijk te besluiten in 
hoeverre deze vraagstukken een rol kunnen spelen bij de voorbereiding van het Provinciaal 
Verkeers- en Vervoersplan. 

4. 
Inventarisatie en analyse van 

 
Het college besluit in te stemmen met: 
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knelpunten die optreden bij 
uitvoering van provinciaal 
beleid met Noord-Holland 
Midden als voorbeeld 

1.een inventarisatie van projecten gericht op uitvoering van het provinciaal beleid en het gebied 
Noord-Holland Midden; 

2.een analyse van inhoudelijke en procesmatige knelpunten en de rol van verschillende actoren 
bij de uitvoering van deze projecten; 

3.het uitbrengen van een advies aan GS over wenselijke herbevestiging of aanpassing van 
bestaande afspraken; 

4.na het tot stand komen van het eindproduct te beslissen over verder intern en/of extern gebruik 
van de resultaten en adviezen; 

5.de opdracht in de januari vergadering van de PS-cie NLO inhoudelijk en opiniërend te 
bespreken. 

 
5. 
Millenniumproject 
a) begroting 1999 en 2000 
b) conceptverslag van 21 
december 1998 

 
Het college besluit akkoord te gaan met een verhoging van het op 7 juli 1998 door Gedeputeerde 
Staten vastgestelde totaalbedrag van � 2.600.000,- voor het millenniumproject ter grootte van in 
totaal � 2.257.507,-. Deze verhoging bedraagt: 
a.� 2.217.245,- voor het jaar 1999 en 
b.40.262,- voor het jaar 2000. 
 

 
6 
Wijziging "Beleidsvrijheid 
Amsterdam", onderdeel 
ruimtelijke ordening 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling "Beleidsvrijheid Amsterdam" voorlopig vast te stellen; 
2.De statenvoordracht en het ontwerpbesluit met betrekking tot de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling "Beleidsvrijheid Amsterdam" om advies voor te leggen aan de 
Statencommissie voor Openbaar Bestuur. 

 
7. 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid mw. drs. 
J.C.M. Onstenk inzake 
luchtvaartontwikkeling 

 
Het college stelt de antwoorden vast 

 
8. 
Prioriteitsaandelen CVG 

 
Het college besluit: 
1.Aan zowel de Stichting Beheer Prioriteitsaandelen Crown Van Gelder als aan de Stichting 

CVG ieder twee prioriteitsaandelen Crown Van Gelder over te dragen tegen de prijs van � 
25,- per aandeel; 

2.Een daartoe strekkende ontwerp-statenvoordracht in principe vast te stellen; 
3.De ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen; 

9. 
Heroverweging ingevolge de 
Awb. Bezwaar van Recycling 
Maatschappij Amsterdam 
B.V. tegen 
gedoogbeschikking aan 
Vermeer 

 
Het college besluit bezwaarmakende niet in haar bezwaar te ontvangen en haar bezwaar kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

10. 
Heroverweging  met 
betrekking tot de weigering 

 
Het college besluit in heroverweging met betrekking tot de ingediende bezwaren tegen het 
besluit tot weigering van verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van een bedrijfsruimte 
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van verklaringen van geen 
bezwaar voor de bouw van 
een bedrijfsruimte nabij 
perceel Gansoord 49 te 
Lisserbroek, gemeente 
Haarlemmermeer, t.n.v. 
C.N.L.T. Zonneveld 

nabij perceel Gansoord 49 te Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer: 
a.reclamant in zijn bezwaren te ontvangen; 
b.de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren; 
c.het bestreden besluit te handhaven, conform het advies van de HAC. 

 
11. 
Streekplan Gooi- en 
Vechtstreek 

 
Het college besluit: 
1.De definitieve tekst van het streekplan Gooi en Vechtstreek en de bijbehorende streekplan- en 

randvoorwaardenkaart en de kaart contouren stedelijk gebied vast te stellen; 
2.Het streekplan te laten drukken en vanaf 8 maart 1999 ter visie te leggen gedurende een periode 

van 6 weken. 
 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
  over de nummers 
 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2, 3,5, 6, 8 
M. van Kanten tel. (023) 514 42 119 
S. Rabentel. (023) 514 40 071, 4 
K. van Rijntel. (023) 514 40 457, 10, 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.  
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