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OPBENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 november 2000

Onderwerp
1.
Aanvraag artikel 19 WRO
bouwplan Toneelschuur,
gemeente Haarlem

2
Ambulancezorg

3.
Beantwoording statenvragen
van M.D.Koning-Zijp en
E.P.van Gaalen-Haanstra
(VVD) aangaande GGZouderen in het Gooi
4.
Vervoersmanagement

5.
Bestuursovereenkomst
Landelijk Gebied

Besluit

Het college besluit inzake de aanvraag van de meente Haarlem om afgi fte van
verklaringen van geen bezwaar ingevolge artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en artikel 51 lid 3 van de Woningwet voor de bouw van een theatergebouw
(Toneelschuur) aan de Lange Begijnenstraat 9 e.o. te Haarlem en de daartegen
ingediende drie bedenkingen de gevraagde verkl aringen af te geven.

Het college besluit:
1. In principe vast te stellen de
- Nota Ambulancezorg in Noord-Holland 2001-2004, waarvan deel uitmaakt het
spreidingsplan ambulancezorg 2001-2004 en het toetsingskader voor de
vaststelling van regionale ambulanceplannen, e.e.a. behoudens enige
tekstwijzigingen.
- Nota van Commentaar op de inspraakreacties.
2
Het besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn
en Cultuur in de vergadering van 13 december 2000.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het beleidsplan vervoermanagement 2001-2004;
2. Voorlopig in te stemmen met het beleidsplan als basis voor de stimulering van
vervoermanagement activiteiten;
3. In principe in te stemmen met het oprichten van een verzel fstandigd projectbureau
vervoermanagement;
Advies te vragen aan de O.R. , de commissie Wegen Verkeer en Vervoer en daarna
nader te besluiten;

Het college besluit bijgaande ontwerpstatenvoordracht met ontwerpbesluit inzake de
Bestuursovereenkomst Landeliljk Gebied 2001-2004 in principe vast te stellen.

6.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
en verklaringen van geen
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bezwaar artikel 19 WRO c.a.
- huurwoningenlocatie
Trefpunt gemeente Heiloo
- voorzieningengebouw
camping In de Bongerd
gemeente Harenkarspel
- plaatsen windturbine aan
de Noordzeeweg,
gemeente Amsterdam
- plaatsen windturbine aan
de Hornweg, gemeente
Amsterdam
- plaatsing Gsm-installatie,
Overleek te
Monnickendam, gemeente
Waterland
- plaatsing Gsm-installatie,
Lagedijk 7 te Katwoude,
gemeente Waterland
- uitbreiden berging
Oosterdreef 71, gemeente
Haarl emmermeer
- bouw manege met
bedrij fswoning aan de
IJweg te Nieuw-Vennep,
gemeente
Haarl emmermeer
7.
Overnam e NORIT door
NUON + halfjaarbericht
NUON

8.
Verslag werkbezoek
Commissie FSB aan
Schotland

9.
Uitkerings- en
pensioenverordening
hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht 1997

Het college besluit kennis te nemen van het persbericht van NUON over de op handen
zijnde overname van NORIT.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept-verslag van het werkbezoek van de Commissie
FSB aan Schotland van 8 tot 12 november 2000.
2. ermee in te stemmen dat het concept-verslag wordt toegezonden aan de leden van
Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met de Uitkerings- en pensioenverordening
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 1997;
2. de voordracht aan provinciale staten, houdende de vaststelling van de onder 1
genoemde ontwerp-verordening voorlopig vast te stellen;
3. de onder 2. genoemde voordracht om advies voor te leggen aan de
statencommissie voor Milieu, Water en Groen in haar vergadering van 23
november 2000.
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Besluit

10.
Verordening bezoldiging
leden dagelijks bestuur
hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht 1997

Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met de intrekking van de Bezoldigingsregeling dagelijks
bestuur Amstel en Vecht;
2. in beginsel in te stemmen met de Verordening bezoldiging leden dagelijks bestuur
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 1997;
3. de voordracht aan provinciale staten, houdende de vaststelling van de onder 1. en
2. genoemde ontwerp-besluiten voorlopig vast te stellen;
4. de onder 3. genoemde voordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie
voor Milieu, Water en Groen in haar vergadering van 23 november 2000;
5. de GS-commissie te machtigen om de voordracht definitief vast te stellen na
positief advies van de Statencommissie.

11.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van G.J.M.A. Le Belle en mw.
M.M. Sluiter( D66) aangaande
schikking met
grondreinigingsbedrij f.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
D.Berger
R.v.d.Veen
M.van Kanten
S.Raben
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514 4309/3569
(023) 514 43 09
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

over de nummers:
7, 8
4,
1, 6
2, 3
5, 9, 10,11

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd 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 vragenst ellers hebben bereikt.

Titel:GS-Besluitenlijst d.d. 21-11-2000 openbaar
Datum:21-11-2000

