1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 februari 2000
Afdeling/onderwerp
1.
Herijking relatie met NV
Afvalzorg

2.
Statenvoordracht
Projectenlijsten voor de
verdeling van de Gebundelde
DoelUitkering 2000 en
maximale financiële bijdrage.

3.
Provinciaal
Meerjarenprogramma
Infrastructuur 2000-2004

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van Deloitte & Touche Bakkenist;
2. In principe aan PS voor te stellen over te gaan tot privatisering van NV
Afvalzorg, omdat er geen beleidsmatige redenen zijn om het eigendom
van NV Afvalzorg te continueren. Alvorens dat te doen eerst na te gaan
wat de uit bedrijfs- (bezien vanuit zowel de provincie als vanuit het
bedrijf) en beleidsmatig/strategisch oogpunt meest gewenste vorm voor
privatisering is;
3. Over het besluit ad 2 advies te vragen aan de statencommissie MWG.

Het college besluit:
1. de statenvoordracht ‘Projectenlijsten voor de verdeling van de
Gebundelde DoelUitkering 2000 en maximale financiële bijdrage’ en het
bijbehorende ontwerpbesluit voorlopig vast te stellen;
2. in principe in te stemmen met het voorstel om de middelen die overblijven
na uitvoering van de motie 55-18A, inzake onveilige kruispunten en
knelpunten in het netwerk van fietspaden, beschikbaar te stellen voor de
reserveprojecten 2000;
3. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan
de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer;

Het college besluit:
1. de lijst van projecten van de studiefase van het PMI 2000-2004 vast te
stellen;
2. de lijst van projecten van de planfase van het PMI 2000-2004 vast te
stellen;
3. de lijst van in uitvoering te nemen projecten vast te stellen (realisatiefase
PMI 2000-2004);
4. ten behoeve van de uitvoering van het PMI de volgende
kredieten/bijdragen ter beschikking te stellen:
a. dekking externe projectkosten studiefase PMI (ƒ 500.000,--);
b. verhoging studie- en voorbereidingskrediet Uitvoering Masterplan
N201 (ƒ 2.200.000,--);
c. verhoging studie- en voorbereidingskrediet HAL-Vinex/N242 (ƒ
300.000,--);
d. N200, aanleg zuidelijk fietspad Zeeweg, gemeente Bloemendaal (ƒ
2.000.000,--);
e. N201, realisering verkeersbeheersingsmaatregelen in Uithoorn (ƒ
1.480.000,--);
f. N201, reconstructie kruispunten Leenderbos en Van Heuven
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Besluit
Goedhartlaan (ƒ 6.000.000,--);
A205, renovatie vaste brug Ringvaart Haarlemmermeer (ƒ
1.200.000,--);
h. vervallen
i. N232, aanleg verbindingsweg/busbaan naar A9 bij Badhoevedorp
(ƒ 2.100.000,--);
j. N236, aanleg aansluiting industrieterrein Noord, gemeente Weesp
(verhoging bestaand krediet) (ƒ 900.000,--);
k. N242, aanleg parallelweg Niedorper Verlaat, gemeente Niedorp
(ƒ 500.000,--, verhoging krediet);
l. N246, nieuwbouw provinciaal steunpunt Westzaan (ƒ 6.800.000,--);
m. N247, aanleg rotonde Zeddeweg (gemeente Edam-Volendam)
(ƒ 1.500.000,--);
n. N302, reconstructie kruispunt Kerspelweg, gemeente Drechterland
(ƒ 750.000,--);
o. N502, verbetering Mariniersbocht, gemeente Zijpe (verhoging
bestaand krediet) (ƒ 400.000,--);
p. N523, aanleg fietspad Dammerweg, gemeente Weesp (ƒ 7.000.000,-);
q. diverse wegen, aankoop LED-verlichting op een aantal proeflocaties
(ƒ 160.000,--);
r. N513, realisering LED-verlichting in de Zeeweg ter hoogte van de
Oldenborgweg, gemeente Castricum (ƒ275.000,--);
s. N242 e.a., uitvoering verkeersbeheersingsplan Noord-Hollandmidden, aankoop DRIPS (ƒ 3.000.000,--);
t. uitvoering proef Sterhaltes ten behoeve van het streekvervoer in
Noord-Holland-noord (verhoging bestaand krediet) (ƒ 230.000,--);
u. uitvoering projecten rapportage onveilige kruispunten 1999
(ƒ 12.800.000,--);
v. algemeen krediet ten behoeve van bijdragen aan derden ( ƒ 500.000,-);
w. bijdrage aan gemeenten Haarlem voor reconstructie van het
Delftplein en aansluitingen op de N208 (westelijke randweg Haarlem,
ƒ1.500.000);
de uit de verleende kredieten voortvloeiende kapitaalslasten te bekostigen
uit het daarvoor bestemde budget voor de provinciale wegen en
infrastructuur, met uitzondering van de bijdrage aan externe projectkosten
studiefase PMI. Deze bijdrage wordt ten laste gebracht van het PIF;
in te stemmen met de voorgestelde verruiming van
bestedingsmogelijkheden voor de in het PIF beschikbare middelen voor
externe projectkosten bij de uitvoering van het verkeers- en vervoerbeleid,
investeringen in openbaar-vervoerprojecten buiten provinciale wegen,
exploitatie openbaar vervoer en wegwerken achterstallig onderhoud en
daartoe een voorstel tot wijziging van de verordening voor het PIF mede
in relatie tot de aangekondigde herijking van de fondsen en
egalisatiereserves af te wachten;
en vooruitlopend daarop de volgende uitgaven voor 2000 te dekken uit het
PIF:
g.

5.

6.

7.
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a.
b.

8.

9.

4.
Alternatieve wegv erlichting

RegioNet (bijdrage projectkosten ƒ 150.000,--);
integrale aanbesteding openbaar vervoer in Noord-Holland-noord
(externe projectkosten ƒ 300.000,-);
c. bereikbaarheidspakket Noordvleugel (bijdrage projectkosten
ƒ 200.000,--);
d. verkeersstudie Zaanstreek – IJmond (kosten onderzoek ƒ 75.000,--);
e. streekvervoer Gooi en Vechtstreek en Haarlem-IJmond (bijdrage
projectkosten ƒ 150.000,--);
f. beleidsvisie wegverlichting, inclusief normering en ontwerp
alternatieve verlichting (externe projectkosten ƒ 250.000,--)
g. bijdrage investeringen Pontplein, gemeente Velsen (investering
openbaar vervoer
ƒ 1.000.000,--);
in te stemmen met de reservering van middelen in het PIF voor:
a. bijdrage HOV-Zuid, gemeente Hilversum, Arenapark (reservering
investering openbaar vervoer ƒ 4.000.000,-, afhankelijk
besluitvorming bij de gemeente Hilversum);
b. vervolgactiviteiten Light Rail in Kennemerland en in Gooi en
Vechtstreek (ƒ 250.000,--);
c. reservering proef exploitatie light rail op het spoortraject HaarlemZandvoort (ƒ 600.000,--);
PM te ramen uitgaven wegens aanloop- en overgangskosten en
voorfinanciering exploitatie openbaar vervoer.
daartoe de ontwerp-Voordracht PMI 2000-2004 voorlopig vast te stellen
en deze voor advies voor te leggen aan de statencommissie WVV.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de eindrapportage van het proefproject alternatieve
wegverlichting “Een nieuwe richting voor wegverlichting”;
2. De conclusies uit de rapportage te onderschrijven dat alternatieve
wegverlichting leidt tot besparing van energie (minder kosten en CO2uitstoot), minder lichthinder en dat deze nieuwe techniek een bijdrage kan
leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid;
3. Te onderkennen dat deze systemen in aanschaf (vooralsnog) duurder zijn
en dat er bovendien nog onvoldoende zicht is op kosten van onderhoud,
veroudering en vervuiling op langere termijn;
4. In het licht van het voorgaande nu geen besluit te nemen over algemene
toepassing van alternatieve wegverlichting, maar de proef met een aantal
systemen voort te zetten en uit te breiden;
5. Derhalve over te gaan tot aanschaf van een aantal op de proeflocaties
geïnstalleerde systemen en twee nieuwe projecten te realiseren, te weten
nabij een fietsoversteek in de N513 (Castricum – Castricum aan Zee,
Oldenborgweg) en in de Zeeweg in de gemeente Bloemendaal (N200);
6. Opdracht te geven tot het opstellen van (beleids)visie Wegverlichting
(zoals eerder al toegezegd aan de statencommissie WVV) en in deze
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Besluit

7.

8.
5.
Bestemmingsplan Amsterdamse
Bos, gemeente Amstelveen

6.
Projectplan en conceptBestuursovereenkomst
Wijkermeerpolder

opdracht tevens te betrekken de ontwikkeling van normeringen,
ontwerpmethodieken en het inventariseren van wegvakken waar
alternatieve verlichting problemen kan oplossen c.q. geschikt is als
vervanging van bestaande verlichting of aanvulling daarop;
De financiële consequenties (van de beoogde investeringen en de externe
kosten van de beleidsvisie) te verwerken bij de vaststelling van het PMI
2000-2004 en de daaruit voortvloeiende lasten te dekken uit de daarvoor
bestemde middelen voor de provinciale infrastructuur en het PIF;
Over de besluiten advies te vragen van de statencommissie WVV;

Het college besluit goedkeuring te hechten aan het besluit van de
gemeenteraad van Amstelveen tot vaststelling van het bestemmingsplan
Amsterdamse Bos, met uitzondering van:
de letteraanduiding WS in de bestemming water op de plankaart;
artikel 14 leden 2 en 4 van de voorschriften;
* de ingediende bedenkingen –voor zover deze in behandeling
kunnen worden genomen- deels gegrond en deels ongegrond te
verklaren;
* in verband met artikel 11, lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening te verklaren dat de besluiten tot uitwerking zoals bedoeld
in artikel 16 van de voorschriften wel ter goedkeuring dienen te
worden aangeboden en besluiten tot wijziging zoals bedoeld in de
artikelen 17 en 18 van de voorschriften niet ter goedkeuring
behoeven te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot
wijziging één of meer bedenkingen zijn ingediend;
* te verklaren dat hetgeen hiervoor is bepaald eveneens van
toepassing is op het vereiste van een verklaring van geen bezwaar
van ons college bij het gebruik van de 'binnenplanse anticipatie' als
bedoeld in artikel 17 en 18 van de planvoorschriften.
* te verklaren dat een herziening ingevolge art.30 WRO noodzakelijk
is in die zin dat het overgangsrecht voor de bestaande woonschepen
wordt beperkt tot een redelijke termijn na effectuering van de
uitkoopregeling.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitgangspunten van een ontwerpbestuursovereenkomst inzake het programma van actualisering,
monitoring en nader onderzoek Wijkermeerpolder;
2. in beginsel akkoord te gaan met de ondertekening van deze
bestuursovereenkomst;
3. de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur te consulteren over
de bestuursovereenkomst;
4. de in de ontwerp-bestuursovereenkomst genoemde onderzoeksvragen in
samenwerking met de betrokken gemeenten (Beverwijk en Zaanstad)
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Besluit
nader uit te werken.

7.
Aanvraag verklaring van geen
bezwaar artikel 19 WRO voor
de bouw van een tweede
bedrijfswoning aan de
Groeneweg, gemeente
Beverwijk

Het college besluit:
1. de gevraagde verklaring m.b.t. de bouw van een tweede bedrijfswoning
aan de Groeneweg te weigeren conform het voorgelegde concept;
2. een exemplaar van de beschikking te zenden aan B&W van Beverwijk;
3. een afschrift van de beschikking te zenden aan aanvrager van de
bouwvergunning.

8.
Informatie-avond strategisch
gebiedsperspectief Blaricum,
Eemnes en Laren

Het college besluit aan het college van GS van Utrecht mede te delen dat over
de bijdrage van Noord-Hollandse afvaardiging voor deze bijeenkomst te voren
overleg gepleegd had dienen te worden.
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9.
Behandeling van het interne
ICT-beleid 2000-2003

10.
Reactie op motie inzake
voorzieningen voor Gerontopsychiatrische ouderen in ’t
Gooi
11.
Beantwoording statenvragen
mw.R.F.Noorderveen
(GroenLinks) over het
Kennemer Gasthuis
12.
Voorziening uitgestelde
intenties (VUI)

13.
Uitvoering treasuryfunctie in
Noord-Holland

Het college besluit:
1. In te stemmen met het interne ICT-beleid 2000-2003, met in het
bijzonder:
- De bijdrage vanuit ICT aan de twee sporen kennisnet en
kwaliteitsverbetering en
- De voorgestelde beleidslijn ten aanzien van de verdeling van het budget
“Ontwikkeling ICT-systemen”;
2. Voor het interne ICT-beleid 2000-2003 advies in te winnen van de
statencommissie ZWC & ICT.
Het college stelt de reacties vast en deelt die schriftelijk mede aan de
statencommissie.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Voor drie doeleinden het nog niet uitgegeven gedeelte van de in de jaren
t/m 1998 in de Voorziening Uitgestelde Intentie (VUI) gestorte bedragen
in deze voorziening te handhaven en voor twaalf projecten en doeleinden
de voor 1999 geraamde maar niet (volledig) in dat jaar uitgegeven
bedragen aan deze voorziening toe te voegen.
2. Het onder 1 genomen besluit om advies voor te leggen aan de Commissie
FSB in haar vergadering van 16 februari a.s.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Uitvoering treasuryfunctie in NoordHolland” en in te stemmen met de aanbevelingen;
2. De notitie ter bespreking voor te leggen aan de Commissie Financiën,
Strategie en Bedrijven en de Rekeningencommissie.
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14.
Goedkeuring
Het college besluit:
kostentoedelingsverordening
1. In beginsel de Kostentoedelingsverordening 2000 en de
2000 en
Omslagkostenverordening 2000 van het Waterschap Het Lange Rond
Omslagklassenverordening 2000
goed te keuren.
Waterschap Het Lange Rond
2. De onder 1 genoemde verordeningen ter advisering voor te leggen aan de
PS-commissie voor Milieu, Water en Groen, alvorens terzake een
definitief besluit te nemen.
3. De GS-commissie voor water te machtigen het onder 1 bedoelde
beginselbesluit om te zetten in een definitief besluit bij positieve
advisering door de PS-commissie Milieu, Water en Groen.
15.
Goedkeuring
kostentoedelingsverordening
waterschap De Waterlanden

16.
Beginselbesluit tot goedkeuring
kostentoedelingsverordening
waterschap GrootGeestmerambacht

17.
Beheersverslag 1998 NV PWN

Het college besluit:
1. In beginsel de kostentoedelingsverordening en de
omslagklassenverordening van het waterschap De Waterlanden goed te
keuren.
2. de onder 1 genoemde kostentoedelingsverordening en
omslagklassenverordening ter advisering aan de statencommissie voor
Milieu, Water en Groen voor te leggen alvorens ter zake een definitief
besluit te nemen.
Het college besluit:
1. In beginsel de kostentoedelingsverordening van het waterschap GrootGeestmerambacht goed te keuren.
2. De onder 1 genoemde kostentoedelingsverordening ter advisering aan de
statencommissie voor Milieu, Water en Groen voor te leggen alvorens ter
zake een definitief besluit te nemen.
3. Het besluit van 16 november 1999, nr.1999/24610, waarbij in beginsel is
ingestemd met de kostentoedelingsverordening van het waterschap GrootGeestmerambacht, in te trekken.
Het college besluit:
1. Met instemming kennis te nemen van de wijze waarop de N.V. PWN in
het jaar 1998 het beheer over het Noordhollands Duinreservaat, de
Kennemerduinen en de andere provinciale natuurgebieden heeft gevoerd,
zoals in het Beheerverslag 1998 is weergegeven.
2. Te constateren dat het Beheerverslag 1998 is uitgevoerd conform de
Beheersovereenkomst.
3. Het Beheerverslag 1998 ter kennisneming aan te bieden aan de
statencommissies MWEG en OOPO.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Cardozo
R.v.d.Veen
M.van Kanten
S.Raben
K.van Rijn

tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

2, 3, 4.
12, 13.
5, 6, 7, 8.
9, 10, 11.
1, 14, 15, 16, 17.

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 vragenstellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 01-02-2000 openbaar
Datum:01-02-2000

