
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE  VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND  OP   6 juni 2000

1

Onderwerp Besluit

1.
Ipo adviescommissie MWLN op
8 juni 2000

Het college besluit behoudens kanttekeningen  in te stemmen met de
voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu,
Water, Landbouw en Natuur .

2.
Vergadering adviescommissie
IPO ROVEM op 8 juni 2000

Het college besluit  behoudens kanttekeningen in te stemmen met de
voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de
adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en
Mobiliteit op 8 juni 2000.

3.
Gebiedsuitwerking Leiden-
Haarlem-Amsterdam

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het eindrapport ‘De Driehoek in beeld’,
dat is uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep
‘Gebiedsuitwerking Leiden-Haarlem-Amsterdam 2010-2030’.
2. Zijn standpunt, zoals ingenomen over het concept-rapport,
op hoofdlijnen te bekrachtigen, inhoudende dat het college:
•  de status van het rapport beschouwt als een richtinggevende
verkenning voor de lange termijn (2010-2030) en de resultaten van de
studie zal gebruiken als bouwstenen voor de inbreng in de Vijfde
Nota over de Ruimtelijke Ordening en voor nieuwe streekplannen;
•  instemt met de gevolgde werkmethodiek waarbij de
ruimtelijke planning is gebaseerd op drie hiërarchische lagen: het
watersysteem als fundament, gevolgd door infrastructuur (inclusief
luchtvaart) en rood/groen;
•  voor wat betreft de twee mogelijke ontwikkelingsrichtingen
te kiezen voor het Stadslandschap, met dien verstande dat een
voldoende kwalitatief niveau alsmede diversificatie wordt
nagestreefd;
•  voor wat betreft het thema water het uitgangspunt van een
duurzaam en veilig watersysteem als basis voor de inrichting van het
gebied neemt, de gepresenteerde ideeën voor het realiseren van een
tussenboezemsysteem als één van de mogelijke opties perspectiefrijk
acht en zich actief wil inzetten om de baggerachterstand te
verkleinen;
•  voor wat betreft het thema infrastructuur de basisfilosofie
voor het verkeers- en vervoersysteem ondersteunt bestaande uit het
realiseren van het hoogwaardig regionaalopenbaar-vervoernetwerk,
het creëren van doorstroomroutes op het hoofdwegennet, het
verbeteren van het regionaal wegennet en het aanwijzen en
totstandbrengen van een hiërarchie van knooppunten;
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•  voor wat betreft het thema vitaal landschap het eens is met
het actief inzetten op de benutting van de landschappelijke
kwaliteiten, waarbij de kerngebieden van de ecologische
hoofdstructuur als uitgangspunt worden gekozen;
•  wonen in het landschap op bescheiden schaal en na
zorgvuldige afweging van de situering mogelijk wil maken, onder de
voorwaarde dat wonen, watersysteemontwikkeling en
landschapsontwikkeling in één exploitatie met elkaar verbonden
worden;
•  voor wat betreft het thema vitale stad instemt met het streven
naar optimalisering van het stedelijk grondgebruik met een hoog
kwaliteitsniveau  en voldoende diversificatie d.m.v. bijvoorbeeld
verdichting, verdunning, intensivering en dubbel grondgebruik in en
om havengebieden, emplacementen, tussenzones en waar mogelijk
overbouwing van wegen en spoorwegen;
•   voor wat betreft het thema economie en werkgebieden
explicitering wenselijk acht van het waarborgen en zo mogelijk
versterken van de internationale concurrentiepositie bij de
beschrijving van doelstellingen en van gewenst resultaat;
•  voor wat betreft het thema landbouw uit te gaan  van de
economische mogelijkheden van kennis en kapitaalintensieve
sectoren (bollen, glastuinbouw) en op verbreding van de
plattelandseconomie voor wat betreft traditionele grondgebonden
teelten;
•  zich niet gebonden acht aan de nogal exacte aanduidingen op
de (verzamel) kaarten;
•  instemt met de aangereikte oplossingsrichtingen voor de
VINAC- vraagstukken tot 2010.
3. Het eindrapport ‘De Driehoek in beeld’ en zijn standpunt
daarover ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie ROB.
4. De resultaten van de bespreking in de statencommissie ROB
in te brengen bij de voorbereiding van het streekplan Noord-Holland-
Zuid.

4.
Streekplanafwijking
bedrijventerrein Nieuw-Vennep
Zuid

Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met het advies van de Subcommissie voor de

gemeentelijke plannen en de stadsvernieuwing van 31 mei 2000 om
akkoord te gaan met de verklaring van geen bezwaar voor het
bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid.

2. In beginsel akkoord te gaan met de daaruit voortvloeiende afwijking van
de Partiële herziening van het streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer /
Schiphol voor het aanleggen van een groter bedrijventerrein en voor het in
afwijking van het locatiebeleid bij wijze van maatwerk toelaten van
enkele zelfstandige kantoren voor de lokale zakelijke dienstverlening.

3. Met het oog op de afwijking van de Partiële herziening van het streekplan
ANZKG voor Haarlemmermeer / Schiphol de Commissie Ruimtelijke
Ordening en Bestuur van 22 juni 200 voor te stellen hier mee in te
stemmen.
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5.
Instelling eenheid Mobiliteit
Plus

Het college besluit:
1. Het als proefproject fungerende Mobiliteit Plus definitief in te stellen; de

nieuwe eenheid organisatorisch onder te brengen bij de afdeling Personeel
en Organisatie.

2. De eenheid Mobiliteit Plus door haar bestaan te doen bijdragen aan een
organisatie waar:

a. Sprake is van een flexibel ambtelijk apparaat.
b. Sprake is van een leeftijdbewust personeelsbeleid
3. Mobiliteit Plus zal:
a. Op contractbasis en tegen betaling gekwalificeerde menskracht ter

beschikking stellen aan de organisaite;
b. Werkzaamheden uitvoeren voor afdelingen die hiermee als opdrachtgever

fungeren;
c. Binnen strikte grenzen en minimaal op basis van kostendekkende tarieven

opdrachten mogen accepteren van externe opdrachtgevers uit de non
profit omgeving (gemeenten en stichtingen);

d. Geen winstoogmerk hebben.

4. De bemensing van het bureau te maximaliseren op 25 volledige
werkplaatsen (inclusief leiding en ondersteuning: exclusief trainees).

5. Het hoofd van de afdeling P&O op te dragen om eind 2001 evaluerend te
rapporteren; de verantwoording vindt plaats via de normale P&C cyclus.

6. In de provinciale begroting de financiële en personele consequenties als
budgetneutraal op te nemen. Intern  binnen de organisatie zal door de
afdeling FEZ een voortschrijdende extra-comptabele boekhouding worden
bijgehouden.

7. De commissie OOPO over dit besluit te informeren.

6.
Vergadering Stuurgroep
Waddenprovincies 8 juni 2000

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de Stuurgroep Waddenprovincies van

8 juni 2000;
2. In principe in te stemmen met de begroting van de stuurgroep

Waddenprovincies voor 2001 onder voorbehoud van de behandeling van
de begroting in GS op 27 juni en 4 juli a.s. en de vaststelling van de
provinciale begroting 2001 door provinciale staten;

3. Indien IPWA (Interprovinciaal Project Windturbinepark Afsluitdijk) tot
resultaat komt met inachtneming van vogelrichtlijn/ Habitatrichtlijn en
PKB is toetsing aan het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee niet
meer noodzakelijk.

7.
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Territoriale afstemming
hulpverleningsregio’s

Het college besluit:
1. Het volgende voorlopige standpunt in te nemen:
•  in te stemmen met het beleidsvoornemen van de staatssecretaris van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de hulpverleningsregio’s
territoriaal met elkaar af te stemmen;

•  de schaal van de politieregio voor territoriale congruentie niet automatisch
als richtinggevend over te nemen;

•  niet in te stemmen met de voorgestelde procedure m.b.t. de wettelijke
verankering van de hulpverleningsregio’s;

•  niet in te stemmen met een verplichting tot bestuurlijke integratie van
hulpverleningsregio’s;

•  niet in stemmen met versterking van de regio, in die zin dat een regio met
een eigen bestuurslaag zou ontstaan. Hierbij merken wij op dat de
wettelijk verankerde indeling in hulpverleningsregio’s kan leiden tot een
niet formele doch wel feitelijke integratie van besturen van
hulpverleningsorganisaties, waardoor in feite een nieuwe bestuurslaag
tussen gemeenten en provincies ontstaat op het gebied van veiligheid;

•  niet in te stemmen met de opvatting van de staatssecretaris van BZK dat
het bestuur van de GHOR het bestuur van de CPA moet overnemen;

2. in beginsel in te stemmen met de volgende voorkeursopties voor
territoriale afstemming van hulpverleningsregio’s:

•  Noord-Holland Noord: territoriale afstemming van hulpverleningsregio’s
op schaal van politieregio, waarbij na herindeling de nieuwe CAL-
gemeente wordt toegevoegd aan Noord-Holland Noord;

•  Zaanstreek-Waterland: territoriale afstemming brandweerregio op schaal
van politieregio, waarbij geaccepteerd wordt dat in verband met maatwerk
voor de regio de geneeskundige hulpverlening op een grotere schaal (de
GRAM) is georganiseerd.

•  Kennemerland: territoriale afstemming van hulpverleningsregio’s op
schaal van een verkleinde politieregio Kennemerland, waarbij aan de
noordzijde na gemeentelijke herindeling de CAL-gemeente wordt
toegevoegd aan politieregio Noord-Holland Noord en aan de zuidzijde
Haarlemmermeer wordt toegevoegd aan Amsterdam-Amstelland;

•  Gooi en Vechtstreek: handhaven huidige schaal van hulpverleningsregio
Gooi en Vechtstreek, waarbij midden 2002 aan de hand van de rapportage
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van de commentaren daarop
van de besturen van de CPA’s een besluit zal worden genomen over het al
dan niet in gang zetten van de procedure voor herziening van de
gebiedsindeling van de CPA ten aanzien van Gooi- en Vechtstreek;

•  Amsterdam-Amstelland: territoriale afstemming van hulpverleningsregio’s
op schaal van politieregio Amsterdam-Amstelland, waarbij
Haarlemmermeer wordt ingedeeld bij Amsterdam-Amstelland, de
brandweerregio op de schaal van Amsterdam e.o. gehandhaafd blijft en
waarbij geaccepteerd wordt dat de geneeskundige hulpverleningsregio (de
GRAM) op nog grotere schaal is georganiseerd;

3. deze voorkeursopties tezamen met de overige opties voor een reactie voor
te leggen aan de gemeentebesturen, de besturen van de regionale
hulpverleningsregio’s, de besturen van de CPA’s, het college van
Procureurs-Generaal en de hoofdofficieren van justitie in Noord-Holland;
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4. deze voorkeursopties tezamen met de overige opties voor een reactie voor
te leggen aan de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur;

5. dat na ontvangst van de reacties en na raadpleging van de statencommissie
een definitief standpunt zal worden ingenomen en leggen dat ter
vaststelling voor aan Provinciale Staten;

6. bovenstaande besluiten melden aan de minister van VWS en de
staatssecretaris van BZK.

8.
Aanpassing procedure voor
subsidieverlening
soortbeschermingsmaatregelen

Het college besluit de procedure voor de toekenning van subsidies voor
soortbeschermingsmaatregelen op grond van de Deelverordening Fonds
Natuur- en Landschapsbescherming, onderdeel  soortbescherming, op twee
punten aan te passen:
1. De toekenning zal voortaan programmatisch plaatsvinden. Hiertoe maken

GS jaarlijks in september een lijst bekend, die aangeeft voor welke
soorten, maatregelen en bedragen zij zich voornemen het komend jaar
subsidie te gaan verlenen.

2. De uiterste datum waarop jaarlijks subsidie-aanvragen kunnen worden
ingediend wordt vervroegd van 1 april naar 1 januari.

9.
Beantwoording statenvragen van
de heer R.H.G.Duijn (NHA/De
Groenen), de heer G.Le
Belle(D66) en
mw.C.H.E.Trautwein(Groen
Links) inzake verontreinigde
grond Coentunneldok te
Amsterdam

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid R.E.Vis inzake
afstand woonhuis en openbaar
vervoerhalte en rol provincie bij
opstellen plannen HSL-net
tussen vier grote steden

Het college stelt de antwoorden vast.

11.
Lijst van (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
- Broekpolder Beverwijk van

de gemeente Beverwijk
- Broekpolder Heemskerk

van de gemeente

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
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Heemskerk
- Nieuw Sloten Noordoost,

stadsdeel Slotervaart
Overtoomse Veld,
gemeente Amsterdam

12.
Overeenkomst autonome haven
Abidjan & haven Amsterdam

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de overeenkomst tussen de Amsterdamse haven en

de autonome haven van Abidjan;
2. De overeenkomst ter kennisname te brengen van de statencommissie

Wegen, Verkeer en Vervoer.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 10, 12
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 7
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 5, 6
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 11
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3, 4
K.  van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 8, 9

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. 06-06-2000 openbaar
Datum:06-06-2000


