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1.
Besluit op bezwaarschrift
mw.Eyking te Schagerbrug

Het college besluit:
1. Na ingekomen bezwaarschrift van mw.Eyking zijn besluit van 12 januari 1999, te

heroverwegen;
2. Hierbij te betrekken het advies van de Hoor- en adviescommissie d.d. 29 juni

1999 en het rapport van de heer D.Schenk d.d. 13 juli 1998, uitgebracht op grond
van de Overeenkomst schaderegeling Zwanenwater;

3. Mw.Eyking te berichten dat het na heroverweging  het advies van de Hoor- en
Adviescommissie t.a.v. het bestreden besluit zelf niet volgt en geen reden ziet het
besluit van 12 januari 1999 te herroepen of anderszins te besluiten.

2.
Financiering maatregelen
stopzetten winningen
Kennemerduinen

Het college besluit een eventuele bijdrage aan het voorkómen van grondwateroverlast
in Zuid-Kennemerland via de begrotingscyclus 2001 verder af te handelen.

3.
Artikel 19 Wet op de
Ruimtelijke Ordening

Het college besluit:
1. Het ” Artikel 19, lid 2 WRO” beleid definitief vast te stellen, inhoudende:
- voor projecten die afwijken van vastgesteld provinciaal ruimtelijk beleid

(bijvoorbeeld streekplan) of van vastgesteld ruimtelijk rijksbeleid (zoals een
planologische kernbeslissing) of met name genoemde speerpunten van rijks- of
provinciaal beleid betreffen, blijft een verklaring van geen bezwaar van GS
vereist;

- voor projecten, die niet afwijken van vastgesteld provinciaal ruimtelijk beleid of
van vastgesteld ruimtelijk rijksbeleid en geen speerpunten van rijks- of
provinciaal beleid betreffen, is geen verklaring van geen bezwaar van GS vereist;

- ingeval er overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is
gevoerd over het ruimtelijk plan waarin het project past en er volledige
overeenstemming is over dat plan, kan, indien  door GS schriftelijk toestemming
is gegeven, vrijstelling door burgemeester en wethouders worden verleend zonder
dat een verklaring van geen bezwaar van GS vereist is. Ingeval er zienswijzen zijn
ingediend of het plan gewijzigd wordt vastgesteld en deze wijziging   betreffen
een of meer speerpunten van beleid, dan is wel een verklaring van geen bezwaar
van GS vereist.

2. De gemeentebesturen, deelraadsbesturen en waterschapsbesturen in de provincie
over het besluit te informeren.

4.
Bestuurlijke kernkwesties voor
het streekplan Noord-Holland
Zuid.

Het college besluit:
1. Behoudens wijzigingen in te stemmen met de notitie Bestuurlijke Kernkwesties

voor het streekplan Noord-Holland Zuid;
2. In te stemmen met de centrale doelstelling van het streekplan Noord-Holland

Zuid nl. het handhaven en versterken van het noordelijke deel van de Randstad als
economische motor met in achtneming van de eisen die voortvloeien uit een
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goede leefbaarheid, bereikbaarheid en waterhuishouding.
3. Te aanvaarden dat in principe binnen het gebied ruimte gevonden moet worden

voor water, transport, wonen, werken, cultuur, recreatie, voorzieningen, groen en
sport;

4. Van deze ruimteclaims de opties te benoemen en vervolgens een integrale
afweging te maken.

5. Als kernkwesties te benoemen: Streekplan in Randstad-/Deltametropoolverband;
positie Groen Hart en bufferzones; economische kracht en positie Schiphol en
zeehaven; toekomst van het water; bereikbaarheid en regionale infrastructuur;
verstedelijkingsopgave en zoekgebieden; toekomstige functie van het landelijke
gebied; glastuinbouw.

6. De notitie Bestuurlijke Kernkwesties voor bespreking op 19 juli 2000 te
verzenden aan de bestuurlijke adviesgroep uit de regio;

7. De notitie Bestuurlijke Kernkwesties voor bespreking te verzenden aan de leden
van Provinciale Staten, die inbreng kunnen leveren via de commissie ROB.

De notitie wordt besproken in de statencommissie ROB van 20 juli 2000.

5.
Vergaderschema Provinciale
Staten voor 2001

Het college besluit:
1. De concept-voordracht in principe vast te stellen;
2. De concept-voordracht om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent

(vergadering van 18 september 2000).

6.
Notitie “Waterketen” Het college besluit:

1. kennis te nemen van de notitie ‘Waterketen’;
2. in beginsel te besluiten tot uitvoering van het in de notitie genoemde plan van

aanpak, houdende de volgende punten:
- oprichten van provinciaal overlegplatform waarin alle waterketenpartijen zijn

vertegenwoordigd, dit ter intensivering van samenwerking en afstemming tussen
drinkwater, riolering en waterzuivering

- van provinciewege als facilitator organiseren van symposium voor gemeenten,
drinkwaterbedrijven en waterschappen met als doel de voordelen en
mogelijkheden tot samenwerking tussen drinkwater, riolering en zuivering (en
daarmee kostenbesparing) voor het voetlicht te brengen

- oprichten van een provinciale kennisbank waarin alle relevante informatie en
ontwikkelingen ter zake van de waterketen worden ‘opgeslagen’

- onderzoek naar vormgeving/coördinatie van bestuurlijke aansturing van mogelijk
toekomstig ketenbedrijf

- van provinciewege als regisseur formuleren van afstemmingskader ‘waterketen-
watersysteem’ waarbinnen toekomstig ketenbedrijf zou moeten opereren

- bespreekbaar maken van opschaling van rioleringsbeheer naar b.v. provinciale
schaal;

3. de notitie ‘Waterketen’ ter kennisneming te zenden aan de statencommissie voor
Milieu, Water en Groen (vergadering 21 juli 2000);

4. de notitie te bespreken met de drinkwatersector, de waterschappen, belast met
kwaliteitsbeheer en de gemeenten als rioleringsbeheerders;

5.  de notitie, aangepast aan de hand van de besprekingen onder 4 , om advies voor
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te leggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen.

7.
Waterdossier Het college besluit:

1. kennis te nemen van de notitie ‘waterdossier’
2. de notitie ter kennisneming te zenden aan de statencommissie  Milieu, Water en

Groen alsmede de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur, in verband
met de op 11 september te houden regionale bijeenkomst in het provinciehuis te
Zuid-Holland.

8.
Hergebruikprogramma
Afvalstoffen 2000-2005
Uitvoeringsplan 2000

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Hergebruikprogramma 2000-2005 en het uitvoeringsplan

2000;
2. akkoord te gaan met de uitvoering van de activiteiten op basis van vijf

speerpunten:
- Het onderzoeken van secundaire grondstoffen op toepassing als bouwstof ter

vervanging van zand en grind;
- Onderzoek naar en stimulering van de totstandkoming van betaalbare

verwerkingsmethoden en –technieken voor baggerspecie;
- Ondersteunen van gemeenten bij het nakomen van afspraken voortkomend uit het

convenant GIHA m.n. gericht op het gescheiden inzamelen van GFT, KCA, oud
papier /karton, textiel en grof huishoudelijk afval;

- stimuleren /reguleren van afvalscheiding en hoogwaardige toepassing bij
inrichtingen vallend onder provinciaal bevoegd gezag (bijvoorbeeld
shredderafval, afvalstoffen van Corus(Hoogovens), AVI-reststoffen etc.);

- Onderzoek naar mogelijke afvalstromen, die gebruikt kunnen worden t.b.v.
energie-opwekking met een hoog energetisch rendement (o.a. biomassa,
zuiveringslib etc.)

3. in te stemmen met agendering in de cie. MW&G

9.
Dienstregeling streekvervoer
Gooi en Vechtstreek

Het College besluit:
1. Akkoord te gaan met de volgende wijzigingsvoorstellen van het

streekvervoer van Connexxion voor de dienstregeling 2000/2001 van de
regio Gooi en Vechtstreek:

A. de frequentie in de drukste spitsrichting van lijn 135 (Hilversum
– Huizen – Blaricum Carpoolplaats) verhogen van een
halfuurdienst naar een kwartierdienst;

B. het instellen van een nieuwe spitslijn tussen Blaricum
Carpoolplaats en Amersfoort NS (lijn 292);

C. het iets inkorten van lijn 297 tot Blaricum Carpoolplaats –
Utrecht De Uithof en het aantal ritten uitbreiden tot 4 per
spitsrichting;

D. het verhogen van de frequentie van lijn 348 (Blaricum



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 juli 2000

4

Onderwerp Besluit

Carpoolplaats - Huizen – Amsterdam Amstel) in de
spitsrichting van een halfuurdienst naar een kwartierdienst
alsmede het laten vervallen van de interlinerstatus van deze lijn
en het omvormen tot een sneldienst.

2. De portefeuillehouder te machtigen de voorstellen vast te stellen voor de
periode van 3 september 2000 tot en met 9 juni 2001.

10.
Overeenkomst Provincie NH,
ROA en Gemeente Haarlem

Het college besluit:
1. Dat de provincie betreffende de aanleg van de 2e fase van het kerntraject van de

Zuidtangent met het ROA en de gemeente Haarlem een overeenkomst aangaat,
waarbij overdracht van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de
Beschikking van het Rijk aan het ROA en de gemeente Haarlem, voor de aanleg
van deze fase worden geregeld.

2. De gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer deze overeenkomst namens de
Commissaris van de Koningin te doen tekenen.

11.
Beantwoording statenvragen
M.C.van Schendelen en
B.B.Schneiders (PvdA)
aangaande de onaantastbaarheid
van het Groene Hart

Het college stelt de antwoorden vast.

12.
Vastgesteld bestemmingsplan
De Pieterman/Slobbeland,
gemeente Edam Volendam

Het college besluit:
1. Reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven

tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;
2. Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Edam

Volendam van 23 maart 2000 tot vaststelling van het bestemmingsplan De
Pieterman/Slobbeland;

3. In verband met artikel 11, lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te
verklaren dat de besluiten tot wijziging zoals bedoeld in artikel 4, lid 3 en artikel
5, lid 7 van de voorschriften niet ter goedkeuring behoeven te worden
aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot wijziging één of meer bedenkingen
zijn ingediend.

13.
Kapstoknota: “Ouderenbeleid in
breder perspectief”

Het college besluit:
1. Instemmen met de kapstoknota “Ouderenbeleid in breder perspectief”, een

provinciale beleidsvisie op hoofdlijnen. In het verlengde van de vier hoofdlijnen
in deze nota zullen vervolgens thematische notities worden opgesteld.

2. Deze nota benutten als vertrekpunt voor de inhoudelijke inbreng van de
regiomedewerkers van de provincie in de diverse commissies, die de regiovisie
ouderenzorg opstellen.

3. Deze kapstoknota te gebruiken als beleidsmatie onderbouwing voor de besteding
van de gereserveerde gelden voor flankerend ouderenbeleid uit de containermotie
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55-33 “Herkenbaarheid investeringen vanuit FINH”. In de thematische notities,
die na vaststelling van deze nota zullen worden ogpesteld, zullen de concrete
voorstellen voor besteding zijn vervat.

14.
Financiële afwikkeling verkoop
perceel grond a/d
Vierlingsbeeklaan te
Amstelveen

Het college besluit:
1. kennisnemen van de overeenkomst tot verkoop van het voormalige

woonwagencentrum (Petalo) aan de Vierlingsbeeklaan te Amstelveen aan de
gemeente Amstelveen d.d. 22 februari 1999.

2. Het bij de verkoop gerealiseerde boekverlies per 1-1-2000 in een keer af te
schrijven ten laste van begrotingspost 0850 8 (f 133.000,-
Woonwagenstandplaatsen Amstelveen) en het restant (f  181.872,06) ten laste te
brengen van de algemene middelen. Eén en ander te regelen in het kader van het
Najaarsbericht 2000.

3. Post 0850 8 met ingang van 2001 aan te merken als posterioriteit.

15.
Buitenlands werkbezoek
commissie ZWC

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorliggende programma op hoofdlijnen en begroting voor

het buitenlands werkbezoek van de commissie zorg, welzijn, cultuur;
2. f.40.000,- beschikbaar te stellen ten laste van het budget “buitenlandse excursies

PS”.

16.
Onthouding goedkeuring
vastgesteld Bestemmingsplan
Rigtershof gemeente Stede
Broec

Het college besluit:
1. Wegens een formeel gebrek goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan

Rigterhof van de gemeente Stede Broec;
2. Reclamanten een afschrift te zenden van ons besluit;
3. Te bepalen dat geen aanpassing ex artikel 30 WRO behoeft plaats te vinden.

17.
Onthouding goedkeuring  aan
besluit B&W Drechterland tot
vaststelling van de 15e
wijziging in het
Bestemmingsplan Westwoud
1981 (Fischer)

Het college besluit:
1. Wegens strijd met RO goedkeuring onthouden aan het bp Westwoud 1981, 15e

wijziging;
2. Reclamanten een afschrift te zenden van ons besluit;
3. Afschrift zenden aan B&W.

18.
Verklaring van geen bezwaar
bouwrijp maken en aanleg van
wegen bedrijventerrein Nieuw-
Vennep Zuid

Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar art.19 WRO af te geven
voor het bouwrijp maken en het aanleggen van wegen op het bedrijventerrein Nieuw-
Vennep Zuid (2e fase).
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19.
Benoeming mr.B.B.Schneiders
tot lid van de Hoor- en
Adviescommissie (HAC)

Het college besluit:
1. Overeenkomstig het voorstel van het Seniorenconvent de heer

mr.B.B.Schneiders te benoemen tot lid van de Hoor- en adviescommissie Noord-
Holland.

2. De heer Schneiders hiervan op de hoogte te stellen door middel van de inliggende
brief.

20.
Interne Milieuzorg Het college besluit:

1. Dat interne milieuzorg in de provinciale organisatie verankerd wordt door deze
zorg structureel onderdeel te doen zijn van de beheersorganisatie van de
provincie.

2. Dat de verantwoordelijkheid voor de realisering en inbedding van interne
milieuzorg binnen de provinciale organisatie derhalve overgedragen wordt van de
afdeling ELM naar de afdelingen B&U en FB.

3. Dat de afdelingshoofden B&U en FB verzocht is nog dit jaar een plan van aanpak
interne milieuzorg aan te bieden aan het college van GS (inclusief aspecten als
monitoring en gedragsbeïnvloeding).

21.
Bestemmingsplan
Haarlemmermeer

Het college besluit:
1. Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van

Haarlemmermeer tot vaststelling van het bestemmingsplan “Hogesnelheidslijn
Zuid en autosnelweg A4”, met uitzondering van: de met rode omlijning
aangegeven gebieden op de plankaart.

2. In verband met artikel 30, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede te
delen dat herziening van het bestemmingsplan op de in de considerans onder Wet
Geluidhinder aangegeven aspecten noodzakelijk wordt geacht.

3. te bepalen dat de vaststelling van het nieuwe plan moet geschieden binnen de
termijn van zes maanden, tenzij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening treft
waarbij deze verplichting wordt gestuit.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 9, 10.
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 5, 19.
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4, 11, 12, 16, 17, 18, 21.
S. Raben tel. (023) 514 40 07 13, 14, 15.
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 2, 6, 7, 8, 20.

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.
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