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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 september 2000
Afdeling/onderwerp
1.
Verruiming regionale
beleidsvrijheid
beperkingengebied Schiphol

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met inliggende brief en bijbehorend voorstel, gericht aan de minister
van Verkeer enWaterst aat;
2. De minister te verzoeken mede te delen of zij met het voorstel tot verruiming van
de regionale beleidsvrijheid in het beperkingengebi ed van Schiphol kan instemmen.

2.
Bestemmingsplan
Het college besluit:
Megabioscoop Diemen, nieuw 1. Reclamanten genoemd onder 1,2,3,4,5,6, en 7 in hun bedenkingen te ontvangen en
besluit
hen mede te delen dat deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van
goedkeuring aan enig plandeel;
2. Goedkeuring te verlenen aan het bestemmingsplan Megabioscoop.
3.
Nadere informatie op uw
verzoek over een punt uit het
Jaarverslag Hoor- en
adviescommissie en
Klachtencommissie 1999

4.
Benoeming provinciale
commissarissen: uitvoering
motie 52-1A: advies
Commissie FSB
5.
Legestari even 2001

6.
Wijziging verordening en
enkele tarieven van de
Nazorgheffing stortplaatsen
per 1 januari 2001

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de door het secretariaat van de HAC gemaakte nadere analys e
met betrekking tot de aanzienlijke toename van het percentage gegrond verkl aarde
bezwaars chri ften.
2. Deze analyse op te nemen in de voordracht aan P.S. ter vaststelling van het
jaarverslag en nog te zenden aan de leden van de Commissie voor Ruimtelijke
Ordening en Bestuur.
3. De analyse mede te betrekken in de behandeling in de Commissie voor Ruimtelijke
Ordening en Bestuur op 21 september a.s.

Het college besluit vast te houden aan de op 22 augustus vastgestelde procedure voor de
benoeming van provinciale commissarissen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit tot wijziging
van enkele legestarieven en intrekking van de legestari eventabel 1999 en tot
vaststelling van de legestarieventabel 2001;
2. De ontwerpvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de
statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit bestaande uit
een aanvulling op de tekst van de Verordening nazorgheffing stortplaatsen
provincie Noord-Holland 1999 en een wijziging van enkele tarieven van de
nazorgheffing met ingang van 2001;
2. De ontwerpvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de
statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven en de statencommissie Milieu,
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Besluit
Water en Groen op de hoogte te stellen van de inhoud van dit voorstel.

7.
Ontgrondingenheffing 2001

8.
Heroverweging Awb inzake
een Amylum Nederland BV
opgelegde
dwangsombeschikking
9.
Uitbreiding Quick Scan
duurzaam ondernemen met
module milieugerichte
productontwikkeling en
ketenbeheer
10.
Vaststelling definitieve
Statenvoordracht inhoudende
beslissing op de bezwaarschri ften tegen het Waterhuishoudingsplan 1998-2002
11.
Beantwoording statenvragen
Koetsier en Trautwein
aangaande bestrijdingsmiddelenproblematiek Zijpe.

j
Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht tot intrekking van de
“ Heffingsverordening ontgrondingen Noord-Holland 1998”en tot vaststelling van
de “ Heffingsverordening ontgrondingen provincie Noord-Holland 2001”inclusief
de vaststelling van het te wijzigen heffingstarief;
2. De ontwerp-stat envoordracht en het ontwerpbesluit met de toelichting daarop en de
overige bijlagen om advies voor te leggen aan de statencommissie Financien,
Strategie en Bedrijven.

Het college besluit:
1. overeenkomstig het HAC-advies het bezwaar van Amylum Nederland BV
gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
2. Contrair aan het HAC-advies het bestreden dwangsombesluit in te trekken (i.p.v.
de gronden ervan aan te vullen).
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de uitbreiding van de stimuleringsregeling Quick Scan
duurzaam ondernemen met de module milieugerichte productontwikkeling en
ketenbeheer.
2. Deze regeling als proefproj ect vast te stellen voor 1 jaar, ingaande op 1 oktober
2000.
Het college besluit vast te stellen de definitieve statenvoordracht inhoudende de
beslissing op de bezwaarschri ft en welke tegen het Waterhuishoudingsplan 1998-2002
zijn ingediend.

Het college stelt de antwoorden vast.

12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
keuren bestemmingsplannen
- Bangert-Zuid gemeent e
Andijk
- Stommeerkade-West
gemeente Aalsmeer
13.
Gang van zaken woningbouw Het college besluit:
Penningsveer, n.a.v. vragen
1. de beantwoording van de vraag gesteld door de heer Schneiders tijdens de
van de heer B.Schneiders in de
vergadering van de Commissie ROB naar aanleiding van een artikel in het
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Besluit

commissie ROB
2.

Haarl ems Dagblad over de gang van zaken bij het bouwplan Penningsveer, vast te
stellen.
De beantwoording ter kennis te brengen van de leden van de commissie ROB in
hun vergadering van 21 september a.s.

14.
Beslissing op bezwaars chri ft
Het college besluit:
Awb van de heer Lakerveld
1. Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.
tegen besluit GS tot vaststellen 2. Het bestreden besluit te handhaven conform advies HAC.
hogere waarde geluidbelasting
wegverkeerslawaai voor
ontwerp-bestemmingsplan
Blokweer van de gemeent e
Hoorn
15.
Jaarverslag Wet SAMEN
1998/1999.

Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag Wet SAMEN 1998/1999 en het
oordeel hierover van de Ondernemingsraad.

16.
Voortgangsrapportage Resider Het college besluit:
IJmond 1999.
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage RESIDER IJmond 1999.
2. De voortgangsrapportage ter kennisnam e te agenderen voor de Statencommissie
Economie, Landbouw en Europa op 11 oktober 2000.

17.
Statuten Airport Regions
Conference

18.
Huis van de Nederlandse
Provincies
19.
Overheveling budget Wonen
Plus

Het college besluit:
1. In beginsel Provinciale Staten voor te stellen officieel toe te treden tot de
Vereniging naar Belgisch recht Airport Regions Conference, zulks volgens de
voorgelegde statuten;
2. De desbetreffende statenvoordracht in principe vast te stellen;
3. Over deze voordracht de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa advies
te vragen;

Het college besluit kennis te nemen van de notitie ‘stand van zaken Huis van de
Provincies te Brussel”.
Het college besluit de post projectplan Wonen Plus (0870.71) met f.200.000,- te
verhogen en uit deze post f.150.000,- over te boeken naar het salarisbudget van afdeling
Projecten , voor door die afdeling te maken kosten voor dit projekt. De dekking vindt
plaats uit de rentebaten ouderenvoorzieningen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
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D.Berger
M.Hoenson
L.Nijsten
M.van Kanten
S.Raben
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514 4309/3569
(023) 514 41 18
(023) 514 40 87
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

4, 5, 6, 7
8, 15
16, 17, 18
1, 2, 3, 12, 13, 14
19
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. 19-09-2000 openbaar
Datum:19-09-2000

