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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 maart 2000
Afdeling/onderwerp
1.
Vergadering Algemeen Bestuur
IPO op 23 maart 2000

Besluit
Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen conform de
nota voor GS en op basis van het gesprokene ter vergadering in te stemmen
met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van
het IPO op 23 maart 2000.

2.
Big Spotters Hill op het Floriade Het college besluit:
terrein
1. Het kasritme voor de betaling van de bijdrage voor de Floriade 2002 aan
de gemeente Haarlemmermeer te wijzigen door al in 2000 de bijdrage
voor 2001 van ƒ 500.000 over te maken;
2. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Haarlemmermeer het besluit onder 1. kenbaar te maken en
tevens aan te geven dat pas na afloop van de Floriade in 2002 bij een
eventueel tekort op de totale exploitatie van de Floriade bekeken zal
worden of er een beroep kan worden gedaan op de garantstelling van ƒ 1
miljoen;
3.
Voorontwerp-uitwerkingsplan
Zuidas

Het college besluit:
1. het concept-voorontwerp uitwerkingsplan met inachtneming van een
tweetal wijzigingen/kanttekeningen voor de Zuidas vast te stellen;
2. als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het gebied een ontwikkeling als
gemengde locatie voor kantoren, voorzieningen en wonen te hanteren;
3. het uiteindelijk vast te stellen uitwerkingsplan te hanteren als planologisch
kader voor de ontwikkeling van de Zuidas tot de vaststelling van het
streekplan Noord-Holland Zuid;
4. op basis van het concept-voorontwerp bestuurlijk overleg te voeren met
de betrokken bestuurlijke instanties (aangrenzende gemeenten aan de
zuidzijde van Amsterdam, stadsdeel Zuider Amstel en waterschappen)
alsmede hieromtrent advies te vragen aan de Provinciale Planologische
Commissie (dit overleg is voorgeschreven in de Nota Streekplanwerk. Het
advies van de PPC wordt gevraagd vanwege het in deze nota
voorgeschreven overleg met de daarvoor in aanmerking komende
rijksdiensten);

4.
Kadernotitie Regiovisie
Het college besluit:
Jeugdzorg 2001 tot en met 2006 1.
De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit over de Kadernotitie
Regiovisie Jeugdzorg 2001 tot en met 2006 in principe vast te stellen,
met als hoofdpunten:
a. Ouders of andere opvoeders zijn primair verantwoordelijk voor de
opvoeding en ontplooing van jeugdigen;
b. Bij besluiten dient het belang van de jeugdige het centrale richtsnoer
te zijn;
c. Niet het aanbod aan activiteiten maar de vraag van de jeugdige dient
uitgangspunt te zijn, mede daarom dient de positie van cliënten in de
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Besluit

2.
3.
5.
Humanitaire hulp

jeugdzorg versterkt te worden;
d. In het totaal van activiteiten en voorzieningen voor jeugdigen dient
meer samenhang en samenwerking te ontstaan;
e. Er dient voldoende aandacht gegeven te worden aan de vraag vanuit
specifieke groepen en jeugdigen, waaronder allochtonen.
De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit ter advisering voor te
leggen aan de Statencommissie ZWC;
Bij positief advies van de Statencommissie ZWC de voordracht en het
besluit ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen

Het college besluit:
1. In principe vast te stellen de ontwerpstatenvoordracht en het bijbehorende
ontwerpbesluit ertoe strekkende
a. Geen geldelijke bijdragen te leveren ten behoeve van humanitaire
hulp;
b. Dat op deze regel een uitzondering kan worden gemaakt, indien
het gaat om noodsituaties in gebieden waarmee de provincie een
speciale relatie heeft, ook zonder dat sprake is van een nationale
actie. In een dergelijke situatie moet er de voorkeur aan worden
gegeven om specifieke deskundigheid in te zetten;
c. Dat de provincie in voorkomende gevallen bij nationale acties
wél de haar ter beschikking staande deskundigheid (bijvoorbeeld
ten aanzien van milieu, verkeer en vervoer, etc.) kan aanbieden
aan de instantie die de hulp coördineert en desgewenst kan
inzetten om de nood te lenigen.
d. Onder een speciale relatie te verstaan een reeds bestaande
structurele relatie of een specifieke betrokkenheid bij het
betreffende gebied of zijn inwoners.
e. Omdat het hier per definitie om onvoorziene omstandigheden
gaat, de eventuele uitgaven hiervoor te bekostigen uit de post
onvoorzien.
2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te
leggen aan de statencommissie ROB op 13 april 2000.
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6.
Haalbaarheidsstudie
tussenboezem

7.
Heroverweging ingevolge de
Awb (PRUP 1999-2004)

Besluit
Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze in het Plan van
Aanpak, hetgeen inhoudt dat besloten wordt tot het volgende:
• een onderzoek met twee fasen wordt in gang gezet, met
besluitvorming per fase. De studie zal – al dan niet via een
tussenrapportage – een bouwsteen zijn voor het
streekplan Noord-Holland Zuid. Een vergelijking met
andere opties – w.o. extra bemalen – is onderdeel van de
studie. Hierbij wordt gelet op effectiviteit en kosten;
• in de studie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
resultaten van al lopende projecten
• de communicatie is vooral gericht op participanten die het
inzicht in de haalbaarheid kunnen vergroten
(waterbeheerders, de regio, mogelijke
financieringspartners);
• er wordt geen nieuwe stuurgroep ingesteld (en de oude
stuurgroep Leiden-Haarlem-Amsterdam (LHA) wordt ook
geen nieuw leven ingeblazen);
• het Bestuurlijk Platform Groene Hart wordt ingeschakeld
voor interprovinciaal commitment en de stuurgroep
streekplan Noord-Holland Zuid wordt gebruikt voor intern
commitment;
2. Opdracht te geven tot de eerste fase van de integrale
haalbaarheidsstudie.
Het college besluit:
1. De gemeente Limmen en de Nederlands Hervormde Kerk te Limmen in
hun bezwaar tegen het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma
(PRUP) 1999-2004 te ontvangen;
2. Hun bezwaren ongegrond te verklaren;\de bestreden beslissing van 14
september 1999 met nummer 10389 te handhaven.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
1, 5
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
2
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
3, 6
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
4, 7
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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