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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 januari 2000
Afdeling/onderwerp
1.
Plan van Aanpak Streekplan
Noord-Holland Zuid

2.
Vergadering IPOadviescommissie MWLN op 27
januari 2000
3.
Vergadering IPOadviescommissie Ruimtelijke
Ordening, Volkshuisvesting,
Economie en Mobiliteit
(ROVEM) op 27 januari 2000
4.
Verklaring haalbaarheidsstudie
PPS, Project Uitvoering
Masterplan N201

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Streekplan Noord-Holland Zuid en
derhalve definitief te starten met het opstellen van het streekplan, met dien
verstande dat de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening wordt gemachtigd het
Plan van Aanpak aan te passen aan de besluitvorming.
2. Akkoord te gaan met het uitwerken van de inhoudelijke thema’s infrastructuur en
bereikbaarheid, water, stad en land en strategische luchtvaart.
3. Akkoord te gaan met de samenstelling en het starten van de interne stuurgroep.
4. Akkoord te gaan met de samenstelling en het starten van de externe bestuurlijke
adviesgroep, en de partijen in de regio schriftelijk uit te nodigen hieraan deel te
gaan nemen. (zie hierbij het gestelde onder punt 10).
5. Akkoord te gaan met de voorgestelde projectorganisatie.
6. Akkoord te gaan met het voorgestelde faseringsschema van het streekplan.
7. Besluiten ervan uit te gaan dat de onlangs vastgestelde streekplannen
Kennemerland en Gooi en Vechtstreek in het nieuwe Streekplan Noord-Holland
Zuid, waarbij, behoudens enige uitzonderingen, consolidatie de bedoeling is.
8. In te stemmen met het uitgangspunt bij dit streekplan dat bestaande afspraken
tussen provincie en gemeente Amsterdam inzake de beleidsvrijheid van
Amsterdam worden gecontinueerd en dit de gemeente te laten weten.
9. Akkoord te gaan met de verdere procedure van het Plan van Aanpak.
10. Bij e.e.a. tevens akkoord te gaan met het gestelde bij de eerste en tweede stip op
blz. 1 en 2 van de ambtelijke notitie d.d. 19 januari 2000.

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

1.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda
voor de vergadering van de IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 27 januari 2000.

Het college besluit:
1. Behoudens enige wijzigingen en kanttekeningen in te stemmen met bijgaande
“Verklaring haalbaarheidsstudie PPS”, waarin afspraken zijn vastgelegd voor het
uitvoeren van een studie naar de haalbaarheid van publiek-private-samenwerking
bij de realisering van het Masterplan N201, welke getekend zal worden door GS
Noord-Holland, B&W’s van Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn
en De Ronde Venen en de Hollandse Werkgevers Vereniging Noord-Holland.
2. Gedeputeerde H. de Boer te machtigen de (gewijzigde) verklaring namens het
college te tekenen
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 januari 2000
Afdeling/onderwerp
5.
Pilot DVM Alkmaar/NoordHolland Midden

6.
Antwoord schriftelijke vragen
statenlid L.Mesman
(GroenLinks) inzake
fietsoversteek Oude
Schipholweg.
7.
Deelverordening Hollands
Bloementuin 2000

8.
Woningbouw in kleine kernen

Besluit

Het college besluit:
1. Over te gaan tot de realisatie van het project Pilot dynamisch
verkeersmanagement Alkmaar/Noord-Holland Midden.
2. In te stemmen met de aanschaf van vijf Dynamische Route-Informatiepanelen
(DRIP’s) door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, waarvan er drie voor
rekening van de provincie komen.
3. De financiële dekking van de kosten van aanschaf van de DRIP’s te verwerken in
het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2000-2004.
4. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer te informeren over de stand van
zaken van dit project.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Provinciale Staten voor te stellen de deelverordening Hollands
Bloementuin 2000 vast te stellen;
2. Ingevolge artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening NoordHolland 1998 met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de
deelverordening een subsidieplafond bekend te maken in het Provincie
blad, te weten:
- Voor het aanleggen van de noodzakelijke infrastructuur als
bedoeld in artikel 6, lid 2 van de deelverordening Hollands
Bloementuin 2000 ƒ 3.525.000.
- Voor de aankoop van gronden en het bewerken en het geschikt
maken van gronden voor duurzame bollenteelt als bedoeld in
artikel 6, lid 3 van deelverordening Hollands Bloementuin 2000
ƒ 2.500.000;
3. Het genoemde bedrag van ƒ 2.500.000 na het besluit van PS over te
maken naar de Coöperatie Westpolder u.a. indien de deelverordening
wordt vastgesteld door Provinciale Staten;
4. Na vaststelling van de deelverordening door Provinciale Staten deze in
het Provinciaal Blad te publiceren.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de informele ambtelijke reactie van het rijk over het
principebesluit over woningbouwmogelijkheden in kleine kernen van oktober
1999;
2. Naar aanleiding van deze reactie het toen ingenomen standpunt met uitzondering
van een wijziging met betrekking tot Waterland, te handhaven, hetgeen betekent:
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 januari 2000
Afdeling/onderwerp

Besluit
a)

gemeenten in de streekplangebieden Noord-Holland-Noord kunnen extra
woningbouwmogelijkheden krijgen voor hun kleine kernen op basis van een door
de gemeente ingediend leefbaarheidsplan waaruit de noodzaak tot woningbouw
moet blijken; (e.e.a. geldt niet voor de zgn. HES-gemeenten)
b) als standpunt in te nemen dat maatwerk voorop staat, maar dat een maximale groei
van 1% van de woningvoorraad per jaar mogelijk wordt gemaakt;
c) het bovenstaande op te nemen in de komende partiële streekplanherziening
Noord-Holland-Noord ;
3. Voor het streekplangebied Noord-Holland-Zuid (waaronder Waterland) in het
kader van die herziening nader te bepalen hoe invulling zal worden gegeven aan
extra woningbouwmogelijkheden voor kleine kernen, met handhaving van het
contourenuitgangspunt;
4. Het bovenstaande voor advies voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke
Ordening en Bestuur;
5. De betrokken gemeenten na behandeling in de commissie te informeren en de
portefeuillehouder hiertoe te mandateren.

9.
Weigering verklaring van geen Het college besluit:
bezwaar art. 19 WRO; oprichten 1. de verklaring m.b.t. de bouw van twee woningen met garages op het perceel Van
twee woningen met garages,
Beekstraat 191 te Landsmeer te weigeren conform inliggend ontwerp-besluit;
Van Beekstraat 191 te
2. een exemplaar van deze beschikking te zenden aan burgemeester en wethouders
Landsmeer
van de gemeente Landsmeer;
3. een exemplaar van deze beschikking te zenden aan aanvragers en reclamant.

10.
Investeringsaanvraag in het
kader van FINH 1e tranche en
verzoek om subsidieverlening
tot 100% door Stichting Het
Spalier

11.
Aanwijzing roostervrije dagen
voor 2000

12.

Het college besluit:
1. Toestemming te verlenen aan de Stichting Het Spalier voor de uitvoering van de
bouwplannen, zoals deze voor het terrein aan de Kostverlorenstraat te Zandvoort
zijn ingediend voor in totaal f 7.497.000,-;
2. Hiervoor subsidie te verlenen tot een maximum van 100% van het bedrag, dat in
het kader van het FINH 1e tranche ter beschikking is gesteld, te weten
ƒ5.761.000;
3. Toestemming te verlenen tot de herinvestering van enerzijds de vrijvallende
middelen als gevolg van de verkoop van de panden in de Iordenstraat en
anderzijds de contante waarde van de vrijvallende huuropbrengst van het pand
aan de Kostverlorenstraat en Provinciale Staten hierover bij het
Voorjaarsbericht te informeren.

Het college besluit de directieraad te machtigen om met instemming van de
Ondernemingsraad 5 mei, 2 juni en 27 tot en met 29 december aan te wijzen als
roostervrije dagen.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 januari 2000
Werkbezoeken GS aan
gemeenten

13.
Masterplan Water voor Texel

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie werkbezoeken en de hoofdlijnen (conform eerder
GS-besluit van 21 december 1999) te bevestigen te weten:
- in beginsel tenminste 1x in de statenperiode een werkbezoek te brengen aan de
gemeenten met tenminste 50.000 inwoners (Amsterdam, Haarlem, Zaanstad,
Haarlemmermeer, Alkmaar, Hilversum, Amstelveen, Velsen, Purmerend,
Hoorn en Den Helder) en aan andere gemeenten wanneer daar aanleiding toe is;
- de prioriteit voor het afleggen van een werkbezoek aan een gemeente door het
college afhankelijk te stellen van urgentie van de problematiek in een gemeente
zoals beoordeeld door het college, zo mogelijk aan de hand van een inventarisatie
bij de beleidsafdelingen en bij de betrokken gemeenten;
- te constateren dat soms volstaan kan worden met het afleggen van een
werkbezoek aan een gemeente door de gebiedsgedeputeerde, die dit vooraf
aankondigt en achteraf rapporteert aan het college;
2. mede op basis van de inventarisatie in de notitie van onderwerpen die aan de orde
kunnen komen tijdens de werkbezoeken nadere prioriteiten te stellen: als volgt: op
29 februari 2000 een plenair werkbezoek te brengen aan Haarlem en aan de
overige 10 gemeenten met meer dan 50.000 inwoners achtervolgens te streven
naar nader vast te stellen data/gemeenten; de verzoeken van andere gemeenten
voor een werkbezoek steeds plenair af te wegen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de samenvattende notitie (bijlage 1) van de “Verkenning
Masterplan Water voor Texel” (bijlage 2), die is uitgevoerd door: de Gemeente
Texel, het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (US), het waterschap
Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland;
2. in te stemmen met de door bovengenoemde partijen geïnitieerde vorm van
samenwerking voor de periode van 5 jaar;
3. in te stemmen met de concept-Intentieverklaring, ( bijlage 3);
4. de portefeuillehouder Water te machtigen namens GS op 2 februari de
Intentieverklaring te tekenen en vervolgens GS te vertegenwoordigen als
voorzitter van de Stuurgroep Masterplan Water voor Texel;
5. in te stemmen met de reservering van geraamde kosten voor procesmanagement
en communicatie in 2000, zijnde ƒ60.000,- inclusief btw. Dit is het maximale deel
(25%) van de kosten dat voor rekening van de provincie komt.
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14.
Heroverweging bezwaar Awb
inzake ophogen bedrijfsterrein
zonder vergunning/melding door
Fam.Masselink te Weesp

15.
Tussenrapportage Slibgevaar

Het college besluit conform het ontwerp-besluit:
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 1 september 1999 te handhaven zij het dat de
begunstigingstermijn wordt verlengd.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de tussenrapportage Slibgevaar;
2. En deze rapportage voor behandeling en de PS Commissie voor Milieu, Water en
Groen door te geleiden;

16.
GS-regeling jeugdhulpverlening Het college besluit:
2000
1. De GS-regeling jeugdhulpverlening Noord-Holland 2000 vast te stellen;
2. Het VOG-Instellingenberaad Noord-Holland schriftelijk te informeren omtrent dit
besluit;
3. De regeling na vaststelling bekend te maken in het Provinciaal Blad.

17.
Statenvoordracht inzake
wijziging Reglement van orde
voor de Bestuurscommissie
IWV

18.
Agenda voor Stuurgroep
Waddenprovincies van 26
januari 2000

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende de
goedkeuring door PS m.b.t. de wijziging van het Reglement van orde voor de
Bestuurscommissie IWV in principe vast te stellen.
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de
statencommissie OOPO
3. De voordracht op de agenda te plaatsen voor de statenvergadering van 13 maart
a.s.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de Stuurgroep Waddenprovincies van 26
januari 2000;
2. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor de Evaluatie van het Interprovinciaal
Beleidsplan Waddenzee (agendapunt 3);
3. In te stemmen met het tijdpad en verdere procedure voor de vaststelling van het
ontwerp Provinciale Milieu Verordening.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D. Cardozo
P. Heemskerk
M. Hoenson
L. Nijsten
M. van Kanten
S. Raben
K. van Rijn

tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 40 87
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

4, 5, 6.
12.
11, 17, 18
7.
1, 3, 8, 9.
10, 16.
2, 13, 14, 15.

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. 25-01-2000 openbaar
Datum:25-01-2000

