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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 DECEMBER 1999
Onderwerp
1.
Ontwerp-structuurvisie
gemeente Langedijk

2.
Strategische economische
betekenis van de Nederlandse
luchtvaart

3.
Algemene Bestuursvergadering
Interprovinciaal Overleg op 23
december 1999

Besluit
Het college besluit B&W van Langedijk te berichten dat deze structuurvisie:
1. Voor wat betreft woningbouw kan dienen als bouwsteen voor de
streekplanherziening 2005 in relatie tot de verdere ontwikkeling van de
HAL.
2. Ten aanzien van bedrijventerreinen een bouwsteen vormt voor de
komende partiële streekplanherziening.
3. Niet kan dienen als toetsingskader voor bestemmingsplannen of voor de
toepassing van art. 19 WRO.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het inliggende memorandum “Strategische en
economische betekenis van de Nederlandse luchtvaart”en in principe te
aanvaarden als inbreng in het vervolgproces ONL.
2. Bij gelegenheid te bezien op welke wijze het memorandum bij de verdere
beleidsontwikkeling een rol kan spelen.

Het college besluit met inachtneming van enige kanttekeningen in te stemmen
met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van
het IPO d.d. 23 december 1999.

4.
Vergadering Dagelijks Bestuur Het college besluit:
en Algemeen Bestuur Regio
1. Behoudens een kanttekening, kennis te nemen van de agenda en stukken
Randstad op 21 december 1999voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van
de Regio Randstad op 21 december 1999.
2. Akkoord te gaan met de beschrijving van de Administratieve Organisatie
van de Randstad.
3. Met het conceptvergaderschema 2000 en het conceptwerkplan 2000 van
de Regio Randstad in te stemmen.
.
5.
Ambulancezorg
(1999/30593)

Het college besluit:
1. Een aanvang te maken met de voorbereiding van de actualisatie van de
nota Ambulancezorg in Noord-Holland 1997-2000, alsmede van het
Spreidingsplan ambulancezorg voor Noord-Holland.
2. De nieuwe nota Ambulancezorg zo op te zetten, dat deze gebruikt kan
worden als toetsingskader voor de vaststelling van de regionale
ambulanceplannen.
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Besluit
3.
4.
5.

6.
Frictiekosten sociaal plan
nieuwe Multifunctionele
Organisatie (MFO) voor oudere
jeugd Noord-Holland Noord

7.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht
betreffende de bezwaarschriften
van de heer Berts

8.
Oprichting “Fonds nazorg
gesloten stortplaatsen provincie
Noord-Holland

9.
Implementatie programma

De procedure voor de actualisatie in beginsel vast te stellen.
Kennis te nemen van het verslag ontwikkelingen in de ambulancezorg,
traumazorg en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR) 1997-1999.
Het besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg,
Welzijn en Cultuur in zijn vergadering van 19 januari 2000

Het college besluit:
1. Met instemming kennis te nemen van het concept-sociaal plan ten
behoeve van de vorming van een nieuwe multifunctionele organisatie
(MFO) in de jeugdzorg in Noord-Holland Noord. Hoofdpunten in dit plan
zijn:
• Er zullen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de vorming van de
nieuwe organisatie plaatsvinden;
• Aan werknemers zal bij de nieuwe stichting een dienstverband met
eenzelfde omvang in uren als bij de oude werkgever worden aangeboden;
• De CAO Jeugdhulpverlening is waar mogelijk van toepassing.
2. Het bestuur van de nieuwe MFO per 1 januari 2000 ten behoeve van de
uitvoering van het sociaal plan een budget van maximaal f.570.000,beschikbaar te stellen.

Het college besluit overeenkomstig het ambtelijk voorgelegde ontwerp:
1. Het bezwaarschrift van de heer Berts d.d. 10 september 1999 gericht
tegen hun verdagingsbesluit van 8 september 1999, nr.1999-16108, nietontvankelijk te verklaren.,
2. Het bezwaarschrift van de heer Berts d.d. 27 oktober 1999 tegen hun
besluit van 21 september 1999, nr.1999-17654, voor zover gericht tegen
het voornemen leges te heffen, niet-ontvankelijk te verklaren.
3. De overige bezwaren in het bezwaarschrift van 27 oktober 1999
ongegrond te verklaren.
4. Hun besluit van 21 september 1999, nr.1999-17654, te handhaven.

Het college besluit:
1. Het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland”op te
richten.
2. Op korte termijn beheersregels vast te stellen
3. De portefeuillehouders financiën en milieu mandaat te verstrekken om in
afwachting van de vaststelling van de beheersregels namen hun college de
nodige beheersdaden te verrichten.

Het college besluit:
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Besluit

Beheer

1.
2.
3.

4.
10.
Milieubeleid: startnotitie

11.
Werkafspraken samenwerking
bereikbaarheid Noordvleugel.

Kennis te nemen van de notitie “Voorstel aanpassing
begrenzingenplannen in relatie met Programma Beheer” van de Dienst
Landelijk Gebied” van september 1999;
Kennis te nemen van de advisering ter zake van het Provinciaal
Overlegorgaan Landelijk Gebied van 15 oktober 1999;
Ten behoeve van het implementeren van het Programma Beheer:
a) Een “ruime jas plan” op te stellen complementair aan de reeds
begrensde gebieden waarin de resterende beheershectares, de extra
weidevogel- en ganzenhectares en de 455 beheershectares in de
Vechtstreek worden vastgelegd;
b) Dat aan de agrarische natuurverenigingen zal worden voorgesteld de
verdeling van de beheershectares en de weidevogelhectares te doen
volgens bijgaand “Voorstel verdeling hectares ruime jas plan”;
c) Dat in het ruime jas plan reeds gebieden worden aangegeven waaraan
in een later stadium beheershectares worden toebedeeld op het moment
dat deze vrij komen bij de herziening van de oude begrenzingenplannen;
d) Dat bij het opstellen van het ruime jas plan een voorstel voor de
verdeling van de ganzenhectares wordt gemaakt;
e) Dat de huidige tien begrenzingenplannen worden omgezet in tien
integrale gebiedsplannen waarin het natuurgebiedsplan in het kader van
de Regeling Natuur, het beheersgebiedsplan in het kader van de Regeling
Agrarisch Natuurbeheer en het landschapsplan zijn opgenomen;
f) Dat als eerste het ruime jas plan wordt opgesteld en dat in een later
stadium de prioritering ten behoeve van de overige plannen wordt
vastgesteld;
g) Dat aan het POL zal worden gevraagd leden van de subcommissie voor
de Ruime Jas voor te dragen;
h) Dat de overgang naar Programma Beheer op 31 december 2001 dient te
zijn afgerond.
Dit besluit ter kennis te brengen van de Commissie MWG en het POL.

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met de Startnotitie, te noemen “Startnotitie
milieubeleidskader” en de hoofdlijnen van de aanpak, die gebaseerd is op
een nieuwe thematische indeling, gebiedsgerichte insteek en positionering
van ambitie en rol van de provincie in relatie met betrokken actoren.
2. De startnotitie ter advisering aan de Statencommissie Milieu, Water en
Groen voor te leggen.
3. Opdracht te geven tot het vervaardigen van een nieuw Provinciaal Milieu
Beleidsplan.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Werkafspraken Samenwerking Bereikbaarheid
Noordvleugel.
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Besluit
2.

3.
4.
5.

6.

7.

12.
Studie Boulevard Barnaart en
Kop Zeeweg

In te stemmen met de uitwerking van het voorgestelde pakket van
maatregelen, dat onder andere behelst:
• Instellen van een regionaal mobiliteitsfonds;
•
Infrastructuur: benuttingsmaatregelen (zoals spitsstroken),
uitbreidingsprojecten wegennet op diverse locaties (waaronder de
Tweede Coentunnel/Westrandweg met behulp van pps-constructies);
•
Verbetering bereikbaarheid Schiphol, waaronder goede
verbindingen met Almere;
•
Openbaar vervoer, waaronder intensieve inzet op de totstandkoming
van de 1e fase RegioNet;
•
Gefaseerde, per corridor (met prioriteit voor de A2 AmsterdamUtrecht en A4 Amsterdam Burgerveen), invoering van (een vorm
van) betaald rijden;
•
P+R-terreinen en extra openbaar-vervoeraanbod.
Bij de uitwerking nadrukkelijk aandacht te besteden aan de te verwachten
kosten, opbrengsten en bijdragen van de onderdelen van het pakket van
maatregelen.
Te streven om uiterlijk in maart 2000 met de betrokken regionale partners
overeenstemming te hebben over het dan uitgewerkte pakket van
maatregelen.
Het provinciale aandeel van de uitwerking voorlopig te bekostigen uit de
begrotingspost verkeers- en vervoerstudies, in afwachting van een
definitief voorstel voor bekostiging uit het Provinciaal Infrastructuur
Fonds.
Het college stelt PS voor in te stemmen met de uitwerking van deze
werkafspraken. Bij de definitieve afweging van die uitwerking zal het
college zwaar laten wegen:
- de beschikbaarheid aan voldoende realistische gratis
keuzemogelijkheden;
- de opzet van de evaluatie na 2 a 3jaar;
- de economische effecten voor de regio.
De Werkafspraken Samenwerking Bereikbaarheid Noordvleugel in
januari 2000 eerst aan de statencommissie wegen, verkeer en vervoer en
vervolgens aan provinciale staten voor te leggen

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met het resultaat van de studie naar de
herinrichting van de Boulevard Barnaart en de Kop van de Zeeweg.
2. De resultaten van de ontwerpstudie voor te leggen aan de statencommissie
Wegen, Verkeer en Vervoer en hierover advies te vragen.
3. Indien het advies van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer
positief is, over te gaan tot het maken van een ontwerp.
4. Het project Reconstructie Boulevard Barnaart te promoveren naar de
planfase van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur.
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13.
Zeeweg in gemeente
Bloemendaal

14.
Publiekspresentatie Floriade
2002

Besluit

Het college besluit:
1. A. In principe voor de Zeeweg vast te houden aan het bestaande profiel
van 2x2 rijstroken.
B. en de mogelijkheid van de aanleg van een verbreed fietspad aan de
zuidzijde van de Zeeweg, alsmede een ongelijkvloerse oversteek voor
wandelaars en fietsers op de Zeeweg ter hoogte van het bezoekerscentrum
de “Duinwaaier”te onderzoeken.
2. Dit principebesluit voor te leggen aan de statencommissie Wegen,
Verkeer en Vervoer.
3. Indien het advies van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer
positief is, over te gaan tot het maken van een ontwerp.
4. Het project Reconstructie Zeeweg te promoveren naar de planfase vanhet
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de vier varianten voor een mogeliljke presentatie
van de provincie tijdens de Floriade 2002;
2. In principe de voorkeur uit te spreken voor de ontwikkeling van een eigen
paviljoen met als titel “De Iris van Noord-Holland”;
3. Uit te gaan van gezamenlijke financiering van dit paviljoen met
gemeenten en bedrijfsleven en de mogelijkheden tot sponsoring en
exploitatie door derden van dit paviljoen te onderzoeken; voorts uit te
gaan van een maximale provinciale bijdrage van 2 miljoen gulden.
4. Uiterlijk juni 2000 een projectplan ter definitieve besluitvorming op te
stellen waarin een meer uitgewerkte raming wordt gemaakt van de kosten
en een organisatie- en exploitatie opzet wordt uitgewerkt met een voorstel
over een gebruik van het paviljoen na afloop van dit paviljoen;
5. Voor het opstellen van dit projectplan een bedrag beschikbaar te stellen
van maximaal f.75.000,-;
6. De portefeuillehouder Economische zaken te machtigen om na advies van
de statencommissie ELE dit projectplan op te stellen.

15.
Het college besluit:
Governors-meeting in Brussel
1. In te stemmen met mandatering van de portefeuillehouders B. Verburg en
op 22 december 1999.
H. de Boer de voorliggende “Verklaring van het Internationale HSLOnderwerp: “Declaration of The
Netwerk voor Stedelijke Gebieden” te bespreken op de “GovernorsInternational Network of HST
meeting” van het Internationale HSL Netwerk voor Stedelijke Gebieden.
Urban Regions
2. De portefeuillehouders daarbij te mandateren in te stemmen met de
voorliggende “Verklaring” onder voorbehoud van het volgende:
• De provincie Noord-Holland de “Verklaring” beschouwt als
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intentieverklaring, en dit als zodanig expliciet in de tekst opgenomen wil
zien met betrekking tot de uitvoering van het actieprogramma en de
financiering daarvan (punt 7 in de “Verklaring”). De provincie NoordHolland kan op basis van het voorliggende actieprogramma geen
toezeggingen doen over deelname aan, en medefinanciering van de
voorgestelde acties, maar zal dit per geval moeten beoordelen wanneer
concrete projectvoorstellen vanuit dit actieprogramma worden
voorgelegd.

16.
Wet Voorkeursrecht Gemeenten Het college besluit over te gaan tot afgifte van de door B&W van Amstelveen
en Aalsmeer gevraagde verklaringen van geen bezwaar ingevolge artikel 2a
van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
17.
Bodemsanering: programma
bodemsanering voormalige
gasfabrieklocaties

18.
Brief Ondernemingsraad inzake
gedwongen ontslag
19.
Regionale televisie

20.
Heroverweging ingevolge de
Awb m.b.t. de dienstregeling
streekvervoer 1999/2000

Het college besluit:
1. De Intentieverklaring “Bodemsanering voormalige gasfabriekterreinen in
de provincie Noord-Holland”en het Plan van aanpak “Programma
gasfabriekterreinen” vast te stellen.
2. Gedeputeerde Wildekamp de Intentieverklaring namens de provincie te
laten ondertekenen.
3. De Statencommissie Milieu, Water en Groen mededeling te doen van het
ondertekenen van de Intentieverklaring.

Het college besluit het antwoord aan de Ondernemingsraad vast te stellen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de tussen Stichting Regionale Omroep Noord-Holland
(SRONH ) en AT5 bereikte overeenstemming over verdergaande
samenwerking in de jaren 2000 en 2001 in de vorm van een editiestelsel
met bijbehorend businessplan.
2. Het (nieuwe) businessplan goed te keuren waar het de begrotingen van
Editie 1 (NHTV) voor 2000 en 2001 betreft.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de Hoor- en Adviescommissie met
betrekking tot de bezwaarschriften, die zijn ingediend tegen de door het
College vastgestelde dienstregeling van Connexxion regio Noordwest en
Schiphol Shuttle Katuin, ingaande 30 mei 1999.
2. Het advies van de Hoor- en Adviescommissie integraal over te nemen.
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Besluit
3.

4.
5.

De bestreden beslissing van 28 mei 1999, nr.99-917461 (dienstregeling
Connexxion), in stand te laten, mede gelet op het besluit van 23 september
1999 over de tussentijdse wijziging van de vertrektijden van de lijnen
150/151 vanaf het NS station Alkmaar.
De bestreden beslissing van 28 mei 1999, nr.99-917463 (dienstregeling
Schiphol Shuttle Katuin), in stand te laten.
De inliggende concept-brief te verzenden aan de bezwaarmakers.

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

11, 12, 13, 20
3, 4, 7
18
14, 15
1, 2. 16
5, 6, 19
8, 9, 10, 17

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. 21-12-1999 openbaar
Datum:21-12-1999
Nummer:

