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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 23 september 1997

Onderwerp

1
Concept-Plan van Aanpak
Glas en Land

2
Ontwerp IPO Jaarplan 1998;
Ontwerpbegrotingswijziging
1998
3
Vergadering IPO-Algemeen
Bestuur op 25 september
1997

4
Begroting
Ontwikkelingsvisie NoordHolland 2030

5
Ontwerp Najaarsbericht 1997

Besluit

Het college besluit:
-op hoofdlijnen in te stemmen met het door de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen,
Haarlemmermeer en ROA opgestelde Plan van Aanpak Glas en Land;
-in te stemmen met daarin geschetste streefbeeld en de gedefiniëerde projecten, gelet op
parallellen die er zijn met bij de provincie lopende plannen;
-geen toezeggingen te doen over financiële bijdragen aan projecten omdat concrete
uitvoeringsmaatregelen ontbreken;
-uit te spreken dat de bereidheid bestaat om, indien blijkt dat maatregelen buiten de reguliere
provinciale projecten vallen, per geval te bezien of een
bijdrage kan worden
verleend;
-vooralsnog geen bijdrage toe te zeggen t.b.v. de instandhouding en werkzaamheden van het
projectbureau en te onderzoeken of door het beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit
steun kan worden verleend aan het programmamanagement van Glas en Land.
-de Stuurgroep Glas en Land terzake te berichten.
Het college besluit:
1.In te stemmen met bespreking van het IPO Jaarplan 1998 en de ontwerpbegrotingswijziging
1998 in de statencommissie openbaar bestuur van 24 september 1997.
2.De statenvoordracht nog nader vast te stellen gehoord de commissie openbaar bestuur.
Het college besluit:
In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het IPO Algemeen Bestuur
betreffende de agendapunten: Europese structuurfondsen; Verlenging experimentele aansluiting
Nationale ombudsman; Evaluatie arbeidsvoorwaarden sector provincies; Deregulering uitkeringsen pensioenverordeningen gedeputeerden en waterschapsbestuurders;
Samenwerkingsovereenkomst met het RIVM; Convenant informatievoorziening waterbeheer;
Jaarrekening en Jaarrapportage 1996 van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen; IPObetalingsunctie: financiële bijdrage evaluatie plattelandsvernieuwing.

Het college besluit ¦ 50.000,- ter beschikking te stellen aan het project Ontwikkelingsvisie
Noord-Holland 2030 t.b.v. communicatieactiviteiten.

Het college besluit:
1.Het voorgelegde ontwerp Najaarsbericht 1997, en de daarbij behorende 2e begrotingswijziging
voor 1997, voorlopig vast te stellen.
2.Het ontwerp Najaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de Commissie Middelen in haar
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besluit
vergadering van 8 oktober a.s.

6
Concept-programma
gebiedsuitwerking Leiden
Haarlem Amsterdam

7
Heffingsverordening
ontgrondingen provincie
Noord-Holland 1998

8
Ontwerp-Ontgrondingenverordening

9
IER bedrijventerrein
Wijkermeerpolder
10
Initiatiefvoorstel
"Functioneren Provinciale
Staten"

Het college besluit:
In te stemmen met bijgaand projectplan, inhoudende:
-start verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn (2005-2030) in het
gebied Leiden-Haarlem-Amsterdam;
-met als na te streven eindresultaat besluitvorming over projecten die voor de lange en korte
termijn van belang zijn met afspraken over de doorwerking ervan in de vorm van een
convenant;
-trekkerschap bij Noord-Holland;
-samenwerking met provincie Zuid-Holland, gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Leiden,
het rijk en het Hoogheemraadschap Rijnland door middel van instelling van een
stuurgroep;
-aanstellen van externe projectleiding.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit m.b.t. vaststelling van
de heffingsverordening ontgrondingen provincie Noord-Holland 1998.
2.Het ontwerp-aanslagbiljet vast te stellen.
3.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de Commissie Middelen en de
commissie voor Land & Tuinbouw van dit voorstel op de hoogte te stellen.
Het college besluit:
1.Tot het in procedure brengen van het voornemen tot wijziging van de
Ontgrondingenverordening Noord-Holland teneinde de verordening af te stemmen op de
Herziene Ontgrondingenwet en het provinciale dereguleringsbeleid.
2.De GS-cie Ontgrondingen te machtigen, indien de uitslag van een onderzoek door bureau
juridische zaken dit rechtvaardigt, een vrijstelling van de vergunningsplicht in de
verordening op te nemen voor landinrichting bij voorrang.
3.Dit voorstel om advies voor te leggen aan de Cie Land- en Tuinbouw en de Cie's ROV en
NLO te verzoeken hun eventuele op- en aanmerkingen aan de leden van de Cie LT door
te geven.
Het college besluit geen aanvullend budget voor de IER Bedrijventerrein Wijkermeerpolder
beschikbaar te stellen zolang de gemeenten Amsterdam, Velsen en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude hun aandeel niet leveren.
Het college besluit:
1.Kanttekeningen te plaatsen bij het initiatiefvoorstel "functioneren provinciale staten".
2.De kanttekeningen, gemaakt in deze vergadering, ter kennis te brengen van de staten met het
oog op de PS-vergadering van 6 oktober 1997.
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11
Bestuurlijk proces
Bennebroek, Bloemendaal en
Heemstede

besluit

Het college besluit:
1.een eigen provinciale afweging over het al dan niet starten van een herindelingsprocedure voor
Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede en eventuele andere aangrenzende gemeenten,
aan te houden totdat met provinciale staten overeenstemming is bereikt over een
toetsingskader gemeentelijke (her)indeling,
2.de Statencommissie voor Openbaar Bestuur over deze voorgestelde handelwijze te horen,
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