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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 18 JANUARI 1994

Onderwerp

Besluit

1
Statenvergadering februari
1994.

De februari-vergadering vervalt. De agendapunten worden naar de maartvergadering verschoven.

2
Brief aan Amsterdam inzake
verstrekking richtlijnen n.a.v.
startnotitie realisering
stortplaats zuidwestelijke
regio.

3
Voordracht inzake Plan van
Aanpak nationaal circuit
Zandvoort.

4
1e subsidieronde Provinciaal
Afvalstoffen Fonds (PAF)
1994.

5
Gemeente Haarlemmerlieder
en Spaarnwoude; verzoek
afgifte verklaring van geen
bezwaar als bedoeld in art. 19

Het college besluit:
1.Aan B. en W. van Amsterdam kenbaar te maken dat, n.a.v. de door haar ingediende
startnotitie inzake de realisering van een stortplaats in de zuid-westelijke regio,
richtlijnen zullen worden verstrekt.
2.Deze richtlijnen te verstrekken nadat een definitief standpunt is ingenomen t.a.v. de
lokatiekeuze voor de stortplaats.
3.Zo spoedig mogelijk bestuurlijk overleg te voeren met B. en W. van Amsterdam teneinde tot
overeenstemming te komen over de realisering van de stortplaats.
Het college besluit de statenvoordracht inzake het plan van aanpak nationaal circuit Zandvoort
vast te stellen.

Het college besluit in beginsel:
-tot het houden van een eerste toekenningsronde van het Provinciaal Afvalstoffen Fonds (PAF) in
februari 1994;
-een totaal subsidiebedrag toe te kennen van maximaal f. 500.000,= in de eerste ronde;
-een sluitingsdatum voor inzending vast te stellen op 1 januari 1994;
-het voorstel om advies voor te leggen aan de PS-commissie Milieu in de vergadering van 3
februari 1994;
-de GS-commissie Milieu te machtigen, indien geen beleidsmatige veranderingen door de
statencommissie gewenst worden, het besluit verder af te handelen.

Het college heeft 11 januari 1994 besloten akkoord te gaan met afgifte van de verklaring van geen
bezwaar.
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WRO t.b.v. het inrichtingsplan van het Recreatieschap Spaarnwoude voor een
deel van de gronden gelegen
ten westen van de Machineweg en ten zuiden van de
Noorderweg te Halfweg.
6
Herinrichting Amstelland;
vaststellen landinrichtingsplan en besluit tot herinrichting.

7
Verwerving 94 ha duingebied
van de gemeente Zandvoort
(de Noordduinen) en bijdrage
aan de gem. Zandvoort t.b.v.
compensatie boekwaarde
Zandduinen.

8
Verhoging budgetten 1994
voormalige WAGGS-sectoren
(Wet arbeidskosten
gesubsidieerde gepremieerde
sector).

9
Vragen van de statenleden
mevrouw Koopman en
mevrouw Drees inzake financiele beleidsvoornemens van
het waterschap Het Lange

Het college besluit:
1.Het landinrichtingsplan vast te stellen met inachtneming van een aantal wijzigingen; de
wijzigingen zijn van ondergeschikte aard en overeenkomstig het eerder door GS
genomen besluit waarover de CLC werd gehoord.
2.Het besluit te nemen tot herinrichting voor het landinrichtingsgebied Amstelland.
3.Het besluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan, het besluit tot herinrichting en de
gevolgen hiervan bekend te maken op de in de Landinrichtingswet voorgeschreven
wijze en de indieners van bezwaarschriften te berichten wat er t.a.v. hun bezwaren is
overwogen.

Het college besluit:
1.De voordracht aan provinciale staten vast te stellen, betreffende de verwerving om niet door de
provincie van ca 94 ha duingebied (de Noordduinen) van de gem. Zandvoort, het
verlenen van een bijdrage van f. 200.000,= aan de gem. Zandvoort ter compensatie van
de boekwaarde van de Zuidduinen.
2.Provinciale staten voorts voor te stellen, het beheer en het onderhoud van het betrokken
duingebied op de datum van de eigendomsoverdracht op te dragen aan de NV PWN
conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in de tussen de provincie en de NV PWN
gesloten overeenkomst betreffende het beheer van het Noordhollands Duinreservaat en de
Landgoederen 1991 - 2040.
3.De voordracht om advies voor te leggen aan de PS-commissie Financiën en Beleidsplanning
m.b.t. de financiële aspecten.

Het college besluit:
1.In het kader van het voorjaarsbericht 1994 provinciale staten voor te stellen een extra bedrag
van f. 171.000,= ter beschikking te stellen voor de verhoging van de budgetten 1994
van de door de provincie gesubsidieerde en onder de voormalige WAGGS vallende
instellingen.
2.Bij de vaststelling van subsidies aan de voormalige WAGGS-sectoren de uitkomsten van het
decentrale overleg over de arbeidsvoorwaarden in het begrotingsjaar zelf als
uitgangspunt te nemen.
Het college stelt de antwoorden vast overeenkomstig de ontwerp-antwoorden.
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Rond.

10
Voordracht inzake de ontwerp-nota "Het juiste bedrijf
op de juiste plaats".

11
Voorlopig visie ROM-IJmeer.

Het college besluit in meerderheid:
1.De voordracht vast te stellen en ter vaststelling aan te bieden aan provinciale staten.
2.Gemeentelijke planologische besluiten die werkgebieden en gebieden voor voorzieningen
omvatten op het in de nota geformuleerde beleid te toetsen en dit beleid vast te leggen
in streekplannen, waarna dezelfde toetsing zal plaatsvinden.
3.De bijlagen IV en V, te weten resp. de ingekomen reacties en de verslagen van de consultaties
niet te zenden aan de leden van provinciale staten, maar vanaf nu tot 14 februari 1994 in
het provinciehuis ter inzage te leggen.
Het college besluit voorlopig in te stemmen met het standpunt van de stuurgroep ROM-IJmeer,
neergelegd in de Voorlopige Visie ROM-IJmeer van december 1993 en in te stemmen met
behandeling van de Visie in de Commissie Ad Hoc ROM-IJmeer (in gezamenlijke vergadering
met de statencommissie RO van de provincie Flevoland).
Het college wenst volgende week informatie voorgelegd te krijgen over de stand van zaken
m.b.t. de gemeentelijke herindeling in het IJmeer. Eventuele extra grensverlegging voor het
realiseren van mogelijke nieuwe plannen zal dienen te verlopen via de procedure wet arhi.

12
Provinciale inpassing Structuurplan Amsterdam.

13
Korea.

Het college besluit:
1.In te stemmen met het Amsterdamse verzoek tot provinciale inpassing van het Structuurplan
Amsterdam middels partiële herziening Streekplan ANZKG.
2.Een voorbehoud te maken inzake het voorgestelde tijdschema.
3.Op korte termijn de statencommissie RO over het principe-besluit te informeren.
4.Nadere afspraken met Amsterdam in een bestuursopdracht aan GS voor te leggen.
5.D.m.v. de bestuursopdracht de statencommissie definitief te informeren en formeel om advies
te vragen.
Het college neemt de in Korea ondertekende Letter of Intent in ontvangst, waarin de samenwerking is vastgelegd tussen de provincie Noord-Holland, de provincie Kyonggi en de Dutch
Korean Trade Club.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010
1, 8
M. Hoensontel. 023 -144118
13
H. Kuiper tel. 023 -144123
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
2, 3, 4

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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