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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 20 MEI 1997

Onderwerp

1
Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 22 mei 1997.

2
Vergadering IPO-adviescommissie Ruimte en Groen
op 22 mei 1997.

3
Evaluatie steunfunctie ouderenbonden 1992-1996.

besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Milieu & Waterstaat betreffende de agendapunten:
Gasfabrieksterreinen met als kanttekening dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over de
selectie van de pilotprojecten, Knelpuntstoffen Chemie, Convenant
informatievoorziening sector water, Intentieverklaring Duurzaam Veilig, Onderzoeks/ontwikkelingsgelden VERDI-project, Personele afwikkeling VERDI.
2.Bij Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen II, ten aanzien van het im- en
exportbeleid in principe vast te houden aan het eerder ingenomen IPO-standpunt, en
akkoord te gaan met de overige voorstellen.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Ruimte & Groen betreffende de agendapunten: Eindrapportage Programma Beheer,
Aanwijzing projecten Groenfondsleningen, Financiën - Onderzoek verplichtingenstand
Landinrichting, Financiën - Groenfonds.
2.Een voorstel te doen tot aanvulling van de tekst bij agendapunt Compensatiebeginsel van het
verslag van de vergadering van de IPO Adviescommissie van 17 april 1997.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het rapport "Evaluatie steunfunctie ouderenbonden 1992-1996", met als
hoofdconclusies:
* de kleine formatie steunfunctie heeft de ouderenbonden niet de beoogde vernieuwing van hun
activiteiten gebracht;
* de ouderenbonden hebben zich in de afgelopen periode meer ontwikkeld als belangenbehartigingsorganisaties dan als welzijnsorganisaties;
* aansturing van de subsidiëring aan de ouderenbonden is niet eenduidig en helder geweest.
2.De subsidiëring van het steunfunctiewerk van de ANBO, PCOB, KBO, NISBO en de LOBB
in het kader van het provinciaal welzijnsbeleid te beindigen per 31 december 1997.
3.De ouderenbonden met ingang van 1-1-1998 te subsidiren voor de kerntaken belangenbehartiging en advisering.
4.De totaalsubsidie te handhaven op het bedrag aan subsidie ten behoeve van de steunfunctie van
ANBO, PCOB, KBO en NISBO uit de voorgaande periode en dit subsidie te verlenen
aan het Samenwerkingsverband Ouderenbonden in Noord-Holland met ingang van 1
januari 1998 voor een periode van vier jaar.
5.De voorwaarden voor de subsidiring in de komende periode, na overleg met de betrokken
organisaties, vast te leggen in een dit najaar vast te stellen beleidsnotitie.
6.De subsidie aan de LOBB Noord-Holland te handhaven op het bedrag aan subsidie ten
behoeve van de steunfunctie uit de voorgaande periode met ingang van 1 januari 1998
voor een periode van vier jaar.
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7.Subsidiëring van de taken van de LOBB Noord-Holland zal geschieden in het kader van het
provinciaal patinten/consumenten beleid.
8.In overleg met de LOBB zal worden bezien hoe aan de subsidiëring van de taken de LOBB
uitvoert na deze periode vorm kan worden gegeven door aansluiting van de LOBB bij
de RPCP's en subsidiëring van deze RPCP's.
9.Dit besluit en het evaluatie-rapport om advies aan de PS-commissie Maatschappelijk Welzijn
en Cultuur voor te leggen in zijn vergadering van 29 mei 1997;
10.Dit besluit en het evaluatie-rapport ter informatie aan de PS-commissie Zorg te zenden.

4
Toepassing geven aan art. 37
WRO inzake Garnekuul,
gemeente Zijpe, niet ten
uitvoer brengen.

5
Standpuntbepaling over
streeekplan Haarlemmermeer/Schiphol naar aanleiding van het overleg met de
minister van VROM.

6
Voordracht tot heroverweging
ingevolge de Algemene Wet
bestuursrecht (Awb) van het
besluit van 18.12.95 tot
vaststelling van de partile
herzieningstreekplan ANZKG
voor Haarlemmermeer/Schiphol.

Het college besluit:
1.Het besluit van gedeputeerde staten van 22 oktober 1996 tot het toepassing geven aan art. 37
de leden 4 en 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot het opleggen van een
verplichting en het geven van een aanwijzing aan de gemeenteraad van de gemeente
Zijpe om een bestemmingsplan vast te stellen voor het gebied Garnekuul, gemeente
Zijpe, omgeven door Abbestederweg, de Kruisweg en de Rechtendijk, niet meer ten
uitvoer te brengen.
2.Hiervan kennis te geven aan het gemeentebestuur van de gemeente Zijpe.
Het college besluit:
1.Vast te houden aan het besluit in het streekplan Haarlemmermeer/Schiphol om de begrenzing
van de rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem ten zuiden van Badhoevedorp te laten
afhangen van de uiteindelijke ligging van de bedrijvenlocatie Badhoevedorp-zuid.
2.De bedrijvenlocatie Nieuwe Brug (De Liede-noord) te handhaven in het
streekplan en
daarmee een daadwerkelijke ontwikkeling in de rijksbufferzone
toe te staan. Dit
punt is ook opgenomen in de reactie van GS op actualisering PKB-VINEX.
3.De begrenzing van de Schipholzone zoals opgenomen in het streekplan voor
Haarlemmermeer/Schiphol te handhaven en te volstaan met de in het streekplan
aangegeven uitbreiding van het werkingsgebied van het Schipholconvenant
4.de vrijwaringszone rond Schiphol in overeenstemming te brengen met het
rijksbeleid,
d.w.z.:
. uitgaan van de 30Ke contour uit de definitieve Aanwijzing Luchtvaartterrein
Schiphol
. bij de weergave op de randvoorwaardenkaart (uit te brengen in het kader van
de Awbprocedure, september 1997) uit te gaan van een omhullende lijn om de volgende
elementen: 30 Ke contour, externe veiligheidscontour 10-6,
rijksbufferzone
Amsterdam-Haarlem, Schinkelpolder en Amsterdamse Bos
5.het standpunt over de geïnventariseerde bouwplannen in de vrijwaringszone ( met
inachtneming van de eerdere besluitvorming in GS-plenair op 14 februari en 14 maart
1995) definitief vast te stellen, met uitzondering van de bouwplannen Stevin Stapel,
Bankras-Kostverloren, Ringweg en Peetoom Penningsveer). Over deze 4 plannen zal
nog apart overleg (intern/IRO) plaatsvinden.
en deze besluiten schriftelijk aan de minister van VROM te bevestigen.
Het college besluit:
1.De voordracht tot heroverweging ingevolge de Awb van het besluit tot vaststelling van de
partiële streekplanherziening ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol vast te stellen.
2.De voordracht en het ontwerp-besluit op 23 juni 1997 ter vaststelling aan provinciale staten
voor te leggen.
3.De voordracht ter kennisneming toe te zenden aan bezwaarhebbenden.
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7
Beleidsnota "Programma
Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland,
1998-2002".
8
Benoeming Commissarissen
in de Raad van Commissarissen Holding Afvalzorg/PROAV en de Raad van
Commissarissen Deponie
BV.

besluit

Het college besluit de statenvoordracht en het bijbehorende besluit definitief vast te stellen en
deze ter besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten in de vergadering van juni.

Het college besluit:
1. De ontwerp-voordracht met bijbehorend ontwerp-besluit vast te stellen, inhoudend, behoudens
ingekomen bezwaar van de Algemene Vergadering van aandeelhouders (AvA) en de
Ondernemingsraad, door Provinciale Staten in hun vergadering van 23 juni in de Raad
van Commissarissen van de Holding Afvalzorg/PROAV vier commissarissen te
benoemen, waarvan 2 of 3 leden afkomstig uit Gedeputeerde Staten en 2 of 1 afkomstig
uit Provinciale Staten en in de Raad van Commissarissen van Deponie BV drie
commissarissen, waarvan 1 uit het college aan Gedeputeerde Staten en 2 uit Provinciale
Staten.
2. Dit voorstel voor te leggen aan het seniorenconvent met het verzoek om voorstellen te doen
voor de personele invulling van de leden van beide raden van commissarissen
3. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Ondernemingsraad een kennisgeving te
zenden conform artikel 20 lid 4 van de statuten van de Holding PROAV/Afvalzorg.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. (023) 514 44 094, 5, 6
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 7
Y. Koot
tel. (023) 514 42 831, 8
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 2, 3
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct 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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