
 
 
 

1 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
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1 
BJZ 
* 
Arhi-procedure 's Graveland, 
Nederhorst den Berg, 
Loosdrecht: herindelingsplan 
Utrecht. 

 
 
 
Het college besluit: 
1.Voorstander te zijn van het richten van de procedure op het samenvoegen van de gemeenten 's 

Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht tot één gemeente. 
2.De Noord-Hollandse delegatie in de IPC op te dragen dat hun inzet moet zijn gericht op een 

herindelingsplan met die strekking. 
 
 

 
2 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid C.Kruijmer 
inzake bezoek internationale 
luchthavens. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

      
3 
Verslag gevoerd R.O. beleid 
1996/1997 

 
Het college besluit: 
1.in principe in te stemmen met het concept-verslag gevoerd R.O. beleid 1996/1997 
2. het concept-verslag ter advies voor te leggen aan de P.S.-commissie R.O.V. 
3.de G.S.-commissie ROV te machtigen het verslag definitief vast te stellen mede n.a.v. de 

tijdens de bespreking in de P.S.-commissie ROV gemaakte opmerkingen en ter 
kennisname toe te zenden aan provinciale staten en de minister van VROM. 

 
 
4 
Bedrijventerrein Zuiderscheg 

 
Het college besluit: 
1.Uit te spreken dat het gemeentebestuur van Velsen de noodzaak van uitplaatsing van niet-

havengerelateerde bedrijven uit het havengebied IJmuiden-West voldoende heeft 
aangetoond. 

2.Uit te spreken dat, gelet op de eerdere besluitvorming over het Masterplan 
Noordzeekanaalgebied door Provinciale Staten, een eerdere reactie van GS op de 
actualisering PKB-VINEX inzake een tekort aan bedrijventerreinen in IJmond/Zuid-
Kennemerland en de stand van zaken van de voorbereiding van het streekplan 
Kennemerland, de Zuiderscheg de enige locatie in IJmond is die op korte termijn 
beschikbaar is voor opvang van de hierboven bedoelde niet-havengerelateerde bedrijven. 

3.De minister van VROM in het overleg van 23 september a.s.te verzoeken 
de begrenzing van de bufferzone ter plaatse van de Zuiderscheg aan te passen ten behoeve van een 

bedrijventerrein voor niet-havengerelateerde bedrijven, met name logistieke bedrijven, 
uit het havengebied IJmuiden-West tot een maximum van 15 ha netto. 

4.De minister van VROM mede te delen dat uitvoering van het besluit niet zal plaatsvinden dan 
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nadat in samenwerking met de gemeente Velsen, het rijk en het Recreatieschap 
Spaarnwoude compensatie plaatsvindt. 

 
       
 

 
5 
Deelverordening Fonds 
Natuur- en 
Landschapsbescherming NH 
1998. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht inzake de vaststelling van de Deelverordening Fonds Natuur- en 

Landschapsbescherming Noord-Holland 1998 voorlopig vast te stellen. 
2.De voorlopig vastgestelde voordracht om advies voor te leggen aan de Statencommissie NLO. 
 

 
 
6 
Onthouding van goedkeuring 
aan het bestemmingsplan 
Partiële herziening Landelijk 
Gebied, gemeente Egmond. 

 
Het college besluit: 
m.b.t. het vastgestelde bestemmingsplan "Partiële herziening Landelijk Gebied, conform het 
advies van de Kerngroep van de Subcommissie voor de gemeentelijke plannen en de 
stadsvernieuwing van de PPC: 
a. de ingebrachte bedenkingen te ontvangen; 
b. de bedenkingen gegrond te verklaren; 
c. het besluit van de gemeenteraad van Egmond van 27 januari 1997 tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Partiële herziening Landelijk Gebied van goedkeuring te onthouden en in 
verband daarmee, op grond van het bepaalde in artikel 28, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, voor het gebied een aanlegvergunningstelsel op te nemen. 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 092, 3, 4, 6 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 5 
 
 
 
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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