
 
 
 
 

1 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 4 november 1997  
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 
 
 
1 
Kredietaanvraag ten laste van 
het FINH t.b.v. 
voorbereidende 
werkzaamheden Definitiefase 
N22 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit behelzende het beschikbaar stellen van in 

totaal �6.900.000,- voor de aanleg van 4 kunstwerken (bruggen) nabij de Geniedijk en 
het omleggen van een aardgasleiding, in het tracé van de N22, Haarlem-Nieuw-Vennep, 
in principe vast te stellen. 

2.Het bedrag van 6,9 miljoen genoemd onder punt 1. te onttrekken aan het Fonds Investeringen 
Noord-Holland (FINH). 

3.De voordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer 
en die van Middelen. 

 
2 
Financieel jaarverslag 1996 
NV Afvalzorg Noord-Holland 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het financieel jaarverslag over 1996 van de N.V. Afvalzorg Noord-Holland 

en de voorgestelde toevoeging van de gehele winst ad �18.716.161,- aan de algemene 
reserve. 

2.In te stemmen met de ontwerp-voordracht en het ontwerp besluit. 
3.Het ontwerp om advies aan de Commissie Middelen voor te leggen.       
 

           
3 
Driehoek van Boreel, 
Heemskerkerduin 

 
Het college besluit: 
1.De NV PWN te verzoeken om op dit moment niet tot verkoop van de ca 12 ha, onderdeel van 

de Driehoek van Boreel, over te gaan. 
2.De gemeente Heemskerk te verzoeken om op dit moment niet over te gaan tot aankoop van de 

onder 1 genoemde grond. 
 

  
4 
Ontwerp-3e wijziging van de 
provinciale begroting voor 
1997 

 
Het college besluit de ontwerp-3e begrotingswijziging van de provinciale begroting voor 1997 
met de daarbij behorende voordracht definitief vast te stellen. 

  
5 
Deelnemingenverslag 1996 

 
Het college besluit: 
1.Het deelnemingenverslag over 1996 vast te stellen. 
2.Het deelnemingenverslag ter kennisneming toe te sturen aan de gecombineerde commissie 

Middelen en Milieu, Water en Energie (novembervergadering). 
3.Het deelnemingenverslag tevens ter kennisneming tot te zenden aan de Rekeningencommissie. 
 
 

6 
Richtlijnen IER 

 
Het college besluit: 
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Onderwerp Besluit 
 

bedrijventerrein 
Wijkermeerpolder 
 

1.In de concept-richtlijnen voor het IER bedrijventerrein Wijkermeerpolder zowel een keuze voor 
nat bedrijventerrein als een toetsingskader (voor de in het IER op te nemen alternatie-
ven) op te nemen en daarbij in meerderheid ten aanzien van de relatie tussen het 
bedrijventerrein en de Assendelverzeedijk als standpunt te formuleren: 

"Bij het ontwikkelen van het bedrijventerrein dient ervoor te worden zorg gedragen dat de dijk 
als landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol element tot zijn recht blijft komen. 
Nadrukkelijk zal worden getoetst of aan deze eis wordt voldaan."  

2. Het advies van de commissie MER op te volgen, behalve ten aanzien van het werken vanuit 
een meest milieuvriendelijk alternatief en het uitvoeren van een grootschalig 
belevingsonderzoek; 

3. De concept-richtlijnen in principe vast te stellen en deze voor te leggen aan de PS-cie MWE, 
ter behandeling, en aan de PS-commissie ROV en de PPC, ter informatie; 

4.Behoudens in geval van principiële kritiek vanuit de PS-commissie, de commissie M&W uit 
GS te machtigen de richtlijnen hierna definitief vast te stellen; 

5.In de uitnodigingsbrief voor de commissievergadering, gericht aan de insprekers op de 
startnotitie, aan te geven dat er naar is gestreefd de inspraakreacties in de concept-richt-
lijnen zo veel mogelijk te laten doorklinken, behalve in gevallen dat zij betrekking 
hadden op een ander schaalniveau dan het streekplan of op een ander vertrekpunt dan 
realisering van een bedrijventerrein conform de besluitvorming van PS over het 
masterplan Noordzeekanaalgebied. 

 
7 
Overeenkomst inzake het 
herstel van de dynamiek in 
kustzone van Schoorl en 
Bergen 

 
Het college besluit: 
Overwegende: 
-dat in de nota "Kustverdediging na 1990: Beleidskeuze voor de kustlijnzorg", zoals medio 1990 

vastgesteld door de regering , wordt vermeld dat er door de keuze voor het handhaven 
van de kustlijn ruimte komt voor herstel van de dynamiek in het duingebied; 

-dat in de nota "Kustbalans 1995: de tweede kustnota", zoals in april 1996 vastgesteld door de 
regering, wordt vermeld dat het duingebied tussen Schoorl en Bergen veelbelovend is 
als lokatie voor herstel van de dynamiek; 

-dat de Raad voor het Natuurbeheer en de Raad voor Verkeer en Waterstaat hebben geadviseerd 
om het herstel van de dynamiek in het duingebied van Schoorl en Bergen met 
voorrang, als pilotproject, uit te voeren; 

-in te stemmen met de overeenkomst inzake het project gericht op herstel van de dynamiek in de 
kustzone van Schoorl en Bergen; 

 
 8 
IER Bedrijventerrein 
Wijkermeerpolder 

 
Het college besluit als aanvullend budget voor het IER Bedrijventerrein Wijkermeerpolder 
�110.000,- beschikbaar te stellen.        
 

          9 
Vastgesteld bestemmingsplan 
Javaeiland, gemeente 
Amsterdam 

 
Het college besluit goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Amsterdam 
tot vaststelling van het bestemmingsplan Java-eiland, met uitzondering van artikel 11 lid 3 sub 
b, lid 4 en lid 5 van de voorschriften en de daartegen ingebrachte bedenkingen ongegrond te 
verklaren.        
 

           
10 
Verstedelijkingsbeleid 2005 - 
2010 

 
Het college besluit: 
1.Voorlopig in te stemmen met concept-uitvoeringsafspraken verstedelijkingsbeleid 2005-2010 
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voor het gebied van het ROA en overig Noord-Holland 
2.Daarbij aan te geven dat alvorens tot ondertekening kan worden overgegaan een oplossing 

moet worden gevonden voor het financieringsprobleem van de met de 
verstedelijkingsopgave tot 2005 samenhangende infrastructurele projecten, zoals 
voorzien in de Vinex-convenanten 

3.tevens te onderstrepen dat realisatie van de verstedelijkingsopgave voor de periode 2005-2010 
alleen verantwoord is als het Rijk de investeringsinspanning voor infrastructuur 
verhoogt. 

4.In te stemmen met verzending van een brief namens de randstadpartners. 
5.Aan te geven dat de nu gehanteerde woningbouwtaakstellingen voorlopig zijn en dat eerst bij 

de herijking in 2000 harde uitspraken kunnen worden gedaan over taakstellingen en 
lokaties 

6.Omdat de bufferzones geen onderdeel uitmaken van de uitvoeringsafspraken ondertekening 
ervan niet afhankelijk te stellen van uiteindelijke rijksbesluitvorming ten aanzien van de 
Zuiderscheg 

7.De concept-uitvoeringsafspraken en de financieringsproblematiek van de infrastructuur voor 
advies in te brengen in de komende statencommissie RO. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
over de nummers 
 
 
R. Fillettel. (023) 514 44 099, 10 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 104, 5 
M. Jonkertel. (023) 514 44 581, 6, 8 
Y. Koottel. (023) 514 42 832, 7 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 093 
 
 
 
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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