
 
 
 
 
 

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

van 25 november 1997  
 
Onderwerp Besluit 
 

 
  
 
1 
Gebruiksplan Schiphol 1998. 

 
Het college besluit de statenvoordracht vast te stellen. 
 

2 
Vergadering Algemeen 
Bestuur IPO op 27 november 
1997 

 
Het college besluit in te stemmen met de IPO-voorstellen Interprovinciaal Meerjarenprogramma 
Landelijk Gebied 1998 "IMP-1998"; IPO-schets Waterbeheer; Verdeling onderhoudsgelden 
Rivierdijken; Convenant Glastuinbouw Milieu; Convenant Startprogramma "Duurzaam veilig" 
(verkeersveiligheid). 

3 
Herstructurering Haven en 
Industriegebied De Pijp te 
Beverwijk, 1e fase 

 
Het college besluit: 
1.De gemeente Beverwijk, onder voorbehoud van een positief advies van de               

Statencommissie voor Economische Zaken, een bijdrage in het kader van het 
provinciale Voorwaardenscheppend Beleid toe te kennen van � 500.000 ten behoeve van 
de eerste fase van de herstructurering van het haven- en industrieterrein De Pijp te 
Beverwijk; 

2.Ter verkrijging van het advies van de statencommissie Economische Zaken deze commissie in 
haar vergadering van 10 december a.s. een voorstel terzake voor te leggen. 

 
4 
Herstructurering Haringhaven 
te IJmuiden 

 
Het college besluit: 
1.Maximaal � 2,5 miljoen gulden beschikbaar te stellen t.b.v. de herstructurering van de 

Haringhaven te IJmuiden. 
2.De bijdrage ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH). 
3.De bijgevoegde ontwerp-voordracht en -besluit voorlopig vast te stellen en voor te leggen aan 

de statencommissie Economische Zaken & Werkgelelgenheid en Middelen op 10 
december 1997.           

 
             
5 
Nota toeristische speerpunten 
1998-2002 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de nota toeristische speerpunten voor de periode 1998 - 2002 en daaruit 

in principe de volgende hoofdpunten vast te stellen: 
a. De provincie wil met haar toeristisch beleid vooral de randvoorwaarden voor verdere 

toeristische ontwikkeling optimaliseren, en richt zich daarbij op de navolgende 
speerpunten: 

* de fysieke ruimte die benodigd is om verdere toeristische ontwikkelingen mogelijk te maken. 
* de professionalisering van de sector en 
* de infrastructuur zoals uitgewerkt in de centrale beleidsthema's Noordzeekust, IJsselmeerkust, 

Cultuur en Bloemen  
 b. De provincie zal provinciebrede of provincie-overschrijdende initiatieven nemen waarin de 

voorgenoemde speerpunten centraal staan, en gemeenten en samenwerkingsverbanden 
ondersteunen bij het uitvoeringsgereed maken 

en realiseren van plannen. 
2.De nota en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor 
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Economische Zaken in haar vergadering van 10 december 1997.           
 

             
6 
Benoeming commissarissen 
in RvC Holding  
Afvalzorg/PROAV en RvC 
Deponie BV 

 
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 8 december a.s. te 
benoemen: 

a. in de Raad van Commissarissen van de Holding Afvalzorg/PROAV 4 commissarissen 
waarvan 3 leden afkomstig uit gedeputeerde staten en 1 afkomstig uit provinciale staten 
en  

b. in de Raad van Commissarissen van Deponie BV  3 commissarissen. waarvan tenminste 1 lid 
uit het college van gedeputeerde staten en de overige uit provinciale staten; 

2.Dit voorstel voor te leggen aan het seniorenconvent met het verzoek voorstellen te doen voor 
de personele invulling van de beide onder 1. genoemde 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 Afvalzorg/PROAV.      
     

 
             
7 
Jaarprogramma's '98 
uitvoeringsprojecten 
recreatieverkeer "BESC" en 
"Zomer in de Kop" 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met de jaarprogramma's '98 voor de uitvoeringsprojecten 

recreatieverkeer Bergen, Egmond, Schoorl en Castricum (BESC) en "Zomer in de 
Kop". 

 Dit houdt in dat: 
 -de projecten op de lijst, waar de provincie verantwoordelijk voor is, verder zullen 

worden voorbereid en in principe (zo mogelijk) in '98 zullen worden 
uitgevoerd; 

-subsidie-aanvragen voor de projecten, waarvoor derden verantwoordelijk zijn, in  beginsel zullen 
worden gehonoreerd voorzover dat voortvloeit uit eerdere provinciale 
besluitvorming/toezeggingen; 

-m.b.t. overige aanvragen voor projecten van derden weliswaar in principe een positief standpunt 
wordt ingenomen, doch niettemin het voorbehoud wordt gehanteerd dat 
subsidietoekenning afhankelijk is van nadere afweging en besluit-vorming 

2.De jaarprogramma's om advies voor te leggen aan de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. 
 

  
8 
Voorstel voor ondersteuning 
vanuit FINH aan uitbreiding 
bollenareaal in Anna 
Paulowna-West 

 
Het college besluit: 
1.het besluit van 11 maart jl. ten aanzien van stimulering aan de uitbreidingslocatie in Anna 

Paulowna-West in te trekken.  
2.voor het ontwikkelen van netto 355 ha nieuw bollenareaal in Anna Paulowna-West max. f 

10.525.000  te reserveren vanuit het FINH fonds. Deze maximaal � 10.525.000  zal op 
de volgende wijze worden aangewend: 

a.maximaal f 3.525.000 beschikbaar te stellen aan de uitvoeringscoöperatie Westpolder ten 
behoeve van investeringen gericht op milieu, natuur, landschap en recreatie 
(infrastructuur) onder de voorwaarden dat de gemeente Anna Paulowna, 
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Uitwaterende Sluizen en Hollands Kroon eveneens conform de exploitatie-
opzet bijdragen. 

b.ten behoeve van de aankoop en bewerking van grond een renteloze lening te verlenen aan de 
coöperatie Westpolder u.a. van maximaal � 7 miljoen met een looptijd van 
maximaal 10 jaar, die in tranches wordt uitbetaald op basis van door de 
provincie goedgekeurde voorgenomen transacties en jaarplannen. 

3.voor het uitplaatsen van bollenbedrijven uit de binnenduinrand Den Helder-Zijpe naar Anna 
Paulowna-West, maximaal f 1.5 miljoen te reserveren vanuit het FINH voor 
hervestigingspremies. Uitgegaan is van een hervestigingspremie van f 20.000,- /ha 
onder andere ter compensatie van het (tijdelijke) verschil in bodemvruchtbaarheid. 

4.ten behoeve van de onder 2 genoemde punten met de coöperatie Westpolder een overeenkomst 
aan te gaan waarbij afspraken worden gemaakt over: 

-de voorwaarden waaronder de provinciale bijdrage van ruim. f 3.5 miljoen beschikbaar  komt 
ten behoeve van de inrichting voor natuur, milieu, landschap en recreatie; 

- de voorwaarden op basis waarvan een beroep kan worden gedaan op de lening van maximaal f 7 
miljoen voor het aankopen van de benodigde gronden en vervolgens inrichten 
van deze gronden.  

De belangrijkste voorwaarden zijn: 
*het regelen van beheer en onderhoud van de voorzieningen ten behoeve van natuur, milieu 

(waterbeheersing), landschap en recreatie; 
*afspraken over de reservering van 100 ha bollengrond voor te verplaatsen bedrijven, vanuit de 

Duinzoom Den Helder-Zijpe 75 ha en de binnenduinrand in het BES-
gebied 25 ha; 

*afspraken over de wijze van financieel toezicht door de provincie op de activiteiten van de 
coöperatie; 

*dat de coöperatie zorgt voor de realisatie van de dagattractie en het servicecentrum; 
*afspraken over de wijze waarop binnen het project onderzoek naar en daadwerkelijk realisering 

van duurzame bollenteelt, waaronder ook biologische bollenteelt, zal 
plaatsvinden; 

* afspraken over monitoring van de milieu-effecten. 
5.ten behoeve van het ter beschikking stellen van een hervestigingspremie voor verplaatsing 

vanuit Duinzoom De Helder-Zijpe naar Anna Paulowna-West een subsidieverordening 
op te stellen. 

6.in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht met betrekking tot het vorenstaande en deze op 
10 december om advies voor te leggen aan de commissie Middelen op 10 december a.s. 

 
 9 
Vaststelling hogere 
grenswaarden geluidhinder 
Westpoort, gemeente 
Amsterdam 

 
Het college besluit de verzochte hogere waarden geluidhinder (ontheffingsgrond grond- en 
bedrijfsgebondenheid) vanwege het industrieterrein Westpoort, gemeente Amsterdam, vast te 
stellen.           
 

            
10 
Vaststelling hogere waarden 
geluidhinder vanwege 
industrieterrein Westpoort 
Amsterdam 

 
Het college besluit de verzochte hogere waarden geluidhinder (ontheffingsgrond geluidluwe 
gevel) vanwege het industrieterrein Westpoort, gemeente Amsterdam, vast te stellen.           
 

           
11  
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Vaststelling hogere waarden 
geluidhinder vanwege 
industrieterrein Westpoort 
Amsterdam 

Het college besluit de verzochte hogere waarden geluidhinder (gecombineerde ontheffingsgrond: 
geluidluwe gevel als de Zwanenburgbaan niet voor landingen vanuit het noorden wordt gebruikt 
en lager referentieniveau als deze baan wel dusdanig wordt gebruikt) vanwege het industrieterrein 
Westpoort, gemeente Amsterdam, vast te stellen.           
           
 

12 
Goedkeuring 
bestemmingsplan De Kwakel-
Rondom het Fort 1996, 
gemeente Uithoorn 

 
Het college besluit goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan De Kwakel-Rondom het 
Fort 1996. 

  
13 
Aanvullende afspraken 
decentralisatie Accoord 
Regionaal Verkeersveiligheid 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de aanvullende afspraken die n.a.v. de evaluatie decentralisatieaccoord 

regionaal verkeersveiligheidsbeleid tussen de accoord-partners zijn bereikt. 
2.De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer hiervan in kennis te stellen.           
 

            14 
Werkplan 1998 van de 
Stichting ter verbetering van 
de agrarische structuur in 
Noord-Holland (STIVAS) 

 
Het college besluit: 
1.Het werkplan 1998 van de Stichting ter verbetering van de agrarische structuur in Noord-

Holland goed te keuren. 
2.De uitvoering van het werkplan op te dragen aan de G.S. commissie Land- en tuinbouw. 
3.Het werkplan ter kennisneming op te sturen naar de leden van de statencommissie Land- en 

tuinbouw. 
4.Het bestuur van Stivas Noord-Holland te informeren over de besluiten 1, 2 en 3.           
 

            15 
Bebouwde Kom Boswet 
gemeente Harenkarspel 

 
Het college besluit de goedkeuring van de door de gemeenteraad van de gemeente Harenkarspel 
op 7 januari 1997 vastgestelde Bebouwde Kom Boswet te onthouden. 

             
           
16 
Verwerving aandelen in BV 
Boei 

 
Het college besluit: 
1.Provinciale Staten van Noord-Holland voor te stellen aandelen te verwerven van de BV 

Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel 
Erfgoed (BOEI) tot een bedrag van � 10.000,-. 

2.Het advies hieromtrent op 27 november in te winnen van de statencommissie Maatschappelijk 
Welzijn en Cultuur. 

 
 17 
Heroverweging ingevolge de 
Awb; weigering verklaring 
van geen bezwaar bouw twee 
gebouwen t.b.v. 14 woningen 
aan de Amsteldijk/Kalfjeslaan 
te Amsterdam t.n.v. 
G.R.Rijsterborgh Holding 

 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de HAC: 
1.De ingebrachte bezwaren te ontvangen. 
2.Die bezwaren ongegrond te verklaren. 
3.Het bestreden besluit van 10 april 1997, tot weigering van de verklaring van geen bezwaar, te 

handhaven.           
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18 
Goedkeuring 
Bestemmingsplan 
Schellinkhout-De Witte 
Hoeve 1996, gemeente 
Venhuizen 

 
Het college besluit goedkeuring te verlenen aan het raadsbesluit van 24 april 1997 van de 
gemeente Venhuizen tot vaststelling van het bestemmingsplan "Schellinkhout-De Witte Hoeve 
1996".           
 

             
 
19 
Goedkeuringsbesluit 
bestemmingsplan 
Villagebied, gemeente 
Hilversum 

 
Het college besluit het bestemmingsplan Villagebied van de gemeente Hilversum goed te keuren 
met uitzondering van enkele artikeldelen van de planvoorschriften plus een aanduiding en een 
roodomlijnd deel op de plankaart.           
 

             
 
20 
Voorwaardenscheppend 
beleid, subsidie All-weather 
terminal Amsterdam 

 
Het college besluit: 
1.Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, onder voorbehoud van een positief advies van de 

statencommissie voor Economische Zaken, een subsidie toe te kennen van � 500.000,-- 
ten behoeve van de realisering van een all-weather terminal; 

2.Ter verkrijging van het advies van de Cie EZ deze commissie in haar vergadering van 10 
december 1997 een subsidievoorstel terzake voor te leggen. 

  
21 
Jaarvergadering Airport 
Regions Conference 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de agenda en stukken voor de jaarvergadering van de Airport Regions 

Conference (ARC) op 28-11-1997 te Amsterdam. 
2.Kennis te nemen van het feit dat de ARC op de ochtend van 28-11-1997 in Amsterdam een 

Seminar over veiligheid organiseert, te openen door mevr. Krikke (wethouder 
Amsterdam) en de heer Van Kemenade. 

3.In te stemmen met het inbrengen in de jaarvergadering van de ambtelijk voorgestelde reacties 
(zie samenvatting) op de agendapunten 1 (notulen), 4 (luchthaventarieven), 5 (geluid) en 
6 (toetreding ACI-Europe).  

3.1.Bij agendapunt 4 de volgende tekst in te brengen: 
'In afwijking van artikel 4 moeten de luchthavenautoriteiten die onder deze Richtlijn vallen ter 

beperking van de geluidsoverlast overdag en 's nachts de luchthaventarieven voor de 
nachtvluchten in het algemeen en voor de zogenaamde hoofdstuk 2 en marginale 
hoofdstuk 3 vliegtuigen in het bijzonder 50% hoger stellen dan voor de overige 
vluchten.' 

3.2.Bij agendapunt 5 akkoord te gaan met de genoemde mogelijkheden om de 
geluidsproblematiek beter beheersbaar te maken.  

4.In de jaarvergadering verder naar voren te brengen: 
 a) dat de financiële jaarstukken en het Actieplan 1998 niet mogen ontbreken op een 

jaarvergadering; 
 b)dat vanwege het Seminar over veiligheid dit onderwerp niet mag ontbreken op de 

agenda van de ARC-jaarvergadering; 
 c)dat de 'Strategic note for ARC', een op initiatief van Noord-Holland tot stand 

gekomen strategisch rapport, geagendeerd had moeten worden; 
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 d)dat Noord-Holland de ARC vraagt aan te dringen op onderzoek door de EU naar de 
mogelijkheden tot het creëren van zodanige (financiële) regelingen dat een 
eerlijke prijsvergelijking mogelijk wordt tussen de verschillende 
vervoersmogelijkheden, met name die tussen West-Europese 
luchtverbindingen en gebruik van de HSL; 

 e.dat Noord-Holland de ARC vraagt een overlegstructuur te creëren met Brussel 
waardoor de ARC op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau kan functioneren 
als partner bij de ontwikkeling en voorbereiding van het Europese 
luchtvaartbeleid. 

5.De portefeuillehouder gedeputeerde Lagrand voor het overige met betrekking tot deze 
jaarvergadering te machtigen naar bevind van zaken te handelen. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 091, 12, 17, 18, 19, 21 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 102 
M. Hoensontel. (023) 514 41 183, 4, 5, 7, 20 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 5813 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 836, 9, 10, 11 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 878, 14 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 0915, 16 
 
 
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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