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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 7 juli 1998 

 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
1 
Jaarverslag HAC 1997 + 
conceptvoordracht 
 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel de voordracht vast te stellen waarmee het jaarverslag over 1997 van de Hoor- en 

Adviescommissie aan provinciale staten ter kennisneming wordt aangeboden. 
2.De ontwerpvoordracht om advies te zenden aan de commissie Openbaar Bestuur. 

 
2 
Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat op 9 juli 1998 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
adviescommissie Milieu en Waterstaat. 

 
3 
Advies van de Stuurgroep 
Biomassavergassing inzake 
realisatie biomassa 
vergassingsinstallatie  

 
Het college neemt kennis van de terugmelding van mevrouw Wildekamp aangaande de jongste 
ontwikkelingen in het Biomassavergasserproject, en het advies van de voorzitter van de 
stuurgroep dienaangaande om van verdere realisatie af te zien. 
Het college besluit: 
1.provinciale deelname aan het project te staken, 
2.een uitgebreide toelichting voor de statencommissie te doen voorbereiden. 

 
4 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid drs 
C.Kruijmer inzake 
Biomassavergasser 

 
Het college besluit de beantwoording aan de nieuw ontstane situatie aan te passen. 

 
5 
Opzet voor een startakkoord 
"Woonschepen in de 
Haarlemmermeerse 
Ringvaart" 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de oplossing voor de woonschepenproblematiek in de Haarlemmermeerse 

Ringvaart, zoals beschreven in de opzet voor het startakkoord. 
2.De gedeputeerde NLO te machtigen om namens het college het akkoord te ondertekenen. 
3.De gedeputeerde NLO te machtigen om namens het college de hoogte van de provinciale 

financiële bijdrage voor de oplossing van de kwestie in overleg met de betrokken partners te 
bepalen. 

 
6 
Millenniumproblematiek 
provincie Noord-Holland 
"Van probleem naar 
oplossing" 

 
Het college besluit: 
1.de nota inzake de millenniumproblematiek voor kennisgeving aan te nemen. 
2.In principe extra menskracht te mobiliseren op grond van een geconcretiseerd voorstel. 
3.Een testomgeving te laten inrichten. 

 
7 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenleden 
mw.M.D.Koning-Zijp en 
E.P.van Gaalen-Haanstra 
inzake 
"Dagverzorgingsprojecten" 

 
Het college besluit de inliggende beantwoording van de schriftelijke vragen van de statenleden 
M.D.Koning-Zijp en E.P.van Gaalen-Haanstra inzake de dreigende beëindiging van 
dagverzorgingsprojecten vast te stellen. 
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van 7 juli 1998 

 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

8 
Bestemmingsplan Schiphol 
West e.o. 

 
Het college besluit: 
1.reclamanten vermeld onder 1 tot en met 42 en onder 171 en 176 mee te delen             dat zij 

niet in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen 
2.reclamanten vermeld onder 43 tot en met 147, alsmede reclamanten onder 149 en          150 

mee te delen dat zij niet in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen               aangezien 
hun bedenkingen zijn gericht tegen het banenstelsel 5P; 

3.de overige reclamanten vermeld onder 43 tot en met 184 mee te delen dat in             hun 
bedenkingen kunnen worden ontvangen, met dien verstande dat de                     
reclamanten onder 148, 151, 152, 153 tot en met 158, 159, 160 en 170 niet in           hun 
bedenkingen kunnen worden ontvangen voorzover hun bedenkingen zijn                 gericht 
tegen het banenstelsel 5P; dat de ingediende bedenkingen geen                  aanleiding 
hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;           

4.dat de ingediende bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding            van 
goedkeuring aan enig plandeel;     

5. goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 
*delen de bestemming Verkeer op de plankaart, zoals aangegeven met een rode lijn;  
*de 50 dB(A) contour industrielawaai, voorzover voorkomend binnen de                   

bestemmingen Luchtvaartdoeleinden I en Uit te werken Luchtvaartdoeleinden III; 
6.in verband met artikel 30, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat             

herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van de van goedkeuring onthouden 
plandelen noodzakelijk wordt geacht; 

7.de termijn genoemd in artikel 30, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vast te stellen 
op 6 maanden. 

9 
Beheersverslag 1996/1997 
van de provinciale 
natuurterreinen  die bij 
N.V.PWN in beheer zijn. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de wijze waarop de N.V.PWN in de periode 1996-1997 het beheer over 

het Noordhollands Duinreservaat c.a. heeft uitgevoerd, zoals beschreven in het desbetreffende 
beheersverslag. 

2.Kennis te nemen van het toegezonden overzicht van de stand van zaken m.b.t. de actiepunten 
uit de Beheersnota 1996-2002. 

3.Genoemde stukken ter kennisneming aan te bieden aan de statencommissie NLO. 
10 
Concept-convenant tussen de 
provincie, het waterschap 
Hollands Kroon, 
Staatsbosbeheer Noord-
Holland en de gemeente 
Wieringen voor uitvoering 
van het beheerplan Wierdijk 
op Wieringen 

 
Het college besluit de GS-commissie te machtigen met het waterschap Hollands Kroon, 
Staatsbosbeheer Noord-Holland en de gemeente Wieringen een convenant aan te gaan tot 
uitvoering van de actiepunten vervat in het beheerplan voor de Wierdijk op Wieringen. 

 
11 
Heroverweging weigering 
afgifte verklaring van geen 
bezwaar op de aanvraag voor 
de bouw van een cabrioletkas 
door de Firma C.Vlaar te 
Wognum 

 
Het college besluit m.b.t. de aanvraag om een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van 
een cabrioletkas door de Firma C.Vlaar, gevestigd aan De Gouw 42 te Wognum, conform het 
advies van de HAC: 
1.de bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen. 
2.De bezwaren ongegrond te verklaren. 
3.De bestreden beslissing van 12 februari 1998, nr.97-713643, tot weigering van de gevraagde 

verklaring te handhaven. 
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Onderwerp Besluit 
 

 

12 
Bezwaarschrift ingevolge de 
AWB van B&W van Velsen 
en Zeehaven IJmuiden NV 
tegen weigering verklaring 
van geen bezwaar ex art.19 
voor de aanleg van 2 
dijklichamen en 3 kademuren 
(Derde Haven), gemeente 
Velsen 
 

 
Het college besluit: 
1.Reclamanten in hun bezwaren te ontvangen. 
2.De bezwaren gegrond te verklaren. 
3.De bestreden beschikking van 31 maart 1998 in te trekken en de verklaring van geen bezwaar 

als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de aanleg van 2 
dijklichamen en 3 kademuren ten behoeve van de Derde Haven te Velsen alsnog te  
verlenen. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 098, 11, 12 
B. Kessenstel. (023) 514 40 22  2, 6 
L. Nijsten tel. (023) 514 40 871, 10 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 5, 7, 9 
M. van Kanten tel. (023) 514 42 113, 4 
 
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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