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1 
Business park IJmond c.v.: 
participatie Provincie  Noord-
Holland 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst BPY, de ontwerpoprichtingsakte CV 

BPY, kosten-/batenoverzicht en kaart BPY. 
2.In te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen Oostflank BV, 

Provincie Noord-Holland, het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector (OPP, 
een dochter van de Bank van Nederlandse Gemeenten) en de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen. 

3.In te stemmen met de oprichting van de CV Business Park Ymond BPY, met als deelnemers 
(Hoogovens-dochter) Oostflank BV als beherend vennoot en de Provincie Noord-Holland, de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en OPP, als commanditaire of stille vennoten. 

4.De deelname van f.1.000.000,-, zijnde 16 2/3% van het eigen vermogen van de op te richten 
commanditaire vennootschap, ten laste te brengen van Fonds Investeringen Noord-Holland. 

5.In te stemmen met de ontwerpoprichtingsakte. 
  
2 
Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat op 17 september 
1998 

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

 
3 
Vergadering IPO-
adviescommissie Ruimte en 
Groen op 17 september 1998 

 
Het college besluit in te stemmen met de meeste voorstellen zoals vermeld op de agenda van de 
IPO-adviescommissie Ruimte en Groen. 

 
4 
Millenniumproject 

 
Het college besluit in te stemmen met de begroting Millenniumproject als onderbouwing van 
het op 7 juli 1998 door GS vastgestelde totaalbedrag van 2,6 miljoen. 

  
5 
Vaststelling van de 
Voordracht bij het streekplan 
Gooi en Vechtstreek 

 
Het college besluit: 
1.De Voordracht aan de Staten vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen 

ten opzichte van de Voorlopige Voordracht zoals die in uw vergadering van 26 mei 1998 is 
vastgesteld: 

2.De contour stedelijk gebied uit te breiden met het westelijk deel (6,5 ha) van het landgoed 
Monnikenberg en aan te wijzen als nieuw bedrijventerrein. De aanwijzing van de 
toekomstige werklocatie Monnikenberg wordt evenals de andere nieuwe bedrijventerreinen 
aangemerkt als een essentiële beslissing en tevens als een besluit in de zin van artikel 1:3 
Algemene wet bestuursrecht; 

3.Het terrein van de KNSF te Muiden aan te wijzen als een te herstructureren gebied met 
inachtneming van de randvoorwaarden zoals geformuleerd in de Voordracht aan de Staten; 

4.Bij de ontwikkeling van de Blaricummermeent tot bedrijventerrein uitgegaan wordt van een 



 
 2 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
van 15 september 1998  

 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

bruto/netto-verhouding van 35/20 ha. De natuurwaarden die bij de ontwikkeling van de 
Blaricummermeent verloren gaan moeten gecompenseerd worden; 

5.De contouren stedelijk gebied en de definitie en criteria van de contour. Onderdeel van de 
definitie van de contour stedelijk gebied is dat buiten de contour geen verstedelijking mag 
plaatsvinden. Hieraan zal worden toegevoegd dat dit niet geldt voor verstedelijking verband 
houdende met een herinrichting van het terrein van de KNSF en de omgeving ervan; 

6.De reservelocaties voor bedrijventerreinen te laten vervallen; 
7.De voorkeur uit te spreken voor een verplaatsing van de RWZI van Hilversum-Oost naar 

Blaricum;  
8.De contour in Hilversum-Oost zal zo worden getrokken dat daarbinnen eventueel ook de 

RWZI verplaatst kan worden. Binnen deze contour moeten ook natuurwaarden die verloren 
gaan op een terrein van de GNR dat binnen het plangebied ligt, gecompenseerd worden. Dit 
is conform afspraken met de gemeente Hilversum en het GNR; 

9.Op beperkte schaal kleinschalig kamperen, groepskamperen, vrij kamperen en kamperen voor 
eigen gebruik mogelijk te maken. 

  
6 
Omvorming Crailo tot 
bedrijfsterrein: bericht aan 
Domeinen regio West te 
Leiden. 

 
Het college besluit de Directie Domeinen West te Leiden in kennis te stellen van het beleid in 
het ontwerp-Streekplan Gooi en Vechtstreek inzake de voorgenomen functieverandering van de 
voormalige legerplaats Crailo, thans Asielzoekerscentrum. 

 
 
7 
RWZI Blaricum 

 
Het college besluit in het streekplan Gooi en Vechtstreek op te nemen: 
"De bestaande RWZI Hilversum-Oost is toe aan renovatie. Binnen het plangebied Hilversum-

Oost kan de RWZI verplaatst en herbouwd worden. De voorkeur gaat echter uit naar het 
verplaatsen van de RWZI naar Blaricum door uitbreiding van de daar gelegen RWZI". 

 
 
 
 
 

 

8 
Voorlopige voordracht bij het 
streekplan Kennemerland 
(ontwerp); onderdeel 
Integrale Effectrapportage 
(IER) voor de 
Wijkermeerpolder 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het advies van de commissie mer; 
2.Kennis te nemen van de zienswijze op de Integrale Effectrapportage (IER). 
3.Het door het college op 5 september vastgestelde standpunt over de Wijkermeer onverkort te 

handhaven. 
4.Het advies van de commissie voor de mer te betrekken bij de verdere uitwerking van varianten 

voor een terrein voor haven- en industrieontwikkeling; e.e.a. uitmondend in verdere 
besluitvorming in het jaar 2000 door PS. 

 
 
9 
Investeringsbesluit FINH 
Oude Zeug Wieringermeer 

 
Het college besluit: 
1.In het kader van het overgangsprogramma 1998 van het FINH aan PS voor te stellen ten 

behoeve van het project Oude Zeug aan de gemeente Wieringermeer een investeringsbijdrage 
te verlenen van maximaal fl.6.932.500,- en aan de gemeente Medemblik een 
investeringsbijdrage van maximaal fl.1.920.000,-. 
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2.Onder punt 1. genoemde investeringsbijdragen te dekken uit middelen van het Fonds 
Investeringen Noord-Holland. 

3.Omtrent het onder 1. genoemde voorstel het advies in te winnen van de Statencommissie 
Middelen (vergadering van 7 oktober 1998) en de Statencommissies Economische Zaken, 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie over 
één en ander schriftelijk te informeren. 

10 
Milieuprogramma 1999-2002 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-Milieuprogramma 1999-2002 vast te stellen, inhoudende dat er 

activiteiten/projecten voor de uitvoering van het milieubeleid voor 1999 worden aangegeven 
op de volgende terreinen: 

*  Milieu en Ruimtelijke Inrichting 
*  Schiphol  
*  Milieu en Economie 
*  Milieu en Verkeer en Vervoer 
*  Milieu en Landbouw 
*  Energie 
*  Afval 
*  Bodem 
*  Milieubelasting bedrijven  
2.dat de kosten voor de uitvoering van het programma worden gedekt uit de in de ontwerp-

begroting voor 1999 opgenomen budgetten 
3.Het ontwerp-Milieuprogramma ter advisering aan de statencommissie voor Milieu, Water en 

Energie voor te leggen bij de bespreking van het Beleidsplan en de ontwerp-begroting 1999 
in de commissievergadering van 22 september a.s. 

4.Het ontwerp-Milieuprogramma vervolgens ter raadpleging voor te leggen aan doelgroepen, 
andere overheden en betrokken instellingen en belangenverenigingen.  

 
11 
Inspraakreactie voor 
startnotitie locatie-mer-
procedure windpark near-
shore (Noordzee) 

 
Het college besluit het Ministerie van Economische Zaken te berichten, dat: 
1.mogelijke toekomstige locaties voor een nieuwe luchthaven in de Noordzee niet belemmerd of 

onmogelijk mogen worden gemaakt door de locatiekeuze voor een windturbinepark; 
2.de volgende punten nader aandacht vragen:              
.de verhouding van dit initiatief tot convenanten, die met provincies gesloten zijn voor de 

plaatsing van windturbines op land, en al reeds gestarte windenergieprojecten;   
.de verhouding van dit initiatief tot nationaal en Europees (milieu)beleid; 
.onderzoek naar de haalbaarheid niet alleen te beperken op basis van de huidige stand van de 

techniek, maar ook op grond van te verwachten technische ontwikkelingen. 
 
 

 
 
12 
Afwikkeling project 
biomassavergassingsinstalla-
tie en opheffen stuurgroep 

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van de gang van zaken betreffende het project Biomassavergassingsinstallatie 

en de afwikkeling; 
2.de staten voor te stellen hun eerder genomen besluit, nr. 75, d.d. 8-12-1997 in te trekken ter 

zake van de bijdrage aan de financiering van het biomassavergassingsproject van � 20 
miljoen uit het FINH; 

3.de statencommissie Milieu, Water en Energie op 22 september 1998 schriftelijk te informeren. 
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13 
Opheffing van de GBD als 
Tak van Dienst door PS 

 
Het college besluit: 
1.de conceptstatenvoordracht met betrekking tot de opheffing van de Groenontwikkelings- en 

Beheersdienst (GBD) vast te stellen 
2.de conceptstatenvoordracht om advies voor te leggen aan de commissie Middelen van 7 

oktober 1998 
 

 
14 
Concepstatenvoordracht 
bezwaarschriften Provinciaal 
Beleidsplan Jeugdzorg 1998-
2001 

 
Het college besluit: 
1.De conceptstatenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inzake diverse bezwaarschriften 

tegen het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1998 tot en met 2001 in principe vast te 
stellen; waarmee besloten wordt een negental instellingen in hun bezwaren tegen de 
Subsidieverordening Jeugdhulpverlening Noord-Holland kennelijk niet-ontvankelijk te 
verklaren, één instelling in haar bezwaren tegen deze subsidieverordening niet ontvankelijk 
te verklaren, de bezwaren van deze instelling tegen het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 
1998 tot en met 2001 ten dele gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te 
verklaren. 

2.De conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de 
Statencommissie Zorg in de vergadering van 28 oktober 1998. 

 
15 
Algemene wet bestuursrecht; 
heroverweging afwijzing 
verzoek toepassing 
bestuursdwang in verband 
met het bezwaar van 
mw.V.Beentjes-de Waard, 
via advocaat Verhey te 
Alkmaar, m.b.t. Tardy 
Vermicultures BV te 
Castricum 

 
Het college besluit: 
1.Bezwaarmakende in zijn bezwaar d.d. 22 april 1998 te ontvangen. 
2.Het bezwaar ongegrond te verklaren. 
3.De bestreden beslissing van 17 maart 1998, nr.98-511340, te handhaven. 

 
16 
Bezwaarschrift Stichting Het 
Spalier tegen de GS-regeling 
ter uitwerking van de 
subsidieverordening 
jeugdhulpverlening Noord-
Holland 

 
Het college besluit het bezwaarschrift van de Stichting Het Spalier te Haarlem tegen de regeling 
ter uitwerking van de Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 niet-
ontvankelijk te verklaren en bezwaarde door middel van bijgaande brief hiervan in kennis te 
stellen. 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 4, 13 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18 9 
M. Jonker tel. (023) 514 44 581 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 14, 16 
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M. van Kanten tel. (023) 514 42 112, 10, 11, 12, 15 
S. Rabentel. (023) 514 40 073 
K. van Rijntel. (023) 514 40 455, 6, 7, 8 
 
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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