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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 17 november 1998
Onderwerp

1
Statenvragen van
dhr.Bruystens en De Lange
over het schrappen van
buslijnen in de Kop van
Noord-Holland

2
Jaarplan Vervoersmanagement
1999

3
Statenvragen over
grondwateroverlast in de
binnenduinrand van ZuidKennemerland
4
Resultaten van het
vragenlijstenonderzoek in het
kader van de
Gezondheidskundige
Evaluatie Schiphol

5
Verkenning Luchtvaart
volledig op zee

Concept-besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Het jaarplan Vervoermanagement 1999, waarin opgenomen de doelstellingen, de werkwijze en
de acties die de provincie in 1999 wil gaan uitvoeren en de bijbehorende begroting
voorlopig vast te stellen, met de kanttekening dat de uitgaven binnen het bestaande budget
dienen te blijven.
2.Het Jaarplan voor advies toe te zenden aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer
voor de vergadering van 4 december 1998.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.kennis te nemen van de resultaten van de vragenlijstenonderzoek, waaruit blijkt dat meer
omwonenden van Schiphol aangeven hinder te ervaren dan op basis van voorgaand
onderzoek uit '60 en '80, maar ook op basis van de Kosten-methodiek kan worden verwacht;
2.deze resultaten onder de aandacht van PS en het Kabinet te brengen en deze conform het
statenbesluit van 23 juni 1997, te betrekken bij de besluitvorming over de
luchtvaartontwikkelingen in Nederland.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de resultaten van de door Arcadis verrichte verkenning "Luchtvaart
volledig op zee".
2.Vast te stellen dat in de verkenning de meerwaarden van volledige verplaatsing van de
luchtvaart naar een eiland in de Noordzee in voldoende mate zijn aangetoond.
3.Vast te stellen dat er voldoende argumenten zijn om een ligging nabij de IJmond in de verdere
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procedures te betrekken.
4.Het onderzoeksrapport, vergezeld van bovenstaande besluitvorming, te presenteren in de
Statencommissie ROV/M, d.d. 20 november 1998 en het advies van de commissie in te
winnen.
5.De verkenning toe te zenden aan het kabinet als bijlage bij hun reactie op de TNLIlokatiestudies.

6
Vaststelling van de
statenvoordracht bij het
Streekplan Kennemerland

Het college besluit:
I.De voordracht streekplan Kennemerland (partiële herziening streekplan ANZKG voor IJmond
en Zuid-Kennemerland) vast te stellen, met inachtneming van een aantal wijzigingen ten
opzichte van de Voorlopige Voordracht zoals die op 8 september is vastgesteld.
II.Het Ontwerp-streekplan samen met de Voorlopige Voordracht en de definitieve Voordracht ter
vaststelling aan PS op 14 december voor te leggen.

7
Bestuur N.V.
Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland

8
Uitspraak van de Raad van
Staten van 5 november 1998
inzake zandwinning in het
Amstelmeer

Het college, bijeen in de hoedanigheid van enig aandeelhouder van de N.V.
Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland (NVO) besluit:
1.mevrouw mr F.G.van Diepen-Oost met terugwerkende kracht tot 6 april 1998 eervol ontslag te
verlenen als bestuurder van de NVO.
2.de heer J.A. Van Kemenade te benoemen tot bestuurder van de NVO.
3.de Kamer van Koophandel van bovengenoemde besluiten op de hoogte te stellen.

Het college besluit:
1.kennis te nemen van de uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
5 november 1998 waarbij het besluit van het college van 12 maart 1996 tot verlening van
een ontgrondingsvergunning aan Amstelzand BV tot het winnen van 5.000.000 m3 zand in
het Amstelmeer is vernietigd;
2.vast te stellen dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht een nieuw besluit moet worden
genomen met in achtneming van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State;
3.te constateren dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot deze uitspraak is
gekomen op grond van het oordeel dat:
a.sterk moet worden getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de ramingen;
b.sterk moet worden getwijfeld aan de deugdelijkheid van het onderzoek naar alternatieve
zandwinlokaties;
c.door het college geen oordeel is gegeven over de vraag of er sprake is van een zwaarwegend
maatschappelijk belang;
4.te constateren dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot het onder 3
genoemde oordeel is gekomen op basis van feiten en omstandigheden die na het moment
van vergunningverlening, i.c. bij de beoordeling in het kader van de bezwarenbehandeling
tegen de afgegeven machtiging, hebben plaatsgehad;

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 17-11-1998
Onderwerp

Concept-besluit
5.te constateren dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het criterium dat er
sprake moet zijn van een zwaarwegend maatschappelijk belang, zoals neergelegd in het
Structuurschema Oppervlakte Delfstoffen, hanteert terwijl op het moment van
vergunningverlening het SOD nog niet parlementair was goedgekeurd en derhalve ook nog
niet in werking was getreden;
6.te constateren dat de feitelijke - op het moment van vergunningverlening overigens niet goed
voorzienbare - ontwikkelingen in de zandvoorziening zoals deze na het besluit van 12 maart
1996 hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden duidelijk maken dat in redelijkheid niet
zal kunnen worden aangetoond dat er sprake zal zijn van een zwaarwegend maatschappelijk
belang;
7.te constateren dat met de vergunningverlening beoogd werd de toelevering van ophoogzand
voor de Kop van Noord-Holland, als tijdelijke oplossing, veilig te stellen, in afwachting
van zandwinning uit de Noordzee waartoe rond het jaar 2000 een (onderwater)
overslaglokatie nabij Den Helder zou zijn ingericht;
8.te constateren op grond van het voorgaande dat moet worden verwacht dat een nieuwe
procedure niet tot een andere conclusie zal kunnen leiden dat dat de gevraagde
ontgrondingsvergunning wordt geweigerd;
9.alvorens terzake een definitief standpunt te bepalen op korte termijn in overleg te treden met
Amstelzand BV en de overige betrokkenen.
10.over de hiervoor genoemde punten 1t/m 9 de Land- en Tuinbouwcommissie in de
vergadering van 11 december te raadplegen.

9
Definitieve vaststelling
conceptstatenvoordracht
inzake verlenging tweejarig
budgetsubsidie aan
Danstheater Arena en het
Muziek Theater netwerk
10
Herindelingsprocedure 'sGraveland, Nederhorst den
Berg en Loosdrecht

Het college besluit de conceptstatenvoordracht inzake verlenging tweejarig budgetsubsidie aan
Danstheater Arena en het Muziek Theater netwerk definitief vast te stellen en voor te leggen aan
Provinciale Staten (vergadering van 14 december 1998).

Het college heeft op 29 september 1998 besloten:
1.Het herindelingsplan vast te stellen, inhoudende een voorstel tot samenvoeging van de
gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht tot één Noord-Hollandse
gemeente.
2.De GS-commissie Bestuurlijke Organisatie te machtigen:
-het herindelingsplan ter kennisneming te zenden aan de statencommissie voor Openbaar
Bestuur;
-Het herindelingsplan te sturen aan de raden van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg
en Loosdrecht en de Minister van Binnenlandse Zaken;
-Burgemeester en wethouders van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en
Loosdrecht te verzoeken het herindelingsplan gedurende 2 maanden ter inzage te leggen
op hun gemeentehuis.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
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over de nummers

P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
M. Jonker tel. (023) 514 44 581, 2
L. Nijsten tel. (023) 514 40 878
M. van Kanten
S. Rabentel. (023) 514 40 079
K. van Rijntel. (023) 514 40 455, 6

7, 10
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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