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Onderwerp

1
Vaststelling Voorlopige
Voordracht bij het ontwerpStreekplan Gooi en
Vechtstreek

Besluit

Het college besluit:
1.De Voorlopige Voordracht vast te stellen.
In het bijzonder:
2.De aanwijzing van de toekomstige werklocaties Crailo, Blaricummermeent en Leeuwenveld
aan te merken als essentiële beslissingen.
3.Uitbreiding van (woon-)bebouwing in het Groene Hart en Bufferzones onder strikte
voorwaarden toe te staan;
4.De paragraaf "Agrarisch (kern)gebied in het streekplan te verduidelijken;
5.Het stichten van nieuwe landgoederen onder voorwaarden mogelijk te maken;
6.Het stiltegebied in de Vechtstreek zodanig aan te passen dat het functioneren en groei van
bestaande economische activiteiten met inachtneming van de richt- en grenswaarden geluid
mogelijk blijven;
7.Het grondwaterbeschermingsgebied in het Gooi zodanig aan te passen, opdat de realisering van
de locatie Hilversum-oost mogelijk wordt;
8.Gemeente Blaricum - in samenwerking met de provincie - een structuurvisie voor de
Blaricummermeent te laten opstellen. Deze visie is een plan waarin een mix van wonen,
werken en recreëren tot uiting komt. In de visie wordt een relatie gelegd met het regionale
woningbouwprogramma. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de kustontwikkeling.
De status van reservelocatie voor de Blaricummermeent te laten vervallen;
9.De definitie en criteria contouren stedelijk gebied niet aan te passen. Wel zullen de contouren
op onderdelen gecorrigeerd worden. Verstedelijking buiten de contour is onder strikte
voorwaarden toegestaan. Dit zijn dezelfde als bij besluit nr. 3;
10.De reservelocaties ten behoeve van het werken te laten vallen. De uitbreiding van de locatie
Kerkelanden wordt aan de taakstelling bedrijfsterreinen toegevoegd;
11.De passage inzake de A1/A6 in relaltie tot de CRAAG te verduidelijken;
12.Een nieuwe tekstpassage over nieuwe rail-infrastructuur naar Flevoland op te nemen. Indien
deze railinfrastructuur economisch haalbaar en ruimtelijk inpasbaar is wordt hieraan
planologisch medewerking verricht;
13.De paragraaf over Hoogwaardig Openbaar Vervoer aan te vullen met een nadere toelichting;
14.Uit te blijven gaan van het locatiebeleid (incl. de mogelijkheden van maatwerk) zoals
beschreven in het ontwerp-streekplan;
15.Te streven naar een accentverschuiving binnen de vliegactiviteiten op het Vliegveld
Hilversum ten gunste van stille en recreatieve vluchten, omdat sluiting voorlopig nog niet
aan de orde is bij gebrek aan opvang capaciteit elders;
16.Over de invulling van het terrein van de K.N.S.F. (Kruitfabriek) bestuurlijk overleg te voeren
met gemeente Muiden en de K.N.S.F. en op grond daarvan tot een nadere invulling te
beslissen. Daarbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten vermeld bij onderwerp 62. De
contouren stedelijk gebied worden voorlopig teruggelegd tot op de sportvelden aan de
westzijde van de kern Muiden;
17.Een koppeling te leggen tussen uitvoering van projecten uit het Programmadeel en
provinciale financiën. Deze gedachte zal nader worden uitgewerkt;
18.Actuele ontwikkelingen betreffende het streekplan Gooi en Vechtstreek in de definitieve
Voordracht op te nemen. Dit geldt ondermeer voor: verplaatsing RWZI-Hilversum naar
Blaricum, terrein van de Kruitfabriek en de uitwerking van de koppeling uitvoering
Programmadeel en financiering.
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19.De Voorlopige Voordracht t.b.v. de hoorzittingen op 9 juni 1998 toe te zenden aan de
insprekers en de leden van de Statencommissie Ruimtelijke Ordening.

2
Interprovinciaal Windpark

3
Wijziging
Grondwaterverordening
Noord-Holland

4
Bestemmingsplan
Dorpscentrum 1997 gemeente
Uithoorn
5
Goedkeuring
bestemmingsplan AWZIZwaanshoek van de gemeente
Haarlemmermeer

6
Verlenging benoeming
mr.F.Bijlsma als plv
voorzitter Hoor- en
adviescommissie
7
Sociaal jaarverslag 1997

Het college besluit in principe:
1.de Startnotitie MER voor het Windpark Afsluitdijk (IPWA) te publiceren.
2.Ter realisatie van het IPWA in principe in te stemmen met de bestuursovereenkomst met de
provincie Friesland en de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Harlingen en Wunseradeel.
3.Deze aangelegenheid te agenderen voor de Statencommissie Milieu & Energie, ROV en
Bestuurlijke Organisatie.
Het college besluit:
1.De concept-statenvoordracht tot wijziging van de Grondwaterverordening Noord-Holland in
beginsel vast te stellen.
2.Na vaststelling de ontwerp-wijziging om reactie toe te sturen aan de waterleidingbedrijven, de
VEWIN, de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Holland en de Westelijke
Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) toe te zenden.
3.Gelijktijdig de PPC te horen over de ontwerp-wijziging.
4.De statencommissie Milieu, Water en Energie in hun vergadering van 30 juli 1998 om advies
te vragen.
Het college besluit het bestemmingsplan goed te keuren onder niet-ontvankelijkverklaring,
respectievelijk ongegrondverklaring van ingediende bedenkingen.

Het college besluit het bestemmingsplan "AWZI-Zwaanshoek", vastgesteld door de
gemeenteraad van Haarlemmermeer op 23 oktober 1997, geheel goed te keuren en de daartegen
ingediende bedenkingen deels ongegrond en deels niet ontvankelijk te verklaren.

Het college besluit De benoeming van de heer mr. F.Bijlsma als plaatsvervangend voorzitter van
de Hoor- en adviescommissie met ingang van 1 juni 1998 te verlengen met een termijn van twee
jaar.

Het college besluit het sociaal jaarverslag 1997 vast te stellen.

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