
 
 
Onderwerp 
 
 
Besluit 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Milieu-Effectrapportage   
Bedrijventerrein Boekelermeer- 
Zuid t.b.v. de partiδle  
herziening Streekplan Noord- 
Holland Noord  
 
 
Het college besluit: 
overeenkomstig het gestelde in de Evaluatienota streekplan Noord-Holland- 
Noord en in antwoord op het verzoek van het college van burgemeester en  
wethouders, het gemeentebestuur van Alkmaar een bijdrage te verstrekken in  
de opgestelde milieu-effectrapportage voor de in de partiδle herziening van  
het streekplan Noord-Holland-Noord op te nemen uitbreiding van het  
bedrijventerrein Boekelermeer; 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Herziening Planologische  
Kernbeslissing (PKB)  
Waddenzee 
 
Het college besluit kennis te nemen van hetgeen besproken is in de  
vergadering van het Co�rdinatieCollege Waddengebied van 30 augustus  
1999 en de volgende standpunten in te nemen: 
a) alleen in te stemmen met de vergroting van het huidige pkb-gebied met  
(3 km) noordzeekustzone (exclusief de waddeneilanden) als hiervoor  
draagvlak bij de bewoners van de waddeneilanden aanwezig is en als dit  
geen belemmeringen oplevert voor jachthaven-ontwikkeling aan de  
noordzeekant van Den Helder. 
b) alleen in te stemmen met het niet toestaan van het parkeren van  
booreilanden en andere offshore-installaties in de Waddenzee als binnen  
de marine-haven van Den Helder ruimte wordt gemaakt voor het  
parkeren van booreilanden. 
c) in te stemmen met het beleidsvoornemen om het aantal jachthavens in of  
direct grenzend aan de Waddenzee niet uit te breiden, waarbij een  
beperkte capaciteitsvergroting binnen bestaande havens, in het bijzonder  
passantenlligplaatsen, mogelijk wordt geacht (nu al opgenomen in PKB- 
1993). 
d) in te stemmen met het beleidsvoornemen dat er geen nieuwe haven- en  
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industriegebieden aangelegd worden in of grenzend aan de Waddenzee.  
Uitbreiding van bestaande haven- en industriegebieden is alleen aan de  
landzijde van de deltadijk toegestaan. Kleine zeewaartse aanpassingen  
van havendammen of veerdammen worden van geval tot geval  
beoordeeld (ook nu al in vigerende PKB-1993 opgenomen). 
e) in te stemmen met het beleidsvoornemen dat jetskieδn, waterskieδn en  
soortgelijke activiteiten niet zijn toegestaan in de Waddenzee, behoudens  
twee speciaal daarvoor aangewezen gebieden bij Oudeschild en Den  
Helder. 
f) er voorstander van te zijn dat de bestuurlijke organisatie van de  
Waddenzee zodanig wordt veranderd dat het Regionaal College  
Waddengebied (RCW) een besluitvormend orgaan wordt - onder  
voorzitterschap van de waddenprovincies - voor de uitvoering van het  
waddenbeleid door provincies en lokale overheden in samenwerking met  
het rijk; en dat het Co�rdinatie College Waddengebied (CCW) een  
orgaan wordt waarbinnen de rijksoverheid de door haar op hoofdlijnen  
opgestelde beleidskaders voor de waddenzee afstemt met de andere  
betrokken overheden. 
g) niet accoord te gaan met de interpretatie van het begrip externe werking  
m.b.t. het IJsselmeergebied in de Toelichting van de ontwerp-tekst PKB  
(blz. 50 regel 19-20, concept dd 16 juli 1999). 
h) niet accoord te gaan met de beleidsbeslissing op blz.13 van 
ontwerp-tekst  
PKB, regel 30 ôde visserij op nieuwe schelpdiersoorten in de Waddenzee  
zal niet worden toegestaanö (einde citaat). 
 
 
 
 
3. 
Baggerbeleid in relatie met  
depot IJmeer 
 
 
Het college besluit: 
  in principe, behoudens wijzigingen, in te stemmen met de in de notitie  
ôStand van zaken baggerspeciebeleid in relatie met het depot IJmeerö  
opgenomen conclusies en besluiten; 
  op grond van deze notitie de volgende besluiten te nemen; 
1. De zorgvuldige procedure ter voorbereiding van de  
streekplanherziening, waarbij een integrale afweging van alle in  
het gebied spelende belangen plaatsvindt, voort te zetten en  
daaraan de volgende randvoorwaarden te verbinden: 
  de Rijksoverheid dient een ΘΘnduidig standpunt te formuleren  
met betrekking tot de noodzaak van een grootschalig  
baggerdepot in het IJmeer in relatie met de Vogelrichtlijn; 
  de financiering van het depot wordt door de Rijksoverheid  
opgenomen in het MIT; 
2. Provinciale staten c.q. de betreffende statencommissies binnen  
deze procedure de gelegenheid te bieden om op de volgende  
beslismomenten een nadere afweging te maken inzake de locatie  
IJmeer op grond van de dan actuele gegevens;   
  behandeling ontwerp-streekplan en locatie MER IJmeer; 
  vaststelling ontwerp-streekplan; 
  vaststelling richtlijnen inrichtings-MER; 
  goedkeuring bestemmingsplan gemeente Waterland inzake  
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baggerdepot; 
  goedkeuring inrichtings-MER en vergunningverlening Wet  
milieubeheer inzake het depot; 
3. Bij de Rijksoverheid aan te dringen op het daadwerkelijk  
bevorderen van een efficiδnte benutting van reeds bestaande  
grootschalige depots hetgeen tot bestuurlijke afspraken zal  
moeten leiden omtrent het gebruik van o.a. de depots IJsseloog en  
De Slufter; 
4. De Rijksoverheid te verzoeken meer financiδle middelen  
beschikbaar te stellen om meer hergebruik van verontreinigde  
baggerspecie te stimuleren.  
  deze notitie voor te leggen aan de commissie MWG voor de  
vergadering d.d. 21 oktober 1999 en ter kennisname te zenden aan de  
commissie ROB; 
 
 
 
 
 
 
4. 
Knobbelzwanen in Noord- 
Holland - proef voor  
gedoogbeheer 
 
 
 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met een driejarige proef, te starten in november  
1999, voor een gedoogbeheer van knobbelzwanen, zoals vastgelegd  
in de notitie æKnobbelzwanen in Noord-HollandÆ; 
2. als onderdeel van deze proef de vergoeding van de  
knobbelzwanenschade aan land- en tuinbouw in gedoogsituaties in  
delen van het veenweidegebied op zich te nemen; 
3. de Commissaris van de Koningin te adviseren zo spoedig mogelijk  
en in ieder geval voor 1 december 1999 het beleid ten aanzien van  
het verlenen van vergunningen tot afschot van knobbelzwanen op  
de inhoud van de proef aan te passen; 
4. het nieuwe beheer tijdens de proef jaarlijks te evalueren en zonodig  
bij te stellen en de CdK te adviseren hiertoe een looptijd van 1 jaar  
te hanteren voor vergunningen tot afschot van knobbelzwanen; 
5. alvorens over te gaan tot advisering aan de CdK het  
beheersvoorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de Provinciale  
Statencommissie voor Milieu, Water, Energie en Groen en hiertoe  
bijgevoegde nota voor de PS-cie vast te stellen; 
6. in het kader van het Voorjaarsbericht 2000 te beslissen voor de  
bekostiging van de proef gedurende drie jaarâ126.500 jaarlijks uit  
de algemene middelen vast te leggen en de integrale afweging  
hiervan plaats te laten vinden bij het Voorjaarsbericht 2000; 
7. kennis te nemen van het feit dat uit ambtelijk overleg is gebleken  
dat het Jachtfonds de vergoedingen voor de knobbelzwanenschade  
van het jaar 1999 (tot juni 1999) aan de gedupeerden heeft  
uitgekeerd en overweegt deze schade bij de provincie of de  
minister van LNV te verhalen. 
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5. 
Beantwoording schriftelijke  
vragen statenlid v.d.Veen- 
v.d.Vliet inzake wildschade. 
 
Het college stelt de antwoorden, met inachtneming van enige redactionele  
wijzigingen, vast. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Verkenning ôSchiphol nul, de  
regionale impactö 
 
 
 
Het college besluit: 
1.           de tussentijdse notitie ôKanskaartenö (dd. sept. 1999) van het  
onderzoek  ôSchiphol nul, de regionale impactö voor kennisgeving  
aan te nemen 
2.           de in de notitie vervatte uitgangspunten (par. 2.5) en vier  
keuzemogelijkheden (hfdst. 3) voorlopig te aanvaarden als kader  
waarbinnen het verdere ontwerpende onderzoek plaatsvindt 
3.           de ambtelijke begeleidingsgroep te machtigen een aantal 
technisch- 
inhoudelijke aanpassingen door te voeren  
4.           de  tussentijdse notitie om advies voor te leggen aan de  
Statencommissie ROB dd. 22 oktober 1999, welke daarmee het  
kader en de richting aangeeft waarbinnen het definitieve onderzoek  
wordt afgerond  
5.           het definitieve onderzoek door de opdrachtnemer (H+N+S  
landschapsarchitectuur) te laten presenteren  in de Statencommissie  
ROB dd. 24 november 1999 
6.           het definitieve onderzoek, na aanvaarding door hun College , 
als  
een van hun bijdragen ten behoeve van het Eerste Moment van  
Afweging  inzake de langetermijnopties voor de luchtvaart, aan te  
bieden aan het Kabinet.  
 
 
 
 
 
7. 
Samenwerking t.b.v.  
woonschepenproblematiek  
i.v.m. zoneringen ten gevolge  
van de 5e baan Schiphol 
 
Het college besluit in te stemmen met de in het memorandum afgesproken  
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inspanningsverplichting, die ertoe strekt dat door GS onderzoek zal worden  
gedaan naar mogelijk alternatieve lokaties in de regio.  
 
 
 
 
 
 
8. 
Voorlopig beleidskader  
stedelijke vernieuwing 
 
 
Het college besluit, behoudens redactionele aanpassing: 
1. In te stemmen met het voorlopig concept-beleidskader stedelijke  
vernieuwing. 
2. Het voorlopig concept te bespreken in de statencommissie ROB en  
daarbij ook de leden van de PS-commissies ELE, ZWC en MWG uit te  
nodigen. 
3. Gelet op het voorliggende voorlopige beleidskader Provinciale Staten te  
informeren over de voortgang van het project en te melden dat voor het  
onderwerp stedelijke vernieuwing geen afzonderlijke startnotitie zal  
worden voorbereid. 
4. Een voorstel te laten voorbereiden ten aanzien van de verdeelcriteria en  
verdeling van de gelden en de te hanteren basisbedragen voor de  
programmagemeenten 
5. Bestuurlijk overleg te voeren met de gemeenten in de verschillende  
regioÆs over het concept beleidskader, de resultaten van de ambtelijke  
regioconferenties en de verdeelvoorstellen 
6. Op grond van de uitgangspunten van het voorlopig concept beleidskader  
ontwerp-verordeningen te laten voorbereiden. 
7. Voor het eind van het jaar in GS het ontwerp-beleidskader, de ontwerp- 
verordeningen en de verdeling en verdeelcriteria vast te stellen. 
8. Het beleidskader en de verordeningen begin 2000 vast te laten stellen  
door Provinciale Staten. 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
Beleidsnotitie Wonen 
 
 
 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de Beleidsnotitie Wonen. 
2. De notitie ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie voor  
Ruimtelijke Ordening en Bestuur (ROB) en aan de Provinciale  
Commissie voor de Volkshuisvesting. 
3. Op basis van de adviezen de definitieve Beleidsvisie Wonen door de  
afdeling RWB op te laten stellen. 
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10. 
CHT/Droogmakerijen 
 
 
Het college besluit: 
1. een externe onderzoeksopdracht voor een cultuurtoeristisch  
ontwikkelingsplan onder de werktitel Droogmakerijen te verlenen in  
het kader van het beleid voor Cultuur, Historie en Toerisme, in  
mede opdrachtgeverschap met de hierna te noemen externe partners.  
De provincie is hierbij primair aanspreekpunt. 
2. hiervoor een bijdrage van 75% van maximaal f 50 000, - excl. btw.  
uit CHTmiddelen voor 1999 beschikbaar te stellen; 
3. de bestuurlijke partners, i.e. de gemeenten Schermer, Beemster en  
Graft-De Rijp, alsmede het waterschap Het Lange Rond, het  
waterschap De Waterlanden en het hoogheemraadschap  
Uitwaterende Sluizen door een formele brief uit te nodigen deel te  
nemen aan de ambtelijke projectgroep ter begeleiding van het  
onderzoek en een bijdrage in de resterende 25% voor het onderzoek  
beschikbaar te stellen. 
 
 
 
 
 
 
11. 
Heroverweging ingevolge de  
Awb; verklaring van geen  
bezwaar voor de bouw van een  
2e bedrijfswoning op perceel  
De Evendeel 2 te Hoogkarspel 
 
 
Het college besluit: 
Het bezwaar tegen de weigering van afgifte van de verklaring van geen  
bezwaar, ongegrond te verklaren en de bestreden beslissing van 23 maart  
1999,  overeenkomstig het advies van de HAC, te handhaven. 
 
 
 
 
12. 
Heroverweging ingevolge de  
Awb inzake bezwaar van  
Big@li Sportvereniging te  
Amsterdam 
 
Het college besluit het bezwaar van Big@liSportvereniging te Amsterdam  
ongegrond te verklaren en de bestreden beslissing van 24 juli 1999, nummer  
1999-3566, te handhaven. 
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13. 
Heroverweging Awb.  
Overslagbedrijf ôAmsterdamö 
 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de HAC het bestreden  
besluit deels te herroepen en deels te handhaven. 
Dat betekent ter herroepen voor wat betreft de last om de storttrechter van  
Brug 2 buiten gebruik te laten tot de aanpassingen zijn aangebracht en te  
handhaven voor wat betreft de last om v��r 1 november 1999 de storttrechter  
aangepast te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 2 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 6, 7, 8, 9, 11  
S.Raben tel. (023) 514 40 07 10, 12 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 4, 5, 13 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd 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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