
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 23 juni 2009, nr. 2009-
33887, tot bekendmaking van het Delegatie-
besluit actualisatie VU Amsterdam.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 23 juni 2009, onder nr. 22 het volgende 
besluit hebben genomen:

Gelet op het feit dat Gedeputeerde Staten op  
30 november 1999, nummer 28641, gewijzigd bij 
besluit van 15 maart 2002, aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
bevoegdheden in het kader van de Wet milieu
beheer hebben overgedragen, voor zover het 
bedrijven betreft die noch zware luchtveront
reiniging, noch in belangrijke mate geluidhinder 
kunnen veroorzaken;

Gelet op het verzoek om actualisatie van het 
delegatiebesluit van Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam d.d. 4 november 2008 inzake de 
Vrije Universiteit Amsterdam,

Overwegende dat de VU Campus te Amsterdam 
noch zware luchtverontreiniging veroorzaakt, 
noch kan worden gekwalificeerd als een bedrijf 
dat in belangrijke mate geluidhinder kan veroor
zaken;

Voorts overwegende dat de VU Campus brand
stoffen verstookt met een thermisch vermogen 
minder dan 75 Megawatt en derhalve valt onder 
categorie 1.3 onder b van bijlage I bij het 
Inrichtingen en vergunningenbesluit milieu
beheer (Ivb);
dat categorie 1.3 onder b voornoemd betreft 
inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen 
met een thermisch vermogen van 50 Megawatt of 
meer;
dat inrichtingen voor het verstoken van brand
stoffen met een thermisch vermogen van 75 Mega
watt of meer als grote lawaaimaker moeten 

worden opgevat (artikel 2.4 van het Ivb) en zich 
niet lenen voor delegatie;
dat wij derhalve delegatie van deze categorie 
zullen begrenzen tot inrichtingen met een 
thermisch vermogen tot 75 Megawatt;    

Voorts gelet op het besluit van de Provinciale 
Staten van 9 februari 2009, nr 8 en het besluit 
van de Raad van de gemeente Amsterdam van  
22 mei 2009, nr. 22 waarbij Provinciale Staten en 
de gemeenteraad hebben ingestemd met het 
ontwerp van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van 16 december 2008; 

Gelet op afdeling 10.1.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht en artikel 107 Provinciewet;

Besluiten: 

I  toe te voegen aan onderdeel A.1 van hun 
besluit van 30 november 1999, nr. 199928641 

  Het verlenen van vergunningen ingevolge 
artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, ten aan
zien van inrichtingen zoals aangewezen in de 
categorie 1.3 onder b van bijlage I van het 
Inrichtingen en vergunningenbesluit milieu
beheer voor het verstoken van brand stoffen  
met een thermisch vermogen tot 75 MW.

Haarlem, 23 juni 2009

Gedeputeerde Staten van NoordHolland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 3 juli 2009 

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,
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