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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 4 APRIL 1995

Onderwerp

1
Aankoop provinciaal monument "Mercurius" t.b.v.
Archeologisch depot.

2
Ontwerp-statenvoordracht
(neven)functies CdK en
statenleden.

3
Resider IJmond. Uitvoeringsprogramma.

Besluit

Het college besluit Provinciale Staten voor te stellen:
1.Het provinciaal monument "Mercurius", Veerdijk 35 te Wormer, met bijbehorende grond
t.g.v. 1750 m2, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie F, nr. 4512
(gedeeltelijk) en sectie F, nr 1377 (gedeeltelijk) aan te kopen voor de som van
f. 154.500,--.
2.Dit monument te restaureren en in te richten als Provinciaal Archeologisch Centrum, waarin
onder te brengen het archeologisch depot, kantoor- en werkruimten, een
expositieruimte en overige ondersteunende ruimten.
3.Ten behoeve van de aankoop sub 1 en ter dekking van de kosten van bodemsanering een
krediet ter beschikking te stellen ad f. 310.000,-- te dekken uit het restant krediet
herhuisvesting provinciale raden, conform de concept-statenvoordracht en conceptbesluit.
4.Ten behoeve van de investering sub 2 een second opinion te vragen m.b.t. de op f 6,5 miljoen
geraamde kosten van verbouwing en inrichting. De jaarlijkse lasten van het eventueel
bij te stellen investeringsbedrag te dekken uit de algemene middelen, eveneens conform
de concept-statenvoordracht en concept-besluit.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de concept-voordracht, waarin wordt voorgesteld:
a.een Overzicht functies leden van het provinciaal bestuur samen te stellen waarin is opgenomen:
-een vermelding van de organisatie/instelling, waar de (neven)functie wordt vervuld;
-de aard van de (neven)functie die de statenleden en de commissaris van de Koningin naast het
statenlidmaatschap dan wel het ambt vervullen.
b.het aanmerken van de opname van de nevenfuncties van de commissaris van de Koningin op
het Overzicht als de melding aan provinciale staten van zijn voornemen tot
aanvaarding van een nevenfunctie, anders dan uit hoofde van het ambt van
commissaris;
c.het ter inzage leggen voor de statenleden en voor een ieder van het Overzicht in de bibliotheek
van het Provinciehuis.
2.De concept-voordracht om advies voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur.

Het college besluit:
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1.Kennis te nemen van het door de EU goedgekeurde programma 'Resider IJmond Nederland',
operationeel programma 1994-1997 en speciaal de daarin op pagina 49 t/m 53 aangegeven beheersstruktuur voor de uitvoering van het programma.
2.In te stemmen met het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de programma-uitvoering
en het daarmee verbonden voorzitterschap van het in het operationeel programma
aangegeven Comité van Toezicht. Dit Comité draagt zorg voor het goede verloop van
het programma.
3.Het voorzitterschap van dit Comité van Toezicht op te dragen aan de primus Economische
Zaken.
4.In te stemmen met de instelling van een stuurgroep conform de door de EU aangegeven
richtlijnen en onder voorzitterschap van de primus EZ. Deze stuurgroep is belast met de
goedkeuring van de individuele bijstandsaanvragen.
5.In te stemmen met de delegatie van de beslissingsbevoegdheid over Resider-gelden t.b.v. projekten in de IJmond naar de stuurgroep, waarbij melding aan GS en betrokken statencommissies achteraf plaatsvindt.
6.De statencommissie Economische Zaken, werkgelegenheid en energiebeleid het besluit onder
a. ter kennisname voor te leggen en om advies te vragen over de besluiten onder 2 t/m
5.

4
Voorwaardenscheppend beleid
herstructurering
Spoorwegdriehoek, Velsen.

5
Voorlopige voordracht
partiële herziening streekplan
ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol.
6
- Concept streekplan- aanpassingen die voortkomen uit
het structuurplan, de daarbij
behorende uitwerking IJburg
en het ROM-project IJmeer.
- MER-IJburg 2e fase.

7
Statenvergadering
10 april 1995.
8
Wet Milieubeheer, geplande
uitbreiding aanvoer ammoni-

Het college besluit:
1.De gemeente Velsen onder voorbehoud van een positief advies terzake van de statencommissie
voor EZ, een bijdrage van f. 1 mln. toe te kennen t./b.v. de door Zeehaven IJmuiden
NV uit te voeren herstructurering van de zogeheten "Spoorwegdriehoek".
2.Ter verkrijging van dit advies dit voorstel op 12 april 1995 aan de genoemde statencommissie
voor te leggen.
Het college besluit de voorlopige voordracht vast te stellen en ten behoeve van de hoorzittingen
toe te zenden aan ondermeer de insprekers die op het ontwerp-streekplan hebben gereageerd, de
overlegpartners, de gemeenten e.d.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-partiële streekplanherzieningen voor het grondgebied van de
gemeente Amsterdam en voor de tweede wegontsluiting IJburg alsmede de
streekplanuitwerking natuurbouw Waterlandse kust.
2.Het MER-IJburg 2e fase te aanvaarden.
3.De ontwerp-streekplanaanpassingen en het MER ter visie te leggen in de periode 15 juni 1995
tot en met 15 september 1995.
4.De GS-commissie ROV te machtigen de volgens het college nodige wijzigingen aan te
brengen.
Het college besluit de vergadering om 11.00 uur te laten aanvangen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen rond het ammoniaktransport tussen DSM
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ak per binnenvaartschip door
DSM IJmuiden.

Geleen en DSM IJmuiden, waardoor de risico's langs de transportroute toenemen.
2.In te stemmen met de ingezette lijn, namelijk in goed overleg met DSM zoeken naar een
redelijk alternatief voor de transportwijze.

9
Voorontwerp aanwijzing
luchtvaartterrein Schiphol
(art. 24 e.v. Luchtvaartwet).

10
Reactie op concept Regionaal
Vervoersplan (RVVP) Gooi
en Vechtstreek.

11
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 6 april 1995.

Het college besluit:
1.In te stemmen op hoofdlijnen met de voorontwerp-aanwijzing luchtvaartterrein Schiphol en op
onderdelen een afwijkend standpunt in te nemen.
2.In te stemmen met de geluidszones voor het banenstelsel 5P (10.000 woningen) en het
banenstelsel S44S2 (bijlagen E1 en E4 van de voorontwerp-aanwijzing luchtvaartterrein
Schiphol).
3.Niet in te stemmen met de gereserveerde geluidzone en de zones voor nachtelijk
vliegtuiglawaai.
Het college besluit:
1.met waardering kennis te nemen van het concept RVVP van de vervoerregio Gooi en
Vechtstreek en op hoofdlijnen in te stemmen met het RVVP en het bestuur van de
vervoerregio mee te delen dat het provinciaal bestuur het op prijs stelt dat de
vervoerregio haar werk voortzet;
2.de vervoerregio mee te delen dat het concept RVVP in het algemeen goed spoort met het
provinciaal verkeers- en vervoerbeleid, maar dat het locatie- en parkeerbeleid aanpassing
behoeft en dat een realistischer prioriteitsstelling gewenst is;
3.een financiële bijdrage te verstrekken in de afronding van het RVVP en ambtelijke capaciteit
toe te zeggen t.b.v. de opstelling van een uitvoeringsprogramma;
4.geen bijdrage te verstrekken in het opzetten van vervoer-managementprogramma's.
5.de vervoerregio, na het horen van de Statencommissie Verkeer en Vervoer, schriftelijk van het
standpunt van de provincie op de hoogte stellen.
Het college besluit:
1.Definitief in te stemmen met de uitwerking van het DI-akkoord IPO/LNV.
2.In te stemmen met het IPO-voorstel de IPO-betalingsfunctie in 1995 niet te verhogen.
3.In te stemmen met het onder de aandacht brengen door het DB IPO aan de provincies van de
leergang proces-architectuur.
4.In te stemmen met de (mede)ondertekening door het IPO van de overeenkomst uitvoering
milieubeleid bloembollensector (32042/95).
5.In te stemmen met de reservering door het IPO van de onderzoekskosten rol provincies
arbeidsvoorziening.
6.In te stemmen met het voorstel van het DB IPO om niet bij de minister van BiZa aan te
dringen op verhoging van de compensatie in het Provinciefonds i.v.m. de verbetering
van de uitkeringsregeling voor (gewezen) politieke ambtsdragers;

12
Subsidiebeheer.
Het college besluit:
1.De projectsubsidies tot een bedrag van f. 5.000,= in principe te verstrekken in de vorm van een
budgetsubsidie, voozover passend in de algemene subsidieverordening.
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2.De periodieke subsidies zoveel mogelijk te verstrekken in de vorm van een budgetsubsidie.
3.De budgetfinanciering t.a.v. de gesubsidieerde instellingen in de vorm van een meerjarige
beschikking te realiseren.
4.Afrekeningsverschillen beneden f. 500,= in principe niet te verrekenen (kosten-batenoverweging). Het voorgaande betekent dat de beoordeling van subsidie aanvragen
nauwer gaat luisteren.
5.De beleidsafdelingen normen te laten ontwikkelen ter beoordeling van de diverse onderdelen
van de aan hen voorgelegde projectbegroting van de subsidievragers.

13
Bedrijfseconomische doorlichting taakvelden volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing en realisatie
ruimtelijk beleid.

Het college besluit:
1.Akkoord te gaan met een startnotitie bedrijfseconomische doorlichting taakvelden
volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing een realisatie ruimtelijke beleid.
2.Bij het onderzoek ook het herijkingsonderzoek SDV en het in 1996 te nemen besluit over de
beëindiging van het Stimuleringsfonds SDV te betrekken.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -1440102,7,11,12
M. Hoensontel. 023 -1441181,3,4
B. Kessenstel. 023 -1440225,6,13
R. v.d. Veen tel. 023 -1443098,9,10
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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