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1 
Vergadering IPO-advies-
commissie MenW op 11 juli 
1996. 
 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
adviescommissie Milieu en Waterstaat betreffende Vergoeding extra rentelast dijkversterking, 
Landelijke coordinatie van de communicatie zwemwater, Rapport "Evaluatie van het IPO-pro-
jectbureau uitvoering NMP, Milieuprogramma 1997, Vergroening fiscaal stelsel, Valencia-
handvest, Benoeming bestuurlijke vertegenwoordigers in de Stuurgroep Nazorg voormalige 
stortplaatsen, Mestbeleid, Aanpassing Provinciale Milieuverordening (3e tranche). 

 
2 
Organisatieverordening 
provincie Noord-Holland en 
instelling directieraad. 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de inhoud van de gewijzigde Notitie Instelling Directieraad en op basis 

daarvan het principe-besluit van 21 mei 1996 om door te gaan met het organisatie-
ontwikkelingsproces voor de Algemene Dienst van de provincie Noord-Holland te 
bekrachtigen. 

2.Deze gewijzigde voorstellen toe te zenden aan de commissie Middelen ten behoeve van de 
commissievergadering op 28 augustus aanstaande en vast te stellen in de vergadering 
van provinciale staten op 2/9 september 1996 en in afschrift aan alle statenleden toe te 
zenden t.b.v. een tijdige voorbereiding in fracties. 

3 
Sociaal plan Reorganisatie 
provincie Noord-Holland. 

 
Het college besluit in te stemmen met de voordracht, waarin het sociaal plan voor de 
reorganisatie van de Algemene Dienst is opgenomen en deze voordracht in september aan de 
staten voor te leggen. 
 

4 
Vervolgtraject t.a.v. Advies-
en Overlegorganen. 

 
Het college besluit: 
1.De inventarisatie voor kennisgeving aan te nemen. 
2.Verder te gaan met het traject voor opschoning van de organen. 
3.Daarbij uit te gaan van de bestaande situatie: zoeken naar mogelijkheden om de bestaande 

adviesorganen beter/ efficiënter te organiseren, door: 
-aanpassing van de opdracht aan het adviesorgaan 
-samenvoeging van één of meer adviesorganen 
-opheffing van adviesorganen, als hun meerwaarde niet is gebleken. 
4.Akkoord te gaan met het daarbij voorgestelde plan van aanpak. 
 

5 
Beantwoording vragen sta-
tenleden mw. D. Abbas en 
dhr. H. Berkhout inzake 
verbouw raadhuis Zandvoort. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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6 
Restauratieplan Vecht; 
ondertekening intentiever-
klaring. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de "Intentieverklaring Restauratieplan Utrechts-Noordhollandse Vecht". De 

provincie gaat daarmee een inspanningsverplichting aan om in totaal f. 2.700.000,= en 
0,36 mensjaar bij te dragen aan de Uitvoering van het Restauratieplan Vecht. 

2.Te bevestigen dat in de begroting van 1997 f. 600.000,= uitgetrokken wordt voor het 
restauratieplan. 

2.De "Intentieverklaring Restauratieplan Utrechts-Noordhollandse Vecht" te ondertekenen. 
7 
Beslissing op bezwaarschrift 
van 's Graveland inzake een 
subsidie-aanvraag. 

 
Het college besluit de bezwaren van burgemeester en wethouders van 's Graveland conform het 
advies van de Hoor- en Adviescommissie ongegrond te verklaren en dit aan de bezwaarden mee 
te delen. 

 
8 
Convenant Averijhaven. 

 
Het college besluit de intenties van het convenant Averijhaven-Velsen via een brief aan het 
college van BenW van de gemeente Velsen, te onderschrijven. 

9 
Startnotitie MER-Afrikaha-
ven. 

 
Het college besluit de startnotitie ter visie te leggen gedurende acht weken in de periode van 12 
juli tot 6 september 1996. 
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