
1 
 
 
 
 

 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 17 DECEMBER 1996      

 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Ruimte en Groen 
op 19 december 1996. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie 

Ruimte & Groen betreffende Monitoring groene ruimte, Informatiemodel Ruimtelijke 
Ordening, Stand van zaken Herijking landinrichting, Restrictief beleid, 
Werkprogramma en begroting Groenfonds 1997. Niet zonder meer in te stemmen met 
"Toepassing beschermingsformules SGR" en compensatiebeginsel. 

2.T.a.v. "Financiële verantwoording project Landelijk Gebied" 
-in te stemmen met de eindafrekening Project LNV/Groen en de begrotingen voor 1996 en 1997; 
-in te stemmen met het voorstel het overschot van het tijdelijk project LNV/Groen (ca. 

fl. 200.000,-) deels te bestemmen voor het tekort 1996 m.b.t. het 'structurele project' 
Landelijk Gebied (fl. 50.000,-); 

-niet in te stemmen met het voorstel het resterende overschot terug te storten naar de provincies 
en vanaf 1997 jaarlijks fl. 50.000,- (het jaarlijkse tekort op het project) bij de provincies 
in rekening te brengen. 

2 
Vergadering IPO algemeen 
bestuur op 19 december 
1996. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van 

het IPO betreffende IPO-Jaarplan 1997, Wijziging IPO-begroting 1997, Evaluatie 
project NMP, Interprovinciaal Plan van aanpak Uitvoering Milieubeleid, Programma 
1997, Aanvullend begrotingsvoorstel 1997 IPO project Implementatie VERDI, IPO-
gedragslijn convenanten. 

2.In de rondvraag  
-aandacht te vragen voor het vraagstuk van de publieke verantwoordelijkheid voor 

nutsvoorzieningen, onder meer bij calamiteiten, in verband met de tendens tot 
privatiseringen, en het sonderen van de meningen over een interprovinciale aanpak bij 
dit vraagstuk;  

-aan de orde te stellen of er draagvlak is voor initiatief om te komen tot een flexibele wetgeving 
aangaande het aantel statenleden. 

3 
Overname opdrachtgeverschap 
Zuidtangent van de NZH. 

 
Het college besluit: 
1.Ter uitvoering van het besluit van 4 juni 1996, nr. 96-900644, in te stemmen met de 

Raamovereenkomst met bijbehorend Overdrachtsdocument "Overdracht opdracht-
geverschap Zuidtangent". 

2.In een (aangepast) gezamenlijk schrijven van het college met de Noord-Zuid-Hollandsche 
Vervoermaatschappij N.V. (NZH) aan de Minister van Verkeer en Waterstaat (door 
tussenkomst van het Directoraat Generaal van Rijkswaterstaat) te verzoeken om in te 
stemmen met de overdracht van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de 
Beschikking voor de aanleg van het Kerntraject van de Zuidtangent van 14 januari 
1994, die is afgegeven aan de NZH.  

3.De gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer aan te wijzen de onder 2. omschreven geleidebrief 
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alsmede de bijbehorende raamovereenkomst met de NZH te ondertekenen nadat van 
rijkszijde bevestiging is verkregen omtrent het uitsluiten van BTW- en 
grondverwervingsrisico's voor de provincie. 

4 
Aansluiting provincie op 
Internet. 

 
Het college besluit vanaf 10 januari 1997 een provinciale internet-site te openen en onderhouden. 
 

5 
Vormgeving en ontwikkeling 
van de facilitaire functie. 

 
Het college besluit in te stemmen met het standpunt van de Directieraad over de vormgeving en 
ontwikkeling van de facilitaire functie. 
 

 
6 
Toetsing bij door de pro-
vincie gesubsidieerde instel-
lingen. 

 
 
Het college besluit: 
1.De afdeling FEZ te verzoeken in overleg met de vakafdelingen kwaliteitseisen te formuleren ter 

toetsing van efficiency en effectiviteit bij instellingen die over meer dan vier jaar meer 
dan � 750.000 subsidie* per jaar van de provincie ontvangen. 

2.In het eerste kwartaal van 1997 zullen de kwaliteitseisen in kaart gebracht moeten zijn; 
vervolgens besluit het college over de te hanteren toetsingspunten, de methodiek, de 
procedure en het invoeringstraject, mede op voorstel van de afdeling FEZ. 

3.De uitvoering van de doorlichting zal moeten zijn geschied rond het jaar 2000, rekening 
houdend met de voor de instellingen geldende meerjarige subsidietermijnen. 

7 
ENW, waardering inbreng 
fusiepartners. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de offerte van Price Waterhouse d.d. 13 november 1996 inzake een 

second opinion m.b.t. de waardering van de door de fusiepartners ingebrachte bedrijven 
bij de fusie ENW (voor provincie PEN); de second opinion wordt door 4 van de 5 
fusiepartners verlangd. 

2.Opdracht te verlenen aan Price Waterhouse voor het uitvoeren van de second opinion en 
hiertoe de offerte door de Commissaris van de Koningin te laten ondertekenen. 

3.De kosten van de second opinion te delen met de andere 3 deelnemende partners, de 
aandeelhouders ENW Kop Noord-Holland, de aandeelhouders ENW Midden Noord-
Holland en de gemeente Haarlem. Hierbij zal zoals bij de fusie de verdeling van de 
aansluitingen van de ingebrachte bedrijven gelden. 

4.De kosten van de second opinion te dekken uit de post 'onvoorzien' en dit op te nemen in het 
voorjaarsbericht 1997. 

5.De PS-cie Middelen in kennis te stellen van het uitvoeren van de waardebepaling en de second 
opinion. 

8 
Projectopdracht strate- 
gische luchtvaartontwikke-
ling. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de projectopdracht. 
2.Het GS-lid voor Schipholzaken (F. Tielrooij) tevens aan te wijzen als primus voor dit project. 
3.Als projectmanager/leider te benoemen drs. J. Rensing (ROV). 
4.Het project zo mogelijk in het kader van het startconvenant regio Amsterdam te plaatsen. 

 
9 
Rentetoevoeging aan fondsen. 
 

 
 
 
Het college besluit een bodem te leggen van 2% 's jaars in de renteformule "wettelijke rente 
minus vijf" en vraagt daarover advies van de statencommissie Middelen (15.01.97). 

10 
Uitvoeringsprogramma 
Faunabeleid. 

 
Het college van GS besluit: 
1.Kennis te nemen van het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Faunabeleid. 
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 2.In beginsel de volgende uitgangspunten vast te stellen: 
-strikte toepassing van de wetscriteria waaronder vergunningen voor reguleringsmaatregelen 

(waaronder afschot) van dieren mogen worden verstrekt; 
-grote aandacht voor een goede onderbouwing van vergunningaanvragen voor regulerings-

maatregelen i.v.m. het kunnen nemen van gemotiveerde besluiten hierover; 
-het bevorderen van planmatig faunabeheer en samenwerking van bij het beheer van dieren 

betrokken organisaties en instanties; 
-gebruikmaking van meteorologische grootheden als criteria voor sluiting van de jacht bij 

extreme (winterse) weersomstandigheden; 
-een actieve opstelling voor het bewerkstelligen van specifieke maatregelen gericht op de 

verbetering van de leefomstandigheden van bedreigde en zeldzame dieren (zogenoemd 
soortenbeleid); 

-anticiperende activiteiten te ontplooien met het oog op een soepele invoering van de (nieuwe) 
Flora- en faunawet; 

-stimulering van monitoring en onderzoek naar de fauna van Noord-Holland en de relaties 
daarvan met de omgeving (o.a. wildschadeproblematiek) en de effecten van getroffen 
stimulerings- en reguleringsmaatregelen; 

-bevordering van de kennis over dieren, faunabeleid en mogelijke stimulerings- en 
reguleringsmaatregelen door middel van voorlichting en educatie; 

3.In beginsel: 
-vanaf 1997 (structureel) een bedrag van f 100.000,-- over te hevelen van het budget Ecologisch 

beheer naar het Fonds voor Natuurbescherming ten behoeve van het kunnen treffen van 
inrichtingsmaatregelen in het kader van soortbescherming en hiertoe het Jaarplan 
Ecologisch Beheer aan te passen in die zin, dat de daarin onderscheiden posten voor de 
Doelgroep Water en voor Communicatie met respectievelijk f 90.000,-- en f 10.000,-- 
worden verlaagd en deze verschuiving in de begroting te verwerken bij het 
Voorjaarsbericht 1997; 

-in het kader van het Voorjaarsbericht 1997 een besluit te nemen over een (structurele) verhoging 
van de post voor Milieu-inventarisatie en biologisch meetnet ter grootte van f 75.000,-- 
ten laste van de algemene middelen ten behoeve van ondersteunend onderzoek. 

4.Het concept-Uitvoeringsprogramma Faunabeleid ter kennisneming aan te bieden aan de 
Statencommissie voor Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie en deze commissie 
voor te stellen ermee in te stemmen: 

-dat dit concept-Uitvoeringsprogramma Faunabeleid om commentaar wordt voorgelegd aan 
extern betrokken organisaties en instanties; 

-dat het Jaarplan Ecologisch Beheer 1997 wordt aangepast zoals aangegeven onder 3. 
11 
Aanpassing mandaatbeslui-
ten. 

 
Het college besluit voor zover het betreft gedeputeerde staten vast te stellen de wijziging van het 
Mandaatbesluit Bestuurs- en Beheersbevoegdheden van Gedeputeerde Staten. 
Voor zover het betreft de commissaris van de Koningin vast te stellen de wijziging van het 
Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord- Holland. 

 
12 
Groenontwikkelings- en 
beheersdienst in de over-
gangsfase van het verande-
ringsproces AD. 
 

 
 
 
Het college besluit: 
1.De GBD wordt in het kader van de overgangsfase onder verantwoordelijkheid gebracht van de 

directieraad. 
2.De herijking van de GBD-taken wordt ingesluisd in de besluitvoorbereiding in het kader van 

het veranderingsproces, hierbij zijn de bij herijkingen te gebruiken uitgangspunten 
richtinggevend; bij de definitieve positionering van de GBD wordt tevens overleg 
gevoerd met de schapsbesturen. 
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3.De schapsbesturen conform bijgaande concept-brief informeren over het veranderingsproces en 
de aansturing van de GBD in 1997. 

13 
Tussenbalans "Milieuzorg op 
maat". 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de stand van zaken van het project "Milieuzorg op maat", bij de afdeling 

die belast is met Vergunningverlening en Handhaving Wet Milieubeheer, de resultaten 
van deze proces-doorlichting, de besparingsmogelijkheden en de conditie waaronder 
deze gerealiseerd kunnen worden. 

2.Kennis te nemen van het besluit van de directieraad om in de voorstellen voor de nieuwe 
provinciale organisatie een afdeling Milieubeheer op te nemen waarin de werkzaamheden 
m.b.t. vergunningverlening en handhaving Wet Milieubeheer zijn samengebracht en 
van het voornemen om zo spoedig mogelijk een besluit aan GS voor te leggen tot 
instelling van deze afdeling. 

3.In te stemmen met de in het rapport van Coopers en Lybrand voorgestelde werkwijze en met 
het takenpakket en de daarvoor benodigde formatieve omvang, met dien verstande dat 
wordt uitgegaan van een op de huidige uren gebaseerde formatie-omvang. Er wordt dus 
niet vooruit gelopen op eventuele herbezetting bij invoering van de 36-urige werkweek. 

4.De voorgestelde fasering vast te stellen, waarbij de beoogde besparingen in de huidige 
collegeperiode worden gerealiseerd, met rapportage tijdens de begrotingsronde voor 
1998 en 1999, en tussentijds in de MARAP's. 

14 
Stadsverwarming Pur- 
merend. 

 
Het college besluit: 
1.De statenvoordracht inhoudende het verstrekken van een lening aan de gemeente Purmerend 

van � 15 miljoen met de daarbij behorende voorwaarden conform het ontwerp-besluit 
vast te stellen, t.b.v. de herfinanciering van het stadsverwarmingsbedrijf. 

2.De statenvoordracht en het bijbehorende besluit te agenderen voor de vergadering van 
provinciale staten op 20 januari 1997. 

 
15 
Formele afhandeling PEN-
fusie afspraken. 

 
Het college besluit: 
1.In de hoedanigheid van aandeelhouder NV PEN accoord te gaan met het door de Raad van 

Commissarissen NV PEN op 22 november genomen besluit tot opheffing van en 
algehele uitkering van de vervangingsreserve nv PEN, een vermindering van het 
geplaatste kapitaal, alsmede de afschaffing van het structuurregime. 

2.Te onderzoeken of instandlating van de NV wenselijk is.  
3.De heer De Zeeuw namens de aandeelhouder provincie Noord-Holland te machtigen aan de 

verdere afhandeling uitvoering te geven. 
16 
Kostentoedelings- en om-
slagklassenverordeningen. 

 
Het college besluit:  
1.in beginsel in te stemmen met de kostentoedelings- en omslagklassenverordeningen voor 1997 

van Uitwaterende Sluizen en Amstel, Gooi en Vecht; 
2.in beginsel in te stemmen met de wijziging van de omslagklassenverordening voor 1997 van 

Hollands Kroon; 
3.de onder 1 en 2 bedoelde verordeningen ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie 

voor Milieu, Water en Energie alvorens een definitief besluit te nemen over de 
goedkeuring; 

4.de GS-commissie voor Water te machtigen de onder 1 en 2 bedoelde voorlopige besluiten om 
te zetten in definitieve bij positieve advisering door de statencommissie voor Milieu, 
Water en Energie; 

5.de omslagklassenverordeningen voor 1996 van Het Lange Rond en Hollands Kroon goed te 
keuren. 
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17 
Gemeente Hilversum; 
goedkeuren begroting 1996 
en repressief toezicht begro-
ting (en wijzigingen) 1997. 

 
Het college besluit 
1.De  beslissing van 19 december 1995 tot onthouding van goedkeuring aan de begroting 1996 

van Hilversum in te trekken. 
2.De besluiten van de gemeenteraad van 11 oktober en 28 november 1995 tot het vaststellen van 

de begroting voor 1996 alsnog goed te keuren, inclusief de begrotingswijzigingen die 
door de raad zijn vastgesteld tot en met zijn vergadering van 12 november 1996. 

3.Het gemeentebestuur mee te delen dat de gemeente voor het jaar 1997 onder het repressieve 
toezicht valt. 

4.De bereidheid uit te spreken ook in de komende periode creatief mee te willen denken en 
werken aan oplossingen voor de financiële problematiek van Hilversum. 

5.De gemeenteraad van een en ander in kennis te stellen. 
18 
Vervolg procedure Omleiding 
N201 Uithoorn. 

 
Het college besluit: 
1.De uitkomsten van het Masterplan voor de corridor van de N201 tussen Hoofddorp, Aalsmeer, 

Uithoorn/Amstelhoek en Vinkeveen af te wachten en mede op basis daarvan een 
aanvulling op het milieu-effectrapport N201 Uithoorn te maken. 

2.In deze aanvulling in ieder geval de verkeerseffecten van het zgn. nulplusalternatief nader te 
kwantificeren en een korte beschouwing te geven van de effecten van mogelijke lange-
termijn maatregelen. 

3.Insprekers en adviseurs schriftelijk te informeren over de stand van zaken en de 
vervolgprocedure. 

19 
Beheernota 1996 - 2000 en 
aanpassing beheerovereen-
komst 1990 - 2040 m.b.t. 
Noordhollands Duinreservaat 
c.a. (definitieve vaststelling 
statenvoordracht). 

 
Het college besluit 
1.De ontwerp-statenvoordracht inzake de door N.V. PWN opgestelde ontwerp-beheernota 1996-

2002 voor het Noordhollands Duinreservaat, de provinciale landgoederen in Noord- en 
Zuid-Kennemerland en overige provinciale natuurgebieden definitief vast te stellen. 

2.De ontwerp-statenvoordracht inzake de aanpassing van de beheerovereenkomst 1990-2040 
tussen N.V. PWN en provincie met betrekking tot het beheer van Noordhollands 
Duinreservaat, Kennemerduinen en overige provinciale natuurgebieden definitief vast te 
stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 1, 4, 8 
P. Heemskerk tel. 023 -51440102, 5, 9, 11, 12, 17 
M. Jonker  tel. 023 -5144458 3, 18 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 7, 13, 14, 15, 16 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 6, 10, 19 
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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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