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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

VAN 26 NOVEMBER 1996 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
 
1 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid J.P.M. van 
Wijk inzake studiereis  
3 GS-leden naar Japan.  
 

 
 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 

2 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid A.H.M. 
Lauxtermann inzake studie-
reis 3 GS-leden naar Japan.  

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

3 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid mw. J.E.M. 
Berman inzake dienstreizen.  
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

4 
Statenvoordrachten m.b.t. 
herijking relatie provincie/NV 
Afvalzorg, Bedrijfsplan NV 
Afvalzorg; overname Rutte, 
fusie Afvalzorg PROAV en 
stortsamenwerking 
Flevoland/CAW. 

 
Over de besluitvorming aangaande deze punten zal op 28 november een persconferentie worden 
gegeven. 

 
5 
Beantwoording vragen Reke-
ningencommissie. 

 
 
Het college besluit de vragen en opmerkingen van de Rekeningencommissie over de jaarrekening 
1995 en het verloop van de Reserve Ouderenvoorziening conform de -iets bij te stellen -ontwerp-
brief te beantwoorden. 
 

6 
Vergadering Algemeen 
Bestuur van het IPO op  
28 november 1996. 

 
Het college besluit: 
1.Te bepleiten dat het IPO een actieve rol vervult bij het doen starten door het ministerie van 

BiZa van een onderzoek naar de functies en werkbelasting/functiewaardering van 
Statenleden. 

2.Het niet opportuun te achten bij de staatssecretaris aandacht te vragen voor vergoeding van de 
voorzitters van de statenfracties. 

3.De heer Tielrooij te machtigen zijn stem uit te brengen ten gunste van het voorstel 
Interprovinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 1997-2001 en het voorstel 
Verlenging Overeenkomst VNG-IPO inzake samenwerking en dienstverlening in 
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Europese aangelegenheden tot 17 september 1997 met daarbij de kanttekening dat 
ingestemd wordt met een tijdelijke verlenging op formeel technische gronden, en dat in 
het voorjaar 1997 een inhoudelijke bespreking over een nieuwe overeenkomst gehouden 
wordt aan de hand van een nieuw Plan van Aanpak. 

4.In te stemmen met de overige voorstellen van het IPO die op de agenda geplaatst zijn, met 
dien verstande dat bij rapport Doesburg benadrukt zal worden dat het IPO nadrukkelijk 
stelling moet nemen tegen het rapport van de commissie Andriessen voor Rotterdam. 

7 
Netwerk van luchthavenre-
gio's (ARC); conferentie en 
jaarvergadering in Vantaa/-
Helsinki, Finland op 28 en 
29.11.1996. 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het programma van de conferentie van luchthavenregio's op 28 en 29 

november 1996 in Vantaa/Helsinki. 
2.De heer Verburg te machtigen namens de provincie Noord-Holland  
2.1. in te stemmen met de ontwerp-resoluties waarin de ARC de Europese Commissie om steun 

verzoekt bij: 
* haar activiteiten ten behoeve van de uitwisseling van ervaringen over de essentiële zaken waar 

lokale en regionale bestuurders rekening mee moeten houden bij de beleidsontwikkeling 
inzake luchthavengerelateerde bedrijvigheid en werkgelegenheid; 

* het onderzoeken en bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking bij luchthavenplanning 
tussen regio's en steden in verband met de vaak beperkte capaciteiten op de Europese 
luchthavens en ten behoeve van de Europese economie als totaliteit; 

* haar streven om via een pakket van maatregelen te bereiken dat het percentage luchtpassagiers 
en luchthavengebonden werknemers dat via openbaar vervoer naar de luchthavens gaat 
vergroot wordt tot respectievelijk 40-50% en 30-40%. 

* haar streven naar een gezamenlijk te gebruiken vergelijkende geluidmaat voor luchtvaartlawaai 
in Europees verband; 

* haar streven naar een Europese aanpak van het probleem van slaapverstoring door vliegtuigla-
waai 

2.2. om Noord-Holland in beginsel aan te melden als deelnemer aan een aanvraag voor Europese 
subsidie t.b.v. een ARC project op bovengenoemde werkgebieden; 

2.3. bij de besluitvorming in de jaarvergadering van het netwerk van luchthavenregio's over het 
uitoefenen van het voorzitterschap en het secretariaat voor de komende twee jaar naar 
bevind van zaken te handelen. 

8 
Nazorg uit voorzorg. Start-
notitie over de implementatie 
van de Leemtewet bo-
dembescherming in Noord-
Holland en de uitvoering van 
overige nazorgactiviteiten. 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de startnotitie "Nazorg uit voorzorg" en daaruit de volgende 

beslispunten in principe vast te stellen: 
a. De daadwerkelijke uitvoering van de nazorgmaatregelen voor de Amerikahaven en mogelijk 

nog in te richten stortplaatsen voor bagger in Amsterdam waarvan de gemeente enig 
vergunninghouder is, in principe op te dragen aan de gemeente Amsterdam op grond 
van het ontwerp van art. 8.50 Leemtewet bodembescherming. 

b. De Afdeling Milieubeleid de opdracht te geven in samenwerking met de Gemeente 
Amsterdam een voorstel te doen over de inbedding van de nazorg in de organisatie van 
de Gemeente Amsterdam en dit voorstel aan GS voor besluitvorming voor te leggen. 

c.De zorg voor de uitvoering van de nazorgmaatregelen van Leemtewetlocaties in Noord Holland 
in principe op te dragen aan de NV Afvalzorg of afhankelijk van nog uit te werken 
randvoorwaarden aan een daaraan gelieerde nazorgorganisatie op grond van het ontwerp 
van art. 8.50 Leemtewet bodembescherming. Uitgezonderd hiervan zijn de stortplaatsen 
voor bagger in Amsterdam. 

d.De Afdeling Milieubeleid en de NV Afvalzorg de opdracht te geven om in samenwerking een 
voorstel te doen over de inbedding van de nazorg in de organisatie van de NV Afvalzorg 
en dit voorstel aan GS voor besluitvorming voor te leggen. 
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e.De Afdeling Milieubeleid de opdracht te geven een statenvoordracht en ontwerpbesluit op te 
stellen voor het vaststellen van de belastingverordening waarin: 

- de keuze voor een objectgebonden heffingssysteem is opgenomen. 
- als bijlage is opgenomen een tarieventabel met de hoogte van de heffing voor elke 

Leemtewetlocatie. 
- de wijze van innen van de heffing zo is uitgewerkt dat exploitanten van stortplaatsen de 

nazorggelden kunnen beheren tot het moment van sluiten van een stortplaats onder de 
voorwaarde dat naar het oordeel van GS toereikende financiële zekerheid wordt gesteld. 

f. De Afdeling Milieubeleid een nota voor GS te laten opstellen waarin zijn opgenomen: 
- Het instellen van het nazorgfonds. 
- Een budgetovereenkomst die de relatie tussen GS, het nazorgfonds en de nazorgorganisatie 

gelieerd aan de NV Afvalzorg regelt en 
- een budgetovereenkomst die de relatie tussen GS, het nazorgfonds en de gemeente Amsterdam 

regelt. 
g.Aan de Afdeling Bodem opdracht te geven de mogelijkheid van bundeling van de overige 

provinciale nazorgtaken (bijvoorbeeld op het gebied van bodemsanering) in een aan de 
NV Afvalzorg gelieerde nazorgorganisatie, als een van de opties te onderzoeken. 

2.De startnotitie en de daarin vervatte beslispunten om advies voor te leggen aan de 
Statencommissie Milieu, Water en Energie in haar vergadering van 12 december 1996. 

 
9 
Jaarprogramma 1997 uit-
voeringsprojecten recreatie-
verkeer BESC en "Zomer in 
de Kop". 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met de jaarprogramma's '97 voor de uitvoeringsprojecten recreatie-

verkeer Bergen, Egmond, Schoorl en Castricum (BESC) en "Zomer in de  Kop". Dit 
houdt in dat: 

- de projecten op de lijst, waar de provincie verantwoordelijk voor is, verder zullen worden 
voorbereid en in principe in '97 zullen worden uitgevoerd;            

- subsidie-aanvragen voor de projecten, waarvoor derden   verantwoordelijk zijn, in beginsel 
zullen worden gehonoreerd voorzover dat voortvloeit uit eerdere           
provinciale besluitvorming/toezeggingen; 

 - m.b.t. overige aanvragen voor projecten van derden weliswaar in principe een positief 
standpunt wordt ingenomen, doch niettemin het voorbehoud wordt gehan-  teerd dat 
subsidietoekenning afhankelijk is van nadere afweging en besluitvorming. 
2.De jaarprogramma's om advies voor te leggen aan de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. 
 

10 
Arhi-procedure voor de 
gemeenten 's-Graveland en 
Loosdrecht. 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Het verzoek van de gemeenten 's-Graveland en Loosdrecht te honoreren; 
-derhalve aan Provinciale Staten op 2 december 1996 voor te dragen een Arhi-procedure in te 

stellen voor de gemeenten 's-Graveland en Loosdrecht en daarbij omliggende gemeenten 
te betrekken.  

2.Hiervoor een interprovinciale commissie (IPC) in te laten stellen door Provinciale Staten van 
Noord-Holland en Utrecht. 

3.De provincie Utrecht uit te nodigen om deel te nemen aan de door Noord-Holland geïnitieerde 
IPC. 

4.De leden van GS-commissie voor Bestuurlijke Organisatie te machtigen om het vereiste 
overleg met Utrecht te voeren en hen tevens aan PS voor te dragen als 
vertegenwoordigers voor de provincie Noord-Holland in de IPC. 

5.Indien de provincie Utrecht niet wenst deel te nemen in een IPC zelfstandig een Arhi-procedure 
te starten. 

6.De Statencommissie voor Openbaar Bestuur hierover te raadplegen op 27 november 1996. 
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7.De hiertoe strekkende voordracht vast te stellen. 
11  
Voortgangsrapportage inkl. 
Plan van Aanpak 1997; 
Promotie en Acquisitie. 
Het college besluit: 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage inclusief Plan van Aanpak 1997 Promotie & 

Acquisitie. 
2.In principe akkoord te gaan met de in de Voortgangsrapportage inclusief Plan van Aanpak 

1997 Promotie & Acquisitie genoemde activiteiten, meer in het bijzonder: 
-het werken met het systeem van accountmanagement, waarbij het Platform Promotie & 

Acquisitie het belangrijkste klankbord blijft; 
-de ontvangst van een officiële delegatie uit Shandong, die onder leiding van de vice-gouverneur 

een bezoek zal brengen aan Noord-Holland, onder andere in verband met de opening van 
"de Westfriese Flora" te Bovenkarspel, dat in 1997 als thema China heeft; 

-de organisatie van en deelname aan een handelsmissie naar de provincie Kyonggi in Zuid-Korea; 
-het assisteren van de Kamer van Koophandel voor Noordwest Holland in het voorjaar van 1997 

bij de organisatie van een te houden fair in Alkmaar door de provincie Niïgata uit 
Japan; 

-het deelnemen aan een gezamenlijke presentatie met de gemeente Amsterdam en het SADC aan 
de bedrijvenbeurs MIPIM te Cannes in het voorjaar van 1997; 

-het ontvangen en begeleiden, tezamen met onze partners van inkomende missies uit onze 
zusterprovincies; 

-het tezamen met partners opzetten van een Pilotproject Internationalisering MKB 
IJmond/Oberöstereich; 

-het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van economische betrekkingen met andere 
landen. 

-nader te bepalen dat in geval sprake is van agrarische aspecten de portefeuillehouderr agrarische 
zaken betrokken dient te worden bij de buitenlandse contacten 

3.De Voortgangsrapportage inclusief Plan van Aanpak 1997 ter bespreking voor te leggen aan de 
Statencommissie Economische Zaken op 11 december 1996. 

 
12 
Voorwaardenscheppend 
beleid, subsidie t.b.v. herin-
richting centrum Zandvoort. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie voor Economische Zaken 

c.a. de gemeente Zandvoort een subsidie van f. 628.000,= toe te kennen voor de eerste 
fase van de herinrichting van het centrum. 

2.De statencommissie voor EZ in haar vergadering van 12 december bovengenoemde 
subsidietoekenning ter advies voor te leggen. 

13 
Forteiland Velsen, co-finan-
ciering PESCA. 

 
Het college besluit: 
1.Onder voorbehoud  van een positief advies van de statencommissie voor EZ c.a. de gemeente 

Velsen een subsidie van f. 250.000,= toe te kennen voor de eerste fase van de restauratie 
van het forteiland IJmuiden. 

2.Gedeputeerde Lagrand te machtigen op 27.11.1996 een intentieverklaring te tekenen dat de 
provincie zich zal inzetten voor het opknappen van het fort en het ontwikkelen van 
nieuwe economische functies. 

3.De statencommissie voor EZ in haar vergadering 12 december 1996 bovengenoemde 
subsidietoekenning ter advies voor te leggen. 

14 
Bestuurlijk overleg in het 
kader van C-20 operatie. 

 
Het college besluit de puntsgewijze verslagen van het overleg met BenW van Alkmaar van 4 
oktober 1996 en van de overleggen met Alkmaar en Langedijk; Alkmaar en Egmond, Heiloo en 
Akersloot; Heiloo en Egmond; Bergen en Schoorl van 23 oktober 1996 voor kennisgeving aan 
te nemen en aan betrokkenen toe te sturen. 
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15 
Aanpassing Ambtenarenre-
glement in verband met: a. 
inwerkingtreding WOR; b. 
regeling flexibel pensioen en 
uittreden; c. afschaffen 
woonverplichting. 

 
Het college besluit: 
1.Het college besluit in principe tot: 
 - wijziging van het Ambtenarenreglement Noord-Holland overeenkomstig ontwerp in 
verband met  
a) de inwerkingtreding van de WOR 
b) de regeling flexibel pensioen en uittreden en  
c) afschaffen woonverplichting 
 - intrekking van het Kiesreglement voor de medezeggenschapscommissies bij de 
provincie Noord-Holland. 
2.Het principe-besluit voor te leggen aan de Centrale Commissie voor georgani-seerd overleg 

Noord-Holland (GO). 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 7 
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15 
M. Hoensontel. 023 -5144118 11, 12, 13  
M. Jonker  tel. 023 -5144458 9 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 4, 8 
 
 
 
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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