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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 8 JULI 1997
Onderwerp
1
IPO-adviescommissie Milieu
en Waterstaat op 10 juli 1997
te Utrecht

2.
Kostenbijdrage Schiphol aan
provinciaal luchtmeetnet

3.
Ontheffing stortverbod:
omgaan met het overschot
aan brandbaar afval in de
regio Randstad 1997.

4.
Opheffing NRVW: onder-

Besluit

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Milieu & Waterstaat betreffende de agendapunten: Meerjarenprogramma Uitvoering Milieubeleid 1998 en Jaarverslag 1996 IPO-Plan van Aanpak Uitvoering Milieubeleid;
Jaarrekening en jaarverslag Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen; Overleg met
Europese Commissie en Europees Parlement; Provinciale milieuverordening, onderdeel
bodemsanering nat;
2.In te stemmen met het voorstel over Interprovinciale monitoringsrapportage 1996, met
kanttekening.
Het college besluit:
1.Een overeenkomst aan te gaan met de luchthaven Schiphol betreffende de verdeling van kosten
voormetingen en overig onderzoek naar de luchtverontreiniging in de regio Schiphol,
inhoudende dat:
-provincie blijft eigenaar van het meetnet luchtkwaliteit Schiphol;
-Schiphol betaalt de provincie jaarlijks ¦ 100.000,- voor het gebruik van gegevens uit het
meetnet (o.a. voor milieujaarverslag);
-aanvullende onderzoeken naar luchtverontreiniging in de regio Schiphol, voortkomend uit het
Evaluatie- en Monitoringprogramma Schiphol en Omgeving, worden
gezamenlijk (50:50) door provincie en luchthaven Schiphol bekostigd;
-een in te stellen arbitragecommissie een bindende uitspraak zal doen in geval van onenigheid
tussen beide partijen over de uitvoering van de overeenkomst;
2.gedeputeerde De Zeeuw te mandateren namens het college van GS bijgevoegde overeenkomst,
betreffende de kostenbijdrage van Schiphol aan het luchtmeetnet, aan te gaan met
Schiphol.
Het college besluit:
kennis te nemen van de door betrokken stortplaatsexploitanten gemaakte afspraak m.b.t. het
aanvragen van ontheffingen voor het storten van het overaanbod brandbaar afval binnen de
Randstad.
De afspraak houdt in:
-de volledige benutting van de verbrandingscapaciteit van de afvalverbrandingsinstallaties wordt
gegarandeerd;
-primair wordt ontheffing voor het storten van het overschot brandbaar afval op de Derde
Merwedehaven aangevraagd;
-voor die afvalstromen, die niet op de Derde Merwedehaven geaccepteerd mogen worden
(bijvoorbeeld huishoudelijke afvalstoffen) of die waarvoor het om logistieke redenen niet
logisch is om die op de Derde Merwedehaven te verwerken, worden door de
exploitanten aanvullende ontheffingen gevraagd;
-in het geval van aanvullende ontheffing (dus niet voor de Derde Merwedehaven) wordt door de
exploitanten rekening gehouden met het optimaal benutten van beschikbare
restcapaciteit van de stortplaatsen (door rekening te houden met vaste sluitingsdata en
koude sanering te voorkomen);
-geen ontheffingen te verlenen van het exportverbod op grond van de provinciale
milieuverordening, voor transporten van afval naar buiten de Randstad.
Het college besluit:
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handelingen met Reinoud
Adviesgroep

1.in te stemmen met het onderhandelingsresultaat met de Reinoud Adviesgroep met de volgende
hoofdpunten:
a. Reinoud Adviesgroep een maximaal aflopend garantiebudget voor 4 jaar te verstrekken onder
de voorwaarde dat men een formatie van 4,63 fte van de voormalige NRVW in dienst
neemt;
b. Reinoud levert hiervoor als tegenprestatie over de gehele garantieperiode voor 3217 dagdelen
onderzoek en advies;
c. indien één of meerdere medewerkers van deze formatie niet in dienst treden wordt het
garantiebudget verminderd met ¦ 821.412,- per fte over de gehele periode;
d. in geval van gedwongen ontslag gedurende de periode van 4 jaar wordt de provincie door
Reinoud gevrijwaard van wachtgeldkosten tot maximaal de resterende tijd van de
periode van 4 jaar;
e. in te gaan op het aanbod van Reinoud Advies om de resterende formatie (1,5 fte) over te
nemen tegen een budgetgarantie van ¦ 500.000,- voor de gehele periode van 4 jaar en
hiervoor 250 dagdelen onderzoek en advies te leveren;
2. de GS-commissie Zorg te machtigen uitwerking te geven aan het onderhandelingsresultaat
onder voorbehoud van goedkeuring van de (financiële) consequenties door PS;
3. er naar te streven de overeenkomst in te doen gaan op de datum van opheffing van het bureau
van de NRVW op 1 november 1997 en de GS-commissie Zorg te machtigen nadere
afspraken met Reinoud te maken over de periode 1 november 1997 tot 1 januari 1998;
4. aan PS als onderdeel van het besluit tot opheffing van de NRVW voor te stellen:
a. aan de Reinoud Adviesgroep een aflopend bedrag beschikbaar te stellen in de vorm van een
garantiebudget dat jaarlijks zal worden geindexeerd;
in 1998 zal dat garantiebudget maximaal bedragen ¦ 1.226.562,- in 1999 ¦ 1.079.687,- in 2000
¦ 866.718,- en in 2001 ¦ 653.750,-;
b.dit budget ten laste te brengen van de begrotingspost overige produkten Welzijn Algemeen
(nr. 0809.91) en ten laste van de algemene middelen te brengen in 1998 ¦ 476.562,-, in
1999 ¦ 429.687,-, in 2000 ¦ 316.718,- en in 2001 ¦ 203.750,-.
c. dit garantiebudget in te zetten voor door de provincie te verstrekken opdrachten voor
onderzoek en advies op het terrein van de Zorg;
d. GS te machtigen binnen dit garantiebudget aan Reinoud advies opdrachten te verstrekken.;
5. de Reinoud Adviesgroep en het bestuur van de NRVW van het besluit inzake de hoofdlijnen
van de overeenkomst in kennis te stellen.

5.
Sociaal Plan Noordhollandse
Raad voor Volksgezondheid
en Welzijn (NRVW)

Het college besluit:
1.Akkoord te gaan met inhoud en ondertekening van het bijgevoegde Sociaal Plan
Noordhollandse Raad voor Volksgezondheid en Welzijn, met betrekking tot
de inhoud waarvan als belangrijkste punten worden genoemd:
*ontslag vanuit het dienstverband bij de NRVW zal plaatsvinden onder toekenning van
aansluitend wachtgeld op grond van de van toepassing zijnde
Wachtgeldregeling Noord-Holland 1996;
*er wordt gezocht naar ander passend of geschikt werk bij een nieuwe werkgever,
waarbij de inkomsten uit een nieuwe betrekking worden verrekend met het
wachtgeld volgens het bepaalde in artikel 8 en verder van de van toepassing
zijnde Wachtgeldregeling Noord-Holland 1996;
*volgens het principe van individueel maatwerk zal in voorkomende gevallen bezien
worden of het redelijk is compenserende maatregelen te treffen bij overgang
naar een andere wijze van verzekering betreffende ziektekosten en pensioen;
*volgens hetzelfde principe is er ruimte voor nadere afspraken met individuele
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werknemers over aanvullende stimulerende maatregelen met betrekking tot het
vinden en aanvaarden van een functie elders.
2. Ter dekking van de kosten van flankerend beleid en overige maatregelen uit het het sociaal
plan een bedrag ad f 250.000,-- te ramen en daarvan voor 1998 een bedrag van f
100.000,-- ten laste te nemen van begrotingspost 0166 Voormalig personeel;
3.Mw. M.A. Wildekamp te machtigen over de inhoud van een nadere, algemene
vertrekregeling voor het personeel van de NRVW bij aanvaarding van een
functie elders te onderhandelen in het afsluitende driepartijen-overleg met de
twee overige contractpartners bij het Sociaal Plan;
4.Mw. M.A. Wildekamp te machtigen het Sociaal Plan te ondertekenen.

6.
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid Lauxtermann
inzake besteding Wvg-gelden
door gemeente Heiloo
7.
Verlenging Kaderwet

8.
Evaluatie en vervolg Duinzoom

9.
Fiets- en wandelpadenplan
Noordelijke Vechtstreek

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.kennis te nemen van de brief van het DB-ROA aan de colleges van B&W van de ROAgemeenten met het voorstel om het AB te laten verzoeken om "verlenging van de
kaderwet";
2.de Statencommissie voor Openbaar Bestuur in kennis te stellen van de brief.
Het college besluit:
1.Het strategieproject Duinzoom Noord-Holland per 31 december af te sluiten;
2.Betrokken afdelingen opdracht te geven tot het opstellen van een Bestuursopdracht voor een
project Duinzoom Den Helder-Zijpe en een project Noord-Kennemerland, en de huidige
activiteiten in het gebied Heemskerk-Noordzeekanaal onder te brengen in de
lijnorganisatie.
Het college besluit:
A)Het fiets- en wandelpadenplan voor de noordelijke Vechtstreek -opgesteld door de 'Stuurgroep
Gebiedsperspectief voor het Gooi en de Vechtstreek'- in ontwerp vast te stellen en
daarmee:
-invulling te geven aan de 'Groene Verbindingen voor wandelen en fietsen' in het Strategisch
Groenproject noordelijke Vechtstreek.
-Het provinciaal aandeel in de kosten van de voorgestelde fiets en wandelpaden zijn de ¦
5.082.750,-- ten laste te brengen van het Fonds Openluchtrecreatie (FO).
-Voor het realiseren van de drie grote infrastructurele (kunst)werken in principe
¦ 1.580.250,- ten laste te brengen van het Fonds Openluchtrecreatie en initiatief te nemen
voor het vinden van co-financiering.
-In aanvulling op het in 1981 genomen GS-besluit over het 'Provinciaal fietspadenplan' de
fietspaden: Ventweg langs de A1, Herenweg-Bergsche pad, Melkmeent,
Zuidereinde als utilitair én recreatieve (U/R) paden aan te merken.
-Het fiets- en wandelpadenplan voor de Noordelijke Vechtstreek uitgangspunt te laten zijn bij de
programmering in PMP/IMP van te decentraliseren rijksmiddelen.
-Dit plan te beschouwen als thematisch deelproject (module) van de integrale landinrichting voor
de Vechtstreek.
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B)De betrokken gemeenten en de provincie Utrecht alsmede het Gewest Gooi en Vechtstreek
schriftelijk te verzoeken in te stemmen met het plan en de voor de uitvoering benodigde
middelen in de begrotingen op te nemen; aan de gemeenten tevens te verzoeken
planologische regelingen te treffen ter verwezenlijking van de voornemens.
C)Over het onder A en B genoemde besluit advies te vragen aan de Statencommissie Natuur
Landschap en Openluchtrecreatie en het Provinciaal Overlegplatform Landelijk gebied.

10.
Algemene vergadering van
aandeelhouders Energie
Noord West NV op 30 juli
1997

11
Vervolgprocedure MER
Westpoort-West (Afrikahaven)

Het college besluit:
1.in te stemmen met de jaarrekening 1996 van de NV ENW en de voorgestelde
winstbestemming;
2.kennis te nemen van het jaarverslag 1996;
3.gedeputeerde F.de Zeeuw te machtigen namens de provincie het woord te voeren in de
algemene vergadering van aandeelhouders op 30 juli a.s. met inachtneming van de
onder 1. en 2. genoemde besluiten.
Het college besluit:
1.kennis te nemen van de inspraakreacties van insprekers en wettelijke adviseurs en van het
positieve advies van de Commissie MER d.d. 2 mei 1997;
2.naar aanleiding daarvan B&W van Amsterdam te verzoeken een nieuw bestemmingsplan op te
stellen met inachtneming van de adviezen en opmerkingen die gemaakt zijn n.a.v. de
tervisielegging van het MER (overeenkomstig conceptbrief);
3.insprekers en wettellijke adviseurs van een en ander schriftelijk op de hoogte te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 7
J. Jansen
tel. (023) 514 42 574, 5, 6
M. Jonker
tel. (023) 514 44 588, 9
Y. Koot
tel. (023) 514 42 831, 2, 3, 10, 11
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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