
 
 
 
 

1 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 9 december 1997 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

  
 
1 
Vergadering IPO-
adviescommissie Bestuur en 
Financiën op 11 december 
1997 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van de IPO adviescommissie 
Bestuur en Financiën betreffende: Concept IPO-reactie op de brief van staatssecretaris 
Kohnstamm met betrekking tot het tijdstip verkiezingen; Herverdeling Kaderwettaken; Overzicht 
provinciale reacties op voorstel tot wijziging van de Wgr van de heren Van Kemenade en 
Versteden; Concept-overeenkomst met de Stichting Reprorecht. 
 

 
2 
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg en 
Cultuur op 11 december 1997 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen van het IPO bij Advies- en meldpunt kindermishandeling; 

Normharmonisatie pleegzorg en therapeutische gezinsverpleging; Regiovisie. 
 

            
3 
Vergadering IPO-
adviescommissie Milieu en 
Waterstaat op 11 december 
1997 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie 
Milieu & Waterstaat betreffende de agendapunten Meerjarenprogramma Uitvoering Milieubeleid 
1998; Begroting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) 1998;  Plan van aanpak 
Administratieve lasten; verslag Göteborg-conferentie;  IPO-richtlijn "Bijdrageverlening 
Rivierdijkversterkingen"; Knelpunten muskusrattenbestrijding in Nederland; Actief bodembeheer 
rivierbed; Projectplan Implementatie VERDI 1997-1999; Projectvoorstel Implementatie 
Duurzaam Veilig. 
Niet in te stemmen met het punt Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid (MIG) en de 
voorstellen  m.b.t. IPO-visie op de Drinkwatervoorziening. 

  
4 
Beleidsvernieuwing 
bodemsanering: uitwerking 
van het kabinetsstandpunt 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de notitie "Beleidsvernieuwing bodemsanering in Noord-Holland: 

uitwerking kabinetsstandpunt" en de aanvullende notitie over de juridische aspecten en 
daaruit de volgende beslispunten in beginsel vast te stellen: 

a.Delegatie aan gemeenten van provinciale taken en bevoegdheden voor alle saneringen door 
derden, zowel niet urgente als urgente gevallen. Voorlopig wordt - afhankelijk 
van nader onderzoek- een uitzondering gemaakt voor de saneringen van de 
zogeheten 'grootsaneerders', te weten: NS, benzinemaatschappijen, Subat en 
Defensie; 

b.Delegatie aan gemeenten van de uitvoering van onderzoek en sanering van urgente gevallen 
door de provincie (financiering met het provinciale bodemsaneringsbudget). 
Uitgezonderd zijn grote complexe gevallen met meerdere belanghebbenden, 
gevallen waarbij de gemeente 'schuldig eigenaar' is, of de gemeente betrokken 
is bij de veroorzaking van de verontreiniging, en cofinancieringsgevallen; 

c.De gemeenten wordt verzocht jaarlijks bodemsaneringsprogramma's op te stellen met het 
uitsluitende oogmerk van de provincie op de hoogte te kunnen blijven van de 
uitvoering van de gedelegeerde taken en een deel van het bodemsa-
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neringsbudget onder de gemeenten te verdelen; 
d.De provincie zal het opzetten van actief bodembeheer (oriënterend onderzoek) door de 

gemeenten niet stimuleren of subsidiëren; 
e.Het aanschrijvings- en bevelsbeleid wordt eveneens gedelegeerd aan de gemeenten. In overleg 

met de BSB-stichting zal worden bezien of ook het flankerend beleid ten 
aanzien van de BSB-operatie (Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterrei-
nen) zal worden gedelegeerd; 

f.De decentralisatie van bodemsaneringstaken zal gefaseerd ingevoerd worden. Er wordt een 
termijn voorzien van 2 á 3 jaar. Begonnen wordt in 1998 met de taken als 
bevoegd gezag voor de niet urgente gevallen (saneringen door derden) en met 
een ruimere mandaatregeling voor de uitvoering van onderzoek en saneringen 
door de gemeenten namens de provincie. Na drie jaar zal de delegatie worden 
geëvalueerd. De fasering, de benodigde communicatie en besluitvorming en 
evaluatie zullen worden uitgewerkt in een plan van aanpak waarbij de 
ambtelijke werkgroep decentralisatie provinciale taken bestaande uit vertegen-
woordigers van gemeenten (VNHG) en provincie, betrokken wordt. 

g.De provincie wil functioneel saneren. Het hanteren van de (functionele) saneringsdoelstelling 
zal in een notitie nader uitgewerkt worden. Dit beleid moet ook onderschreven 
worden door die gemeenten die in aanmerking willen komen voor 
decentralisatie; 

h.Bij de programmering van de bodemsaneringsoperatie in Noord-Holland en prioritering van de 
inzet van het bodemsaneringsbudget wordt rekening gehouden met de 
integratie van de bodemsanering met maatschappelijke processen en andere 
provinciale beleidsvelden. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar 
gebiedsgerichte projecten of FINH/PAF-investeringsprojecten; 

i.Cofinancieringsprojecten, waarbij vaak de bodemsanering geïntegreerd wordt met het 
herinrichten van de locatie, zullen door de provincie gestimuleerd worden. De 
provincie zal jaarlijks in overleg met de gemeenten een inventarisatie maken 
van de lokaties waar maatschappelijke stagnatie optreedt t.g.v. 
bodemverontreiniging. Ook een gebiedsgerichte aanpak, met schaalvergroting 
van de bodemsanering, zal worden gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld het 
Masterplan voor de grondwatersanering in 't Gooi; 

j.Uitgangspunt is het overnemen door gemeenten van provinciaal personeel dat nu is belast met 
de uitvoering van genoemde taken  

k.De Directieraad wordt opgedragen een voorstel voor te leggen: 
1. voor het onder punt f bedoelde plan van aanpak; 
2. voor de onder punt g bedoelde notitie;  
3. voor de uitwerking van punt h; 
4. voor een notitie waarin uitgewerkt zal worden hoe de provincie Noord-Holland in de toekomst 

om zal gaan met de inzet van het juridisch en financieel instrumentarium (met 
name kostenverhaal achteraf en cofinanciering). Daarin zal ook worden 
aangegeven hoe de prioritering van deze werkzaamheden plaats zal vinden, en 
wat daarbij de rol van de gemeenten zal moeten zijn; 

5. voor een programmering waarin onderzoek en sanering met financiering uit het provinciale 
bodemsaneringsbudget als volgt kan worden versneld: 

- aantal oriënterende onderzoeken neemt toe van ca. 25 naar ca. 200 per jaar; 
- aantal nadere onderzoeken neemt af van ca. 50 á 60 naar ca. 30; 
- aantal saneringen neemt toe van 5 á 10 tot 15 á 20. 
2.De notitie om advies voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Energie. 
3.Indien de Staten Cie. Milieu positief adviseert de GS-cie Milieu te machtigen de 
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onderliggende onderhandelingen met gemeenten te starten en het resultaat daarvan aan 
het college voor te leggen ten behoeve van de definitieve vaststelling van de onder 1. 
genoemde principe-beslispunten. 

 
5 
Definitieve vaststelling 
WHP-2 

 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp Waterhuishoudingsplan Noord-Holland 1998-2002 inclusief de Nota van 

Wijzigingen vast te stellen. 
2.Het ontwerp Waterhuishoudingsplan aan te bieden aan Provinciale Staten ter behandeling en 

vaststelling in de Statenvergadering van 19 januari 1998. 
 
 

6 
Afronding Verkenningsfase 
van het project HAL/N242 

 
 
Het college besluit: 
1.door vaststelling van het MIT-beslisdocument 2 voor het project  HAL/N242 (reconstructie en 

openbaar vervoer) de verkenningsfase van dat project af te ronden. 
2.De Minister van Verkeer en Waterstaat - mede namens de HAL-gemeenten - te verzoeken het 

Integratieproject N242 op basis van dit MIT-beslisdocument 2 te promoveren naar de 
planstudiefase. 

3.Het beslisdocument-2 ter informatie toe te zenden aan de Statencommissie WVV. 
4.Opdracht te verlenen tot het uitvoeren van de planstudie zoals in het nawoord van het 

beslisdoument aangegeven. 
 
 

7 
Emancipatieprogramma 1997-
1999 

 
Het college besluit: 
Het emancipatieprogramma 1997-1999 vast te stellen, d.w.z. 
a.te besluiten tot het aangepaste project 'bevordering diversiteit in Noord-Hollandse besturen' in 

samenwerking met bureau Toplink; 
b.in het kader van het provinciale 'eigen beleid' een symposium te organiseren samen met 

Noord-Hollandse gemeenten en activiteiten te ontwikkelen in het kader van de 
herdenking van de nationale tentoonstelling Vrouwenarbeid; 

c.te besluiten tot het uitwerken van een checklist emancipatie op het gebied van ruimtelijke 
ordening; 

d.in te stemmen met het uitwerken van de overige voorgestelde projecten t.a.v. 'diversiteit in de 
zorgsector', 'toegankelijkheid van voorzieningen', communicatie en profilering van de 
provincie. 

  
 
 
 
8 
Voorzitterschap 
landinrichtingscommissie 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel als opvatting uit te spreken dat het voorzitterschap van een 

landinrichtingscommissie geen q.q.-nevenfunctie is van een bestuurder van een 
publiekrechtelijke rechtspersoon. 

2.In te stemmen met het voornemen het benoemingsbesluit van een voorzitter van een 
landinrichtingscommissie in het vervolg anders te redigeren. 

3.Belanghebbenden zes weken in de gelegenheid te stellen hun mening t.a.v. de voorgenomen 
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besluitvorming kenbaar te maken.           
 

9 
Vaststelling 
Uitvoeringsprogramma 
Faunabeleid 

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van het advies van de statencommissie NLO en het advies van het Provinciaal 

Overlegorgaan Landelijk gebied (POL) over het Ontwerp Uitvoeringsprogramma 
Faunabeleid; 

2.het Uitvoeringsprogramma Faunabeleid met aanpassingen vast te stellen. 
 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 101 
J. Jansen tel. (023) 514 42 572, 7 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 586 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 833, 4, 5 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 878 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 9 
 
 
 
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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