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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 15 APRIL 1997     

 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
  
  
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu en Wa-
terstaat op 17 april 1997. 

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

Milieu & Waterstaat betreffende de agendapunten Aanvullend Stikstofbeleid, Stand van 
zaken regionale plannen mest- en ammoniakbeleid, Duurzaam Veilig, Brief omgaan met 
SVV-parkeernormen, met kanttekeningen, Verhoging 15 Concept-reactie op 'Water cen-
traal', Rapportage veiligheidstoetsing primaire waterkeringen, Beleidsnotitie Actief 
Bodembeheer Rivierbed. Met inachtneming van enkele kanttekeningen in te stemmen 
met de voorstellen Beleidsvernieuwing Bodemsanering (BEVER). 

3.Niet in te stemmen met de IPO-voorstellen t.a.v. Plan van aanpak RIVM. 
 
2 
Vergadering IPO Ruimte en 
Groen op 17 april 1997.  

 
 
Het college besluit: 
1.Niet in te stemmen met het IPO-voorstel Compensatiebeginsel; hier zal het heden nader 

vastgelegde Noordhollandse standpunt worden ingebracht.  
2.In te stemmen met het voorstel, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie 

Ruimte & Groen betreffende Grondexploitatieheffing; 
3.T.a.v. Herijking landinrichting: 
-instemmen met de hoofdlijnen van de resultaten herijking landinrichting met inachtneming van 

de adviezen vanuit de statencommissie Land- en Tuinbouw en het Provinciaal 
Overlegorgaan Landelijk Gebied en hierbij, i.v.m. het ontbreken van een samenhangend 
eindrapport en definitieve rapportage een voorbehoud te maken conform agendapunt 10, 
ad 4 van het GS-besluit van 25 maart jl. 

-instemmen met de discussiepunten A en B over het raamplan en de verbreding van de 
landinrichting. 

-t.a.v. discussiepunt C kiezen voor optie b, waarbij de stemming wordt opgenomen als module 
in de landinrichtingswet; G bepalen in de projectnota of er een stemming wordt 
gehouden. 

-instemmen met het instellen van een gezamenlijke IPO-LNV begeleidingsgroep Implementatie 
herijking. 

4.In te stemmen met de hoofdlijnen van de Startnotitie IMP (agendapunt 10), maar in dit 
stadium al aan te kondigen dat de Provincie Noord-Holland vindt dat de voorstellen bij 
drie punten gewijzigd zullen moeten worden, omdat ze ingrijpende en ongunstige 
gevolgen zullen hebben voor de Provincie. Dit betreft: 

-financieren van de verbetering van infrastructuur voor glastuinbouwgebieden; 
-streven naar een rechtvaardig evenwicht bij de prioriteitstelling tussen SGP's en reguliere 

landinrichtingsprojecten; 
-werken met een min of meer vaste verdeelsleutel voor de interprovinciale verdeling van 
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kasmiddelen voor integrale landinrichtingsprojecten. 
 
3 
IPO rekening over 1996, 
ontwerp IPO-begroting over 
1998 en ontwerp  
meerjarenraming voor 1999. 

 
 
Het college besluit in beginsel: 
1.In te stemmen met de vaststelling van de IPO-rekening over 1996. 
2.In te stemmen met de ontwerp-IPO-begroting over 1998 en de ontwerp-meerjarenraming voor 

1999-2001 onder de kanttekening dat beleidsinhoudelijke beoordeling in het najaar zal 
plaatsvinden, gelijktijdig met de behandeling van het IPO jaarplan 1997 en een 
eventueel daaruit voortvloeiende begrotingswijziging. 

3.Te volstaan met behandeling van de nu aangeboden stukken in de commissie openbaar bestuur 
op 23 april 1997. 

 
4 
Indiening van Adapt-pro-
jecten bij ministerie van 
SZW. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de aard en strekking van de door de Europese Commissie geïnitieerde 

Adapt-subsidieregeling, welke gefinancierd wordt vanuit het Europees Sociaal Fonds 
(ESF). 

2.In principe in te stemmen met de co-financiering van 31 in de bijlage vermelde projecten van 
maximaal � 2.887.230 die door overige partijen worden ingediend, onder voorwaarde 
dat de overige co-financiering door de overige partijen en met name door het 
bedrijfsleven wordt opgebracht; 

3.In te stemmen met de indiening door G.S. van het project Technosite en de daarbij behorende 
co-financiering van maximaal � 40.000,-. 

4.in te stemmen met de garantstelling van het door de provincie ingediende project en met de 
garantstelling van vier overige projecten: 

- Technologieverbetering MKB-metaal; 
- Bouw en Samenwerking Technologie; 
- Preventie en Afval en Energiegebruik;  
- Flexpool. 
5.De betreffende G.S.-commissie te machtigen aan een en ander verder uitvoering te geven ter 

ondertekening als co-financier ten behoeve van de indiening van de 32 Adapt-subsidie-
aanvragen. 

6.Na vaststelling door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de definitieve 
bedragen en toegekende projecten, de dekking van de co-financiering van ten hoogste 
� 2,9 miljoen voor de concrete projecten in 1997, 1998 en 1999 nader uit te werken, 
waarbij voorshands kan worden uitgegaan van een begrotingsclaim van � 0,9 miljoen 
1998 en � 2 miljoen voor 1999, en voor te leggen aan PS (zie besluit GS 25 maart 
1997). 

7.Dit besluit en de bijgaande stukken ter kennisname te sturen aan de Statencommissie 
Economische Zaken. 

5 
Programma Herstructurering 
Bedrijfsterreinen Noord-
Holland 1998-2002. 
  
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de beleidsnota 'Programma Herstructurering Bedrijfsterreinen Noord-

Holland 1998-2002' en daaruit de volgende hoofdpunten vast te stellen: 
-de beleidsinspanning ten aanzien van herstructurering te intensiveren 
-een actieve inzet vanuit de provincie gericht op het opnieuw uitgeefbaar maken van in totaal 80 

ha bedrijventerrein (20 ha per jaar) in de periode 1998-2002 op bestaande be-
drijfsterreinen 

-het onder voorwaarden ondersteunen van gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van 
herstructureringsprojecten met inzet van alle bestaande provinciale middelen en 
instrumenten. Voor het geval dat uitvoeringsprojecten gemeentelijke inkomsten (kun-
nen) opleveren, zal de provincie met betreffende gemeenten afspraken maken om een 
nader te bepalen bedrag terug te vorderen. 

1.een financiële bijdrage verlenen aan het verrichten van vooronderzoek voor herstructure-
ringsprojecten door gemeenten met een maximum bedrag in de orde van grootte van 
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�25.000 per project; 
-een financiële bijdrage te verlenen aan een aantal nader te selecteren uitvoeringsprojecten op 

bedrijfsterreinen onder in het programma geformuleerde criteria en voorwaarden. 
2.Voor de financiering van dit programma: 
-in het nieuw op te stellen meerjarenprogramma Voorwaardenscheppend Beleid 1998-2002  voor 

een periode van vier jaar voor te stellen in totaal 6 miljoen gulden (1,5 miljoen gulden 
per jaar) te bestemmen voor herstructureringsprojecten; 

-bij de begrotingsvoorbereiding 1998 aan PS voor te stellen voor het jaar 1998 een extra bedrag 
van 1 miljoen gulden beschikbaar te stellen;  

-voor de daaropvolgende jaren 1999, 2000 en 2001 in de meerjarenramingen rekening te houden 
met een financiële claim van respectievelijk 2 miljoen gulden, 2 miljoen gulden en 3 
miljoen gulden;   

-te bezien of binnen het FINH en het PAF mogelijkheden bestaan in totaal 14 miljoen gulden 
voor de periode van vier jaar af te dekken; 

3.het Programma voor te leggen aan  de Statencie. voor Economische Zaken ter advies op 23 
april 1997. 

4.de GS-cie. te machtigen bij een positief advies van de Statencie. EZ een voordracht voor te 
bereiden ten behoeve van behandeling in Provinciale Staten in haar eerstvolgende 
vergadering. 

5.De GS-cie. te machtigen bij een positief advies van de Statencie. EZ het programma bekend te 
maken bij gemeenten en Rijk. 

 
6  
Decentralisatie provinciale 
taken. 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht "Decentralisatie provinciale taken" en bijbehorende Nota van Toelichting in 

principe vast te stellen en daarmee in te stemmen met decentralisatie van de volgende, 
in bijlage 3 nader beschreven, medebewindstaken naar gemeenten op grond van art. 107 
Provinciewet: 

a.vergunningverlening en handhaving Wet Milieubeheer voor kleinere industriële en afvalver-
werkende bedrijven 

b.ontheffingverlening woningbouw grondwaterbeschermingsgebieden 
c.beoordeling bodemsaneringsplannen niet-urgente gevallen in bouwlokaties 
d.bevoegdheden Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden 
e.ontheffingverlening stiltegebieden 
f.uitvoering verkeersveiligheid  
g.verdeling subsidiegelden aan kunstuitleeninstellingen (conform lopend overdrachtstraject) 
-in te stemmen met decentralisatie van de volgende, eveneens in bijlage 3 beschreven, autonome 

taak:  
h.verdeling subsidiegelden aan telefonische hulpdiensten. 
-op grond van de uitkomsten van de regio-overleggen tussen provincie en Noord-Hollandse 

gemeenten in te stemmen met decentralisatie van de volgende , eveneens in bijlage 3 
beschreven, medebewindstaak, in afwijking van eerdere besluitvorming (d.d. 22 oktober 
1996): 

i.bevoegdheden Boswet 
-Geen voorstel te doen tot decentralisatie van de twee volgende taken : 
-steunfunctie kunstzinnige vorming (binnenschools en buitenschools), om te vermijden dat kort 

na de herstructurering die de afgelopen jaren heeft plaatsgehad hernieuwde 
structuurwijziging nodig is via overdracht aan onderwijsbegeleidingsdiensten.  

-ontheffingverlening opschriften en opslag, vanuit het standpunt dat  
 eenheid van beleid vereist is ten aanzien van de landschapszorg, een provinciale kerntaak. Het 

college ziet dit als een gemeenten overstijgend belang dat provinciale zorg 
nodig maakt, mede in het belang van het aantrekkelijk houden van het 
landschap voor het toerisme. 

2.Dat bovengenoemde taken naar de gemeenten in Noord-Holland moeten worden 
gedecentraliseerd, waarbij per situatie de modaliteiten van taakoverdracht worden 
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geregeld. Zo zal voor de kunstuitleen het lopende traject met 10 betrokken gemeenten 
worden gevolgd.  

3.de Directieraad uit te nodigen een voorstel te doen voor een vervolgdiscussie met  de 
Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) om, na overdracht van 
bovengenoemde taken, te onderzoeken welke taken, genoemd in de regio-overleggen 
tussen de provincie en gemeenten, kunnen worden gedecentraliseerd. 

4.het uitwerken van de overdracht van de onder 1 genoemde 11 taken nader voor te laten 
bereiden door een regiegroep en inhoudelijke taakgroepjes, bestaande uit 
vertegenwoordigers van zowel de provincie als de gemeenten. 

5.de voordracht voor advies voor te leggen aan de commissie voor Openbaar Bestuur op 23 
april. 

7 
Inbreng van de provincie 
Noord-Holland op de hoor-
zitting van 24 april 1997 in 
verband met de Kabinetsno-
titie van 27 maart 1997 
inzake de toekomst van de 
Kaderwetgebieden. 

 
Het college stelt de inbreng op de hoorzitting vast. Deze zal ter kennisneming worden gezonden 
aan de commissie Openbaar Bestuur. 

  
8 
Notitie met betrekking tot 
grenscorrecties en gemeen-
telijke herindelingen. 
 

 
Het college besluit met betrekking tot grenscorrecties en gemeentelijke herindelingen  
op basis van ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding, een toetsingskader op te stellen op grond 
waarvan de provincie in voorkomende gevallen een eigenstandige afweging kan maken. 
Zolang dat toetsingskader er niet is zullen GS naar bevind van zaken blijven handelen. 

 9 
Kerf zeereep bij Schoorl. 

 
Het college besluit in meerderheid: 
1.In te stemmen met de daadwerkelijke uitvoering het project "Herstel van dynamische processen 

in de kustzone van de Schoorlse duinen" in vervolg op het GS-besluit van 17 
september 1996, waarin reeds op hoofdlijnen met het project wordt ingestemd. 

2.In verband daarmee ontwerpvergunningen vast te stellen voor: 
- het verrichten van ontgrondingen in het duingebied van de gemeente Schoorl ter plaatse bekend 

als de Parnassiavallei in het kader van de Ontgrondingenwet, 
- het opslaan van stoffen in grondwaterbeschermingsgebied II in de gemeente Schoorl ten 

behoeve van uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet milieubeheer,  
- het uitvoeren van werkzaamheden in het staatsnatuurmonument "De Schoorlse Duinen" in het 

kader van de Natuurbeschermingswet.  
3.Deze ontwerpvergunningen gedurende de voorgeschreven wettelijke termijn ter inzage te 

leggen. 
10 
Plan van aanpak en inten-
tieverklaring de Zaan. 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het streefbeeld van een gefaseerde verbetering van de Zaan, conform de 

midden ontwikkelingsvariant uit het plan van aanpak, inhoudend een verruiming van de 
brugbediening, het baggeren van de Zaan en een (maximale) aanpassing van de 
Wilhelminasluis. 

2.De intentieverklaring over het plan van aanpak de Zaan (mede) te ondertekenen. 
3.De gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer te mandateren om namens het college van GS de 

intentieverklaring te ondertekenen op de ondertekeningsbijeenkomst van 25 april 1997 
te Zaanstad. 

4.De statencie WVV in haar vergadering van mei nader te informeren over de resultaten van dit 
onderdeel van het Kernthema Bereikbaarheid. 

11 
Slotmanagementrapportage 
1996. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de slotmanagementrapportages 1996, 
2.De slotmanagementrapportages ter kennisneming toe te zenden aan de leden van provinciale 
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staten. 
 
  
12 
Raamplan Haarlemmermeer 
Groen/verstedelijkingsvisie 
Haarlemmermeer 2015.  
 

 
Het college besluit in te stemmen met de verwerking van de reactie van de gemeente 
Haarlemmermeer volgens het voorstel. 

13 
Organisatiestructuur Haar-
lemmermeer Groen. 

 
Het college besluit: 
1.Tot het instellen van de stuurgroep Haarlemmermeer Groen. 
2.In de stuurgroep als vertegenwoordiger van het college aan te wijzen: 
mr. F.G. van Diepen en drs. J.H.J. Verburg. 
3.De besturen van de gemeente Haarlemmermeer, de betrokken Amsterdamse deelraden, het 

Waterschap Groot Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland uit te 
nodigen deel te nemen aan de stuurgroep. 

4.In te stemmen met de uitvoering van deze besluiten door het projectbureau Haarlemmermeer 
Groen. 

 
14 
Compensatiebeginsel. 
 

 
Het college besluit: 
1.Een ontwerp-statenvoordracht inzake het compensatiebeginsel vast te stellen waarin wordt 

voorgesteld: 
a.Voor wat betreft de reikwijdte voor het bieden van compensatie aan te sluiten bij het 

Structuurschema Groene Ruimte. Toegevoegd worden bodembeschermingsgebieden en 
objecten met een hoge cultuurhhistorische waarde. 

b.Uit te spreken dat voor elke ingreep in natuur-, landschappelijke of recreatieve waarden die 
wettelijk danwel in vigerend beleid zijn vastgelegd het aspect 'compensatie' een 
volwaardig en herkenbaar onderdeel dient uit te maken van de integrale politiek-
bestuurlijke afweging.  

c.Bij de uitwerking geen formele regeling te hanteren maar per geval te bezien of er dient te 
worden gecompenseerd en zo ja, in welke vorm 

d.Dat het aspect 'compensatie' nadrukkelijk dient te worden betrokken in het interactieve/open 
planproces. 

2.De ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan PPC, SEON en Statencommissie NLO. 
15 
Subsidietoekenning voor de 
betaling van agrarisch na-
tuurbeheer en ter dekking vn 
de uitvoeringskosten aan de 
Vereniging voor Agrarisch 
Natuurbeheer Zaan-
streek/Alkmaardermeer. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe een subsidie te verstrekken aan de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Zaa-

nstreek/Alkmaardermeer tot een maximum van f. 190.000,= voor het doen van betalin-
gen voor agrarisch natuurbeheer en een bijdrage te verstrekken in de uitvoeringskosten 
tot een maximum van 10% van de betalingen voor agrarisch natuurbeheer, zijnde f. 
19.000,=. 

2.Dit principe-besluit aan de commissie NLO om advies voor te leggen. 

16 
Toekenning subsidie aan het 
Noordhollands Landschap. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het in principe toekennen van een bedrag van maximaal f. 225.000,= aan de 

stichting het Noordhollands Landschap voor de uitvoering vsn het plan "Watersnip", 
natuurontwikkeling in het Ilperveld. 

2.De subsidie-aanvraag ter advies voor te leggen aan de commissie Natuur, Landschap en 
openluchtrecreatie. 
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 09 2,   
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 3, 6, 7, 8, 11 
M. Hoensontel. (023) 514 41 18  4, 5 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 58 10 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 83 1, 9 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 12, 13, 14, 15, 16 
 
 
 
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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