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van 22 september 1998
Onderwerp

Besluit

1
Vergadering IPO Algemeen
Bestuur op 24 september
1998

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het IPO
Algemeen Bestuur betreffende de agendapunten.

2
Najaarsbericht 1998

3
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid de heer
H.W.Berkhout inzake
zeppelins
4
Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
Noordzeekanaalgebied N.V.
(IRON): oprichting van en
provinciale deelname in.

Het college besluit:
1.Het voorgelegde ontwerp-Najaarsbericht 1998 vast te stellen.
2.Het ontwerp-Najaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de Commissie Middelen in haar
vergadering van 7 oktober a.s.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a.de ontwerp-voordracht "Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied N.V.
(RON): oprichting van en provinciale deelname in" vast te stellen;
b. in principe in te stemmen met:
1.de feitelijke oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON);
2.de hoofdlijnen van het ondernemingsplan;
3.de stapsgewijze opbouw van taken zoals deze in het ondernemingsplan zijn beschreven;
4.de ontwerp-statuten en de ontwerp-aandeelhoudersovereenkomst;
5.het tijdelijk optreden van NIB Trust BV als eerste statutaire directeur van de RON,
6.het indienen van een verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken om goedkeuring te
verlenen aan de deelname van de Provincie Noord-Holland in de N.V.;
7.het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de RON en de gemeente Amsterdam,
welke overeenkomst tot doel heeft: 1) de werving van nieuwe bedrijven en
herstructurering van bedrijfsterreinen direct vanaf de start van de RON voor de gehele
kanaalzone gecoördineerd te laten plaatsvinden en voorts 2) de toetreding van de
gemeente Amsterdam tot de RON voor te bereiden;
c. op te treden als mede-oprichter van de RON;
d. de aandeelhoudersovereenkomst RON aan te gaan.
e.kennis te nemen van de kapitalisering van de onderneming, welke neerkomt op een gestort
aandelenkapitaal van ¦ 2.100.000, verdeeld over vooralsnog zes aandeelhouders;
f.deel te nemen in de RON met een kapitaal van ¦ 350.000, te storten in twee gelijke tranches:
één bij de oprichting en de tweede op een nader te bepalen tijdstip, vooralsnog één jaar na
dato van de eerste storting;
g.een in aandelen RON converteerbare achtergestelde, vooralsnog renteloze lening, van ¦350.000
te verstrekken aan de RON met een looptijd van vier jaar met een mogelijkheid tot één jaar
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verlengen;
h.de in punt f. en g. vermelde bedragen ten laste te brengen van het Fonds Investeringen NoordHolland;
i.provinciale staten te verzoeken gedeputeerde staten te machtigen tot het namens de provincie
aangaan van de daartoe strekkende overeenkomst van de geldlening;
j.het advies van de statencommissies Wegen, Verkeer en Vervoer en Haven (2 oktober) en
Middelen (7 oktober) in te winnen;

5
Intrekking herziening
Interprovinciaal Beleidsplan
Waddenzee (IBW)

Het college besluit:
1.Conform de afspraak in bestuurlijk overleg op 16-09-1998 de ontwerp-herziening van het IBW
m.b.t. de opsporing van aardgas in te trekken (tesamen met provincies Groningen en
Friesland).
2.Zich opnieuw te beraden over het standpunt wanneer de benodigde informatie over de eerste
proefboring in de Noordzeekustzone beschikbaar is. Bij de evaluatie van het IBW te bezien
in hoeverre dat in dit kader reeds mogelijk is.
3.Het inlichten van het ministerie van EZ, de betrokken gemeenten en de NAM over
bovengenoemd voornemen te laten doen door het secretariaat van de Stuurgroep
Waddenprovincies.
4.De betreffende statencommissie M&W op de hoogte te stellen van het definitieve besluit.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
M. Jonker tel. (023) 514 44 584
M. van Kanten

1, 2
3
tel. (023) 514 42 115

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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