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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 9 februari 1999
Onderwerp

1
Financiering nazorg stortplaatsen en regeling nazorg
stortplaatsen voor bagger in
Amsterdam

2
Uitwerking eerste fase herijking relatie provincie NV
Afvalzorg

3
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur d.d.
11 februari 1999
4
Vergadering van de IPOadviescommissie Bestuur en
Financiën op 11 februari 1999
5

Besluit

Het college besluit:
1.De ontwerpstatenvoordracht met betrekking tot de Financiering nazorg stortplaatsen en
regeling nazorg stortplaatsen voor bagger in Amsterdam en het bijbehorende ontwerpbesluit
in beginsel vast te stellen, inhoudende:
a.de vaststelling van de "Verordening op de heffing en invordering van de nazorgheffing
stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999";
b.de vaststelling van de "Tarieventabel behorende bij de Verordening nazorgheffing stortplaatsen
provincie Noord-Holland 1999";
c.instemming met de voorgestelde regeling voor de nazorg van baggerspeciestortplaatsen in
Amsterdam;
d.kennis te nemen van het instellen van het "Fonds nazorg gesloten Stortplaatsen provincie
Noord-Holland" en het vaststellen van het "Reglement fonds nazorg stortplaatsen
Provincie Noord-Holland" van Gedeputeerde Staten.
2.De ontwerpstatenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissies Middelen en
Milieu, Water en Energie.
Het college besluit:
1.Uitgaande van de huidige relatie als referentie, voor fase 2 van de herijking van de relatie met
NV Afvalzorg in principe de volgende 3 varianten nader uit te werken:
a.voor de bedrijfsonderdelen die gelieerd zijn aan het storten van afval blijft de huidige relatie in
stand; het provinciaal belang in de overige bedrijfsonderdelen (zoals hergebruik,
transport en beheer terreinen) wordt verkocht;
b.de eigendom van stortplaatsen wordt uit het bedrijf genomen, maar blijft in provinciale handen
waarna de provincie de exploitatie van de stortplaatsen periodiek in concurrentie
aanbesteedt (waarbij NV Afvalzorg kan meebieden); het provinciaal belang in de overige
onderdelen van het bedrijf wordt verkocht.
c.het provinciaal belang in het bedrijf wordt (eventueel in tranches) volledig verkocht.
2.Het besluit ad 1 om advies voor te leggen aan de statencommissies MWE en Middelen.
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen van het IPO.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen van het IPO.
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Vergoedingen externe commissieleden

Het college besluit:
1.In principe vast te stellen de statenvoordracht en het ontwerpbesluit om in bepaalde gevallen
een hogere vergoeding aan externe leden van een commissie te kunnen vaststellen dan de
door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks vastgestelde
maximumvergoeding.
2.De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de
statencommissie Openbaar Bestuur.

6
Duinzoom Den Helder-Zijpe

7
Motie 55-16 omtrent stagnatie grondverwerving voor
realiseren doelen Structuurschema Groene Ruimte
8
Onteigening in het kader van
de Herinrichting Amstelland

Het college besluit:
1.Het project Duinzoom Den Helder-Zijpe te beëindigen.
2.Accoord te gaan met de uitwerking van twee voorstellen voor het vervolg:
a. denkrichting 1 in de vorm van een Plan van Aanpak;
b. denkrichting 2 in de vorm van een Probleemanalyse.
Het college besluit:
1.Motie 55-16 inzake stagnatie grondverwerving doelen Structuurschema Groene Ruimte,
natuurbeleidsplan en relatienota ter kennis te brengen van het rijk.
2.Een afschrift van de brief ter kennis te brengen van Provinciale Staten.
Het college besluit:
1.De Minister van LNV te adviseren het mogelijk te maken middels aanwijzing van de nog te
onteigenen percelen conform het ter visie gelegde plan, over de benodigde gronden te
kunnen beschikken waardoor het landinrichtingsplan onverkort kan worden uitgevoerd.
2.Daarnaast de bij het verwerven van de benodigde gronden betrokken instanties te verzoeken om
bij de onderhandelingen over minnelijke verwerving de mogelijkheid voor het in particulier
eigendom en beheer houden van recreatiegrond als alternatief voor onteigening mee te
nemen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
L. Nijsten tel. (023) 514 40 877, 8
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
M. van Kanten
K. van Rijntel. (023) 514 40 456

4, 5
3,
tel. (023) 514 42 111, 2

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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