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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
NOORD-HOLLAND van 25 JUNI 1996
Onderwerp
1
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO.
2
Programma Milieu, Economie, Technologie (MET)

3
Samenwerkingsprogramma
Haarlemmermeer-West.

4
Herijking vier welzijnsinstellingen ingevolge de
Strategienota.

besluit

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van het
algemeen bestuur van het IPO betreffende Jaarrekening IPO 1995m, Begroting IPO 1997 en
Meerjarenraming IPO 1998 - 2000, Regionaal Spoorvervoer (voorfinanciering onderzoek), IPO
reglementen van orde.
Het college besluit:
1.Het beleidsprogramma Milieu, Economie, Technologie (MET), bestaande uit 9 deelprojecten
op het gebied van duurzame bedrijfsterreinen, bodemsanering en technologie, in
beginsel vast te stellen.
2.De heer B.E.M. Linders aan te stellen als programmamanager.
3.De nog ongedekte kosten van de deelprojecten in 1996 (720.000,=), te dekken voor f.
510.000,= uit het Provinciaal Afvalstoffenfonds en voor f. 210.000,= uit het
Technologieprogramma.
4.Een bedrag van f. 545.000,= ten behoeve van het programma als een van de prioriteiten in de
afweging mee te nemen bij de bespreking van de begroting 1997.
5.Het beleidsprogramma MET om advies voor te leggen aan de statencommissie voor
Economische Zaken en Milieu, Water en Energie.
6.Het beleidsprogramma MET, voor zover het betrekking heeft op havenzaken, tevens voor te
leggen aan de Stuurgroep Samenwerking Havens Noordzeekanaalgebied.
Het college besluit, vooropgesteld dat over deze opzet overeeenstemming bestaat met de
gemeente Haarlemmermeer:
1.Tot het instellen van een bestuurlijk platform, voor de bestuurlijke regie en afstemming van
een aantal voor de ontwikkeling van Haarlemmermeer-West belangrijke projecten (realisering
N22, ontwikkeling en realisering VINEX-lokaties, strategisch Groen Project, Floriade), e.e.a.
ter uitvoering van de hierover met de gemeente Haarlemmermeer op 23 april 1996 gemaakte
afspraken.
2.Namens de provincie twee van zijn leden in dit platform te benoemen, te weten mevrouw Van
Diepen en de heer De Boer, gezien de betrokkenheid van deze portefeuillehouders met
respectievelijk het groen en de infrastructuur.
3.De heer Tielrooij voor te dragen als voorzitter van dit platform, vanuit de invalshoek dat de
provincie de ruimtelijk integrerende taak dient te vervullen.
4.Te kiezen voor ondersteuning door een externe programma-manager, vooralsnog voor de duur
van een jaar, met de mogelijkheid van verlenging van maximaal een jaar.
Het college besluit in principe:
1.Kennis te nemen van de rapportage van bureau Felix & Co.
2.Aan provinciale staten voor te stellen de richtinggevende principe-besluiten tot verzelfstandiging van NPI en PSVE en tot decentralisatie van IMCO en Sportservice in te trekken en de
positie van deze vier instellingen te betrekken bij de (verdere) discussie over de komende
Welzijnsnota.
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3.Het onder 2. genoemde principe-besluit in de vorm van een concept-statenvoordracht ter
advisering voor te leggen aan de commissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in haar
vergadering van 22 augustus a.s.
4.De procedure af te ronden met statenbehandeling in december 1996.

5
Managementondersteuning
Monumentenwacht.
6
Co-financiering ADAPTproject (Europese subsidieregeling).
7
Overdracht provinciale
landgoederen in Zuid-Kennemerland aan de stichting
Noordhollands Landschap.

8
Advisering Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit (StiREA)projecten.

9
Airport Regions Conference.

Het college besluit, rekening houdend met het statenbesluit op voordracht 28, maximaal
f. 300.000,= beschikbaar te stellen aan de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland . Dit
bedrag dient ter dekking van de kosten van managementondersteuning in de periode van
verzelfstandiging (01.07.1996 t/m 31.12.1999) van de SMWNH.
Het college besluit:
1.In vervolg op het besluit d.d. 4 juli 1995, in te stemmen met een financiële bijdrage van f
66.000,- voor de co-financiering van 1 ADAPT project t.l.v. post Overige Uitgaven
Recreatie '96
2.De Volkshogeschool Bergen van dit besluit op de hoogte te brengen.
Het college besluit:
1.Provinciale staten voor te stellen de provinciale landgoederen in Zuid-Kennemerland per
31.12.1996 voor een symbolisch bedrag van f 1,- in eigendom over te dragen aan de
Stichting Het Noordhollands Landschap.
2.Provinciale staten voor te stellen de Stichting Het Noordhollands Landschap voor de periode
1997-1999 een aanvullende budgetsubsidie te verstrekken van f 494.000,- per jaar (vanaf
1998 jaarlijks te indexeren) en daarnaast f 145.000,- per jaar te reserveren voor bijzonder
onderhoud en voor renovatie gebouwen.
3.Een bedrag van f 630.000,- vanaf 1997 in mindering te brengen op de beheervergoeding voor
de N.V. PWN, zijnde de som van de hiervoor genoemde bedragen minus een bedrag van f
9.000,- (eigenaarsdeel zakelijke lasten die tot nu toe voor rekening van de provincie zijn
gekomen).
4.Een en ander budgettair te verwerken bij het Voorjaarsbericht 1997.
5.De ontwerp-statenvoordracht betreffende de overdracht voor advies (schriftelijk) voor te leggen
aan de statencommissie NLO.
6.De Stichting Het Noordhollands Landschap een subsidie te verstrekken van 50% in de
kadastrale kosten.
7.PWN via schriftelijk te verzoeken te bevestigen dat afstand wordt gedaan van het recht de
landgoederen tot het jaar 2040 te beheren en te wijzen op de verlaging van de beheervergoeding met ingang van 1997.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie inhoudende het concept-advies m.b.t. de Noordhollandse
projecten die worden ingediend in het kader van de StiREA-regeling van het Ministerie van
Economische Zaken.
2.De in de notitie voorgestelde prioriteitsvolgorde voor de Noordhollandse projecten in principe
te onderschrijven.
3.De notitie op 3 juli a.s. ter advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Economische
Zaken.
4.Bij een positief advies van de statencommissie EZ de notitie bij het ministerie van EZ in te
brengen als standpunt van de provincie t.a.v. de ingediende Noordhollandse StiREAprojecten.
Het college besluit:
1.kennis te nemen van de organisatie van de tweede conferentie van de Airport Regions
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Conference (ARC) op 28 en 29 november 1996 in Helsinki/Vantaa.
2.In beginsel deel te nemen aan de aanvraag door de ARC van Europese subsidie onder het
programma RECITE (of een ander programma indien dat een grotere kans van slagen biedt)
ter ondersteuning van de doelstellingen van de ARC.
3.Een verhoging van de begrotingspost "Ontwikkelen en onderhouden van internationale
kontakten en handelsmissies" (begrotingsnummer 0 164 22) met ¦ 50.000 per jaar structureel
ten behoeve van de activiteiten in het kader van de ARC als één van de prioriteiten te
betrekken in de afweging bij de bespreking van de begroting 1997.

10
Milieuprogramma 1997 2000.

11
Overdracht enkele waterstaatswerken - w.o. de Vecht
en de Groote Zeesluis te
Muiden - aan het hoogheemraadschap Amstel &
Vecht.

12
Wijziging Algemeen Kiesreglement waterschappen
Noord-Holland (aanvulling
regeling van de opvolging
van een lid van het algemeen
bestuur van een waterschap).

13
Financiering saneringsmaatregelen industrielawaai.

Het college besluit:
1.Het Milieuprogramma 1977 - 2000 voorlopig vast te stellen.
2.Het ontwerp-Milieuprogramma 1997 - 2000 ter raadpleging voor te leggen
-aan gemeenten, waterkwaliteitsbeheerders en doelgroepen, voor de termijn van twee maanden en
-aan de Raad voor Milieu en Water op 8 augustus aanstaande.
3.Het ontwerp-Milieuprogramma - gelijktijdig met de ontwerp-begroting 1997 en het
Beleidsplan 1997 - om advies voor te agenderen voor de vergadering van de statencommissie
Milieu, water en energie op 26 augustus 1996.
Het college besluit:
1.Tot voorlopige vaststelling van de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-statenbesluit
inzake overdracht enkele waterstaatswerken - w.o. de Vecht en de Groote Zeesluis te Muiden
- aan het hoogheemraadschap Amstel & Vecht.
2.Het bestuur van het hoogheemraadschap Amstel & Vecht onder toezending van de onder 1 en
2 genoemde ontwerpstukken in kennis te stellen van de [voorlopige] besluitvorming terz ake
en voorts te verzoeken uw college te berichten of met de ontwerp-stukken kan worden
ingestemd.
3.De ontwerpstukken, alsmede het bericht van het bestuur van Amstel & Vecht, om advies voor
te leggen aan de commissie wegen, verkeer en vervoer uit provinciale staten [ vergadering 6
september 1996].
4.De GS-commissie voor wegen, verkeer en vervoer te machtigen om de voor de overname en
overdracht van de waterstaatswerken noodzakelijke overeenkomsten met het Rijk en het
hoogheemraadschap op te stellen - deze indien nodig op ondergeschikte punten aan te passen
- en vervolgens ter ondertekening voor te leggen aan de Commissaris der Koningin.
Het college besluit:
1.Het commentaar op de ingekomen reacties met betrekking tot het ter visie gelegde ontwerpbesluit tot wijziging van het Algemeen Kiesreglement waterschappen Noord-Holland
(aanvullende regeling voor het geval geen plaatsvervangende hoofdingeland (meer)
beschikbaar is) vast te stellen.
2.Naar aanleiding van een ingekomen reactie de memorie van toelichting te verduidelijken/aan te
vullen.
3.De voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen.
4.Het onder 1 bedoelde commentaar en de onder 3 bedoelde voordracht om advies voor te leggen
aan de statencommissie Milieu, Water en Energie (vergadering september 1996).

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het beleidsadvies opgenomen in hoofdstuk 7 van de door de IPOProjectgroep Sanering Industrielawaai opgestelde notitie van december 1995.
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2.De volgende beslispunten uit het beleidsadvies vast te stellen:
voor de (geluid)-sanering van bedrijven zijn drie vormen van financiering mogelijk:
a.schadevergoeding conform de schadevergoedingscirculaire van VROM (basis art. 15.20 Wet
Milieubeheer);
b.kostenvergoeding gevel- en overdrachtsmaatregelen (mogelijk 100%)
c.saneringsbijdragen bronmaatregelen (max. 15% van de kosten i.v.m. Europees recht) en
woningamovering (mogelijk 100%).

14
Weigering vergunning ex
artikel 9 provinciale monumentenverordening.

Het college besluit:
1.In beginsel te weigeren een vergunning te verlenen ex art. 9 van de provinciale monumentenverordening met betrekking tot een verbouwing van het provinciaal monument Van
Lennepweg 14 te Aerdenhout.
2.Hierover advies in te winnen van de statencommissie MWC.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409 3, 9
P. Heemskerk tel. 023 -51440101
M. Hoensontel. 023 -5144118
8
Y. Koot
tel. 023 -5144283 2, 10, 11, 12, 13
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
4, 5, 6, 7, 14
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
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