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Onderwerp

1
Kennemerduinen.

2
Sponsoring natuurgids van
het Noordhollands Landschap.
3
Nota Bouwstenen voor de
Intergemeentelijke Structuurschets HES.

4
Verzelfstandiging Monumentenwacht.

Besluit

Het college besluit:
1.De statencommissie NLO om advies te vragen over het bereikte onderhandelingsresultaat met
de Stichting Kennemerduinen inzake de overdracht van de bezittingen van de Stichting
aan de provincie, de inbeheergeving aan de NV PWN en de daarmee samenhangende
opheffing van de Stichting Kennemerduinen, alsmede de afspraken over de
totstandkoming van het bezoekerscentrum.
2.De GS-commissie NLO te machtigen om bij een positief advies van genoemde
statencommissie de Stichting hiervan in kennis te stellen, en daarbij, nogmaals, het
voorbehoud te maken dat voor de daadwerkelijke eigendomsoverdracht een statenbesluit
vereist is.
3.De genoemde statencommissie te verzoeken ermee in te stemmen om, indien de verdere
uitwerking van de benodigde overeenkomsten op hoofdlijnen conform de nu vastgelegde
uitgangspunten verloopt, de statenvoordracht die nodig is voor de daadwerkelijke
eigendomsoverdracht aan PS voor te leggen.
4.De genoemde statencommissie advies te vragen om, onder de hiervoor genoemde conditie, de
Stichting op te heffen.
Het college besluit oositief te reageren op het verzoek van het Noordhollands Landschap m.b.t.
sponsoring van de natuurgids.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de inhoud van de Nota Bouwstenen.
2.In een brief duidelijk te maken dat deze nota a. op onderdelen afwijkt van het vigerende
streekplan en b. voor de provincie slechts één element vormt voor de integrale
afweging, te maken in het kader van de streekplanuitwerking, naast o.a. de mer-studie
en aspecten als landbouw, verkeer en economie e.d.
Het college besluit in principe:
1.Dat de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland (SMWNH) behouden moet blijven als
instrument binnen het provinciaal monumentenbeleid.
2.Dat de SMWNH verder verzelfstandigd dient te worden.
3.Dat de verzelfstandiging door middel van een 3½-jarige invoeringsperiode (1-71996 t/m
31-12-1999) wordt gerealiseerd per 1-1-2000.
4.Om tijdens de invoeringsperiode (1-7-1996 t/m 31-12-1999) het huidige jaarlijkse subsidie
van ¦ 784.000,- (1996) geïndexeerd te continueren.
5.Om vanaf 1-1-2000 een contract-relatie aan te gaan met de SMWNH gericht op de
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inspectiekosten voor die categorie monumenten welke een onrendabel financieel
draagvlak bezitten.
6.In te stemmen met de wederzijdse inspanningsverplichtingen, zoals vastgelegd in de bijlage,
welke tijdens de invoeringsperiode (1-7-1996 t/m
31-12-1999) van kracht zullen zijn.
7.Dat de provincie bereid is ondersteuning te geven tijdens de invoeringsperiode (1-7-1996 t/m
31-12-1999).
8.Dat de provincie samen met de SMWNH en zover nodig in overleg met de
vakorganisaties de sociale randvoorwaarden opstelt waaronder het proces van
verzelfstandiging plaats zal vinden.
9.Om voor 1-7-1996 onderzoek te doen naar voor-en nadelen van behoud van de B3-status.
10.Dat de SMWNH de eventuele winst die zij maakt tijdens de invoeringsperiode (1-7-1996 t/m
31-12-1999) zal aanwenden om haar huidige eigen vermogen van circa ¦ 200.000,- op
het niveau van het bij de verzelfstandiging gewenste
weerstandsvermogen
van ¦ 400.000,- te brengen.
11.dat, mocht het de SMWNH per 1-1-2000 niet gelukt zijn om haar eigen vermogen tot het
gewenste weerstandsvermogen van ¦ 400.000,- opgebouwd te hebben, de provincie
in dat geval het resterende tekort tot maximaal het bedrag van
¦ 400.000,eenmalig zal aanvullen.
12.Dat, mocht blijken dat het de SMWNH tijdens de invoeringsperiode (1-7-1996 t/m 31-121999) echter is gelukt om meer dan ¦ 400.000,- aan eigen vermogen op te bouwen, het
bedrag boven deze ¦ 400.000,- aan benodigd weerstandsvermogen aan de provincie
terugbetaald zal worden.
13.Om de notitie met betrekking tot de verzelfstandiging van de SMWNH voor
kennisgeving aan te nemen.
14.Dit principe-besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur (MWC) in haar vergadering d.d. 28 maart
1996.

5
Vragen statenlid mw. J.J.
Smit-Boerma inzake werven
subsidies voor de Noordkop.
6
Wegenbeheer hoogheemraadschap van Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier.
7
Vragen statenlid
C. Kruijmer inzake hoge bevoorschotting verzorgingstehuizen.
8
Bemiddeling conflict
Enkhuizen - Stede Broec.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier mede te delen dat niet aan het verzoek wordt voldaan om wegvakken, welke bij hen in
beheer en onderhoud zijn, in beheer en onderhoud bij de provincie te brengen.

Het college stelt antwoorden vast.

Het college neemt kennis van het verslag/de afsprakenlijst inzake bemiddeling conflict gemeente
Enkhuizen en gemeente Stede Broec door gedeputeerde J.P.J. Lagrand, waarin o.m. de volgende
afspraken zijn geformuleerd: intrekking bezwaarschriften en instelling ambtelijke werkgroep voor
nadere uitwerking van de afspraken.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -5144409
3
J. Jansen
tel. 023 -5144257
5, 7, 8
Y. Koot
tel. 023 -5144283
6
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
1, 2, 4

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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