1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 20 AUGUSTUS 1996

Onderwerp

1
Ontwerp-voordracht Fonds
Investeringen eerste programma.

2
Vaarwegbeheer Ringvaart
van de Haarlemmermeerpolder.
Onderhoudskosten boordvoorziening.
Betaling aan waterschap
Groot-Haarlemmermeer.

3
Vergadering IPO-adviescommissie Ruimte & Groen
op 27 augustus 1996.
4
Wet Milieubeheer: verslag
1995

besluit

Het college besluit:
1.De ontwerp-statenvoordracht Fonds Investeringen Noord-Holland, eerste investeringsprogramma vast te stellen.
2.De voordracht te agenderen in alle PS-commissies, gelijktijdig met de ontwerp-begroting
1997.
Het college besluit:
1.Het waterschap Groot-Haarlemmermeer schriftelijk te berichten dat de provincie de tot op
heden gedeclareerde kosten van de in 1995 (f 247.116,--) en eerste helft 1996 (f 64.906,-) aan de Ringvaart verrichte onderhoudswerkzaamheden betaalt, e.e.a. als finale
kwijting.
2.Het waterschap Groot-Haarlemmermeer in de in punt 2 genoemde brief te verzoeken:
a.het technisch vaarwegbeheer voorlopig voort te zetten totdat een definitieve regeling tot stand
is gekomen;
b.over de bepaling van de aan te vatten werken en de daarbij behorende verdeling van de kosten
vooraf in overleg te treden met WVV.
3.De kosten, die gedurende het tijdvak 1-7-96 tot 1-12-96 voortvloeien uit een voorlopige
voortzetting van het technisch vaarwegbeheer door het waterschap ten laste te brengen
van de post onvoorzien 1996.
4.De dienst WVV te verzoeken om - in het kader van een definitieve regeling - in onderling
overleg met het waterschap Groot-Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap van
Rijnland een extern bureau in te schakelen, dat adviseert over:
a.de kostenverdeelsleutel voor wat betreft het technisch vaarwegbeheer en het
waterhuishoudkundig beheer van de Ringvaart;.
b.de in redelijkheid jaarlijks te verwachten onderhoudskosten, uit te splitsen naar technisch
vaarwegbeheer en waterhuishoudkundig beheer, een en ander in het kader van een
meerjarenraming;
c.eventueel achterstallig onderhoud voor wat betreft het technisch vaarwegbeheer.
Het college besluit in te stemmen met
-het binden van alle Strategische Groenprojecten (SGP's) aan een projectbudget,
-het opsplitsen van de trekkingsrechten van de SGP's in een "SGP-deel" en een "deel reguliere
landinrichting",
-een inspanningsverplichting om te bezuinigen op de begrotingen van alle SGP's.
Het college besluit:
1.het Wm-verslag 1995 vast te stellen;
2.het verslag ter kennisneming aan te bieden aan de PS-commissie Milieu, Water en Energie.
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5
Bodemsaneringsprogramma
1997-2000.

6
Provinciaal Afvalstoffenfonds
(PAF)-subsidies tweede ronde
1995.

7
Wijziging Verordening,
regelende de secundaire
voorzieningen voor statenleden.

besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "aanzet tot het bodemsaneringsprogramma 1997-2000" en
daaruit de volgende beslispunten in beginsel vast te stellen:
a.De systematiek van prioriteitenstelling bij het opstellen van het bodemsaneringsprogramma
aan te passen;
b.De huidige urgentiescore te vervangen door een prioriteitsscore die gebaseerd is op
milieuhygiënische criteria;
c.Maatschappelijke en bestuurlijke criteria tevens te betrekken bij de systematiek van
prioriteitenstelling door middel van een beslismodel;
2.De notitie om advies voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Energie;
3.De GS-commissie Milieu te machtigen de beslispunten van de notitie definitief vast te stellen
ingeval de Statencommissie daaromtrent positief adviseert.
Het college besluit:
1.Een subsidie van ¦ 60.000,- uit het Provinciaal Afvalstoffenfonds toe te kennen aan:
Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg regio Amsterdam voor het project Preventie van
afval en emissies gezondheidszorg regio Amsterdam (SIGRA).
2.De volgende subsidieverzoeken af te wijzen:
a.Louis d'Eco; afvalpreventie op evenementen
b.Trace: afval en energiepreventie in de IJmond
c.Haarlem/Heidemij: Encilog
d.Stadsdeel Buitenveldert: begeleidend evaluatieonderzoek t.b.v. ondergronds gescheiden
inzameling van huishoudelijk afval
e.Jutters Dok: opzetten professioneel kringloopbedrijf
f.Gemeente Hoorn: baggeren Vluchthaven te Hoorn.
3.Reservering te ploegen voor:
g.Consulentschap voor Natuur en Milieu-educatie (¦ 130.000,-) i.v.m. (mogelijke) fusie tussen
de Milieufederatie Noord-Holland en het Consulentschap.
4.Kennis te nemen van:
h.Intrekken subsidieverzoek van de NV Afvalzorg Noord-Holland.
De voorzitter zal de staatssecretaris schrijven dat het college het onredelijk acht om de Verordening, regelende de secundaire voorzieningen voor leden van provinciale staten in
heroverweging te nemen, aangezien de argumenten van de staatssecretaris niet overtuigen.

8
Herziening streekplan Gooi
en Vechtstreek in relatie tot
C20-dicsussie.

Het college besluit niet in te gaan op het verzoek van de gemeente Hilversum om de herziening
van het streekplan Gooi en Vechtstreek afhankelijk te maken van de C20-discussie en het overleg
met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

9
Verordening paritaire commissie.

1.Het college besluit in principe vast te stellen de bijgevoegde concept-statenvoordracht m.b.t.:
I. de Verordening instelling paritaire commissie;
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besluit
II. de wijziging van het Ambtenarenreglement Noord-Holland;
en deze voordracht te doen aan Provinciale Staten (november 1996)
2.De concept-statenvoordracht en het principe-besluit m.b.t. de wijziging van het Ambtenarenreglement NH voor te leggen aan de Centrale Commissie voor georganiseerd overleg
Noord-Holland (GO) (d.d. 2 oktober 1996).
3.De concept-statenvoordracht voor te leggen aan de commissie Middelen (d.d. 9 oktober 1996).

10
Directieraad.

Het college besluuit de heren Versteden, Van den Berg, Jongerius en Van der Velde definitief
voor te dragen voor benoeming in de directieraad door provinciale staten op
9 september a.s., in het kader van de organisatieverandering.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers

P. Heemskerk tel. 023 -5144010 1, 7, 8, 9, 10
Y. Koot
tel. 023 -5144283
4, 5, 6
L. Nijsten
tel. 023 -5144087
2
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
3
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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