VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE STATENCOMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN &
WERKGELEGENHEID D.D. 28 JANUARI 1998
aanwezig: de leden:

M.C. van Schendelen (voozitter);
J.P.J. Lagrand (gedeputeerde Economische Zaken);
H.S. de Boer (secundus Economische Zaken);
J. Achterstraat; H.W. Berkhout; M.J.C. Heeremans;
R.H. Hofwijks; C.H. Koetsier; C. Kruijmer;
F.J.M. Lagas; M.A.J.v.Maastricht-Thijssen;
J.C.M. Onstenk; P.J. Overakker; J.R.A. Raasveld;
A.J. Smit; P.M. op de Weegh

de adviseur:

P.P. Tordoir

Communicatie:

M.A.S. Hoenson-Morselt

de ambtenaren:

C.J.H.M.v.Gasteren; P.G. Bemer; A.M.J.Huissen;
G.A.Beeksma; R. Cornfield; I.v.d.Storm;
H.C. de Wolf-Verberne

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat bericht van verhindering
is ontvangen van de leden De Wit; Kilinc; Schipper en Van Wijk.
2. Verzoek VSB subsidie: all wather terminal Amsterdam (vervolgbehandeling
van de vergadering van 10 december 1997)
dhr. Raasveld:
-constateert dat het hier een innoverend project betreft wat van belang
is voor het gehele Noordzeekanaalgebied;
-merkt op n.a.v. de vorige behandeling, dat de pot waaruit het subsidie
zal worden verstrekt enige bevreemding wekte;
-constateert n.a.v. de aanvullende informatie, dat uitgegaan wordt van
de door de twee bedrijven aangeleverde cijfers;
-heeft enigzins het gevoel dat hier sprake is van een "tekort"
financiering, nu blijkt dat de terminal al bijna gereed is;
voelt het als een omissie dat dit project niet in aanmerking komt
voor een bijdrage uit het FINH;
-gaat alsnog accoord met verstrekking van het subsidie;
-verzoekt in het vervolg de hier gehanteerde methodiek niet meer toe te
passen bij dit soort aanvragen.
dhr. Hofwijks:
-sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Raasveld;
verzoekt om verduidelijking omtrent publiekrechtelijke- en
privaatrechtelijke organisaties.
Mw. Van Maastricht:
-gaat accoord met verstrekking van het subsidie;
-merkt op dat de vragen tijdens de vorige behandeling niet gesteld
zouden zijn als de nadere informatie beschikbaar zou zijn geweest.
dhr. Achterstraat:
-gaat accoord met verstrekking van het subsidie.
dhr. Lagas:
-gaat accoord met verstrekking van het subsidie.
dhr. Kruijmer:
-gaat accoord met verstrekking van het subsidie;
-mist in bijlage 2 de additionele investering van ¦ 8 mln, zoals
vermeld staat in bijlage 1.
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mw. Onstenk:
-gaat accoord met verstrekking van het subsidie, o.a. omdat hier sprake
is van vrachtvervoer over water;
-sluit zich wat de bron van financiering betreft aan bij de opmerkingen
van de VVD;
-merkt op dat hier eigenlijk geen sprake is van voorwaardenscheppend
beleid;
-informeert naar andere mogelijkheden van financiering.
dhr. Tordoir:
-gaat accoord met verstrekking van het subsidie;
-merkt op dat dit project van belang is met het oog op versterking van
de concurrentiepositie van de haven.
gedeputeerde dhr. Lagrand:
-zegt dat dit project volledig valt onder de VSB-criteria;
-merkt op dat de aanvraag dateert van januari'97 en wellicht in de
tussentijd enigzins is bijgesteld;
benadrukt dat het college van gedeputeerde staten van mening is dat
hier sprake is van een goed project met een investering van ¦18,5 mln;
-ziet op dit moment geen reden te komen met een voorstel voor andere
wijze van financiering
dhr. De Boer:
-verwijst naar de nota PS-commissiestukken waarin vermeld staat dat de
totale investering ¦ 18,5 mln bedraagt, waarvan ¦ 6,6 mln is
toegeschreven aan het all weather-principe.
dhr. Raasveld:
-deelt de mening niet dat het project volledig onder de criteria valt;
-merkt op dat het publieke karakter met name hierin een cruciale rol
speelt en het feit dat de terminal al bijna gereed is;
-is van mening dat hier wel sprake is van een goed project;
-deelt de opvatting van GroenLinks inzake de financieringsbron;
-gaat accoord met verstrekking van het subsidie, met de kanttekening
zoals aangegeven in de eerste termijn.
dhr. Hofwijks:
-maakt uit de nadere informatie op dat er niet genoeg ruimte beschikbaar
is in de IJmond voor zo'n project.
de voorzitter:
-constateert dat wordt ingestemd met de VSB-bijdrage.
3. Co-financiering PESCA Forteiland IJmuiden, tweede fase
dhr. Overakker:
-gaat accoord met de co-financiering voor het Forteiland, 2e fase.
dhr. Berkhout:
merkt op dat het nog onduidelijk is wat men met het Forteiland wil;
-verzoekt de provincie aan te dringen op consistente plannen in relatie
tot de historische linie;
is van mening dat de toeristische functie van het eiland voorop moet
staan.
mw. Op de Weegh:
-gaat accoord met de co-financiering voor het Forteiland;
-wacht de randvoorwaarden die bepaald worden voor een nieuwe bestemming
van het Forteiland af.
dhr. Lagas:
-gaat accoord met de co-financiering voor het Forteiland.
dhr. Kruijmer:
-gaat accoord met de co-financiering voor het Forteiland;
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-informeert of er in de 3e fase weer een beroep op de provincie wordt
gedaan? Op pag. 2 staat vermeld dat de kosten voor de derde fase
vooral door de marktsector gedragen moeten worden.
dhr. Koetsier:
-gaat accoord met de co-financiering voor het Forteiland;
-is benieuwd naar de bestemming van het eiland. Hij acht het
betrekkelijk laat als de nieuwe functie pas in de derde fase wordt
uitgewerkt;
-informeert naar de problemen bij de inzet van werkloze aspirantbouwvakkers, zoals vermeld op pag. 2 van de voortgangsrapportage;
mw. Heeremans:
-plaatst kanttekeningen bij de systematiek van de planvorming. Zij maakt
uit het stuk op dat de 2e fase reeds gestart is voor de zomer
van'97;
-merkt uit de tekst inzake de derde fase op dat er voldoende waarborgen
zijn dat het plan gerealiseerd wordt;
-gaat accoord met de co-financiering voor het Forteiland.
gedeputeerde dhr. Lagrand:
-is verheugd over de positieve reacties;
-acht het project van een dusdanig niveau waardoor er PESCA geld
beschikbaar is gesteld;
-zegt dat na overleg met het ministerie van Landbouw en Visserij is
afgesproken dat de PESCA subsidie zal worden overgemaakt als
voorschot op de eindafrekening;
-merkt op dat dit project integraal is opgepakt. EZ heeft zijn bijdrage
wat economie en toerisme betreft geleverd; nu is het museale
gedeelte aan de orde;
-stelt dat de leden meer informatie zullen krijgen zodra er meer
duidelijkheid is inzake bestemming en berekeningen.
mw. Beeksma:
-legt uit dat voor de eerste fase voornamelijk gebruik is gemaakt van
taakgestraften, maar dat vanaf 1 april'98 sprake is van
werkervaringsplaatsen voor jonge werkloze bouwvakkers;
-legt uit dat de 1e en 2e fase deels door elkaar lopen. Na afronding van
de 1e fase is gekozen reeds een aanvang te maken met de aanloop voor
de 2e fase. Het is dus een practische keuze geweest.
dhr. Berkhout:
-heeft de indruk dat het project beter had kunnen worden aangepakt;
-is van mening dat het vooral economische factoren zijn die voor
opwaardering van de kust zorgen.
dhr. Tordoir:
-merkt op dat het project belangrijk is mede i.v.m. IJmond IJzersterk;
-zegt dat de randvoorwaarden van belang zijn, omdat hier sprake is van
een gevoelig gebied;
-meent dat er niet te hard vooruitgelopen moet worden op de derde fase.
Beoordeling zal moeten plaatsvinden op eigen merites.
de voorzitter:
-constateert dat wordt ingestemd met de bijdrage van ¦ 250.000,-.
4. Herziening Structuurfondsen Europese Unie
gedeputeerde dhr. Lagrand:
-licht toe de leden van de commissie op de hoogte te willen houden op
het moment dat er veranderingen op komst zijn.
dhr. Overakker:
-maakt uit het stuk op dat de doelpalen van de structuurfondsen worden
verplaatst;
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-constateert het belang van een goede lobby.
mw. Van Maastricht:
-constateert het belang en noodzaak van de lobby;
-vraagt om meer duidelijkheid omtrent het doel en de insteek. De ene
keer wordt het belang van regionale projecten benadrukt en dan wordt
weer ingezet op het grote stedenbeleid;
-vraagt wat de inzet is vanuit Noord-Holland;
-informeert of er problemen te verwachten zijn voor lopende projecten,
aangezien er sprake is van uitgangsregelingen;
-hecht er belang aan dat vanuit de fracties aan de Europarlementariers
om duidelijkheid wordt gevraagd.
dhr. Achterstraat:
-heeft de indruk dat de bureaucratie in Brussel een hoog gehalte heeft;
-acht duidelijkheid van Europarlementariers van groot belang;
-vindt dat hier sprake is van een probleemstellend verhaal;
-benadrukt het belang om de geldstromen weer op gang te krijgen;
-waarschuwt er voor het beleid niet alleen op de grote steden te
concentreren.
dhr. Lagas:
-vindt het een droevig verhaal;
-krijgt het gevoel of het een kwestie is van het rondpompen van geld.
-heeft de indruk dat men gedwongen wordt op deze manier zoveel mogelijk
projecten in te dienen om in aanmerking voor geld te komen.
mw. Onstenk:
-zegt dat het nut van subsidies buiten kijf staat; aan de noodzaak zou
een politieke discussie gevoerd kunnen worden, vooral i.v.m. de
groei van de EG naar het Oosten toe;
-informeert of er sprake is van landelijke coördinatie;
-informeert naar de inhoud van RESTRUCT;
-wijst erop dat de EG is opgericht om d.m.v. de economische ontwikkeling
de stabiliteit te bevorderen.
dhr. Tordoir:
-merkt op dat de kwaliteit van de projecten voorop dient te staan;
-zegt dat bij de aandacht voor stedelijke gebieden sprake is van grote
gebieden, zoals de Randstad. Hij verwijst hierbij naar het rapport
van Anderson;
-stelt samenwerking voor tussen KvK en provincie t.b.v. de lobby.
dhr. Hofwijks:
-ondersteunt de gedachten van GroenLinks om te bezien hoe NoordHolland zich door samenwerking meer zou kunnen inzetten voor de
armere Europese regio's t.a.v. o.a. werkgelegenheid;
-merkt op dat er niet alleen risico's zijn, maar juist ook veel
uitdagingen;
-verzoekt het grote stedenbeleid niet als eng te zien. Is het eens met
de gedachtengang van de adviseur van de SKvK;
-verzoekt om duidelijkheid wat betreft de lopende projecten;
-ziet de 1e voorzet van nieuwe project ter behandeling in de commissie
met interesse tegemoet.
dhr. Berkhout:
-zegt dat het hier gaat om structuurfondsen met een bepaalde bestemming.
Voor de hulp aan armere regio's zijn andere fondsen beschikbaar;
-zegt dat voor Brussel als definitie voor regio geld: de eerste
democratisch gekozen laag onder het land, in ons geval dus de
provincie.
gedeputeerde dhr. Lagrand:
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-legt uit dat bijv. bij Caster wordt samengewerkt met armere Engelse
staalregio's, waar kennis wordt uitgewisseld, gefinancierd door de
EG. Door samenwerking ontstaat een win-win situatie;
-wil over dit onderwerp discussieren zodra de Nota 2000 gereed is;
-zegt dat een project alleen ingediend wordt als het voldoet aan de
eisen die gesteld zijn. Als een project dan toegekend wordt aan een
andere regio, dan is daar altijd een motivatie voor;
-zegt dat een goede onderbouwing en netwerken van groot belang zijn;
-merkt op dat in het stuk de harde waarheid wordt geschetst;
-heeft gesproken met een lid van het Kabinet van mw. Wulf. Deze heeft
een andere mening dan dhr. Bot van het Kabinet van dhr.v.d.Broek;
-zegt een zeer goed contact te hebben met de heer Bot;
-legt uit dat er zeker sprake is van een landelijke coördinatie;
-constateert dat voor Noord-Holland in de loop der jaren voor ¦ 160 mln
aan subsidies is binnengehaald;
-zegt dat er een goede samenwerking is met de gem. Amsterdam v.w.b. o.a.
de Urban-subsidies;
-zegt dat per 1 april gestart wordt met het Europa-platform, waarin alle
beleidsvelden vertegenwoordigd zijn. Er kan dan worden samengewerkt
met Amsterdam en de KvK;
-zegt dat de bureaucratie in Brussel hoog is, daarom is het belangrijk
met de juiste personen te overleggen;
dhr. Huissen:
-zegt dat de continuiteit van de huidige programma's niet ter discussie
staat;
-zegt dat het hier gaat om de wijziging van de structuurfondsen vanaf
2000;
-legt uit dat er sprake is van een duidelijk beleid de middelen te gaan
concentreren;
-zegt dat de uitstapregeling voor bijv. Flevoland, nu nog vallend onder
doelstelling 1, inhoudt dat zij gedurende 5 jaar een regeling
krijgen;
-legt uit dat dit ook inhoudt dat het aantal doelstelling 2 regio's in
Nederland ook zal verminderen. Hiervoor geldt een uitstapregeling
voor 3 jaar;
-zegt dat getracht moet worden binnen de gewijzigde regelgeving een
stukje continuiteit in de geldstromen naar Nederland te krijgen;
-zegt dat er wel degelijk blackspots aangeduid moeten worden om in
aanmerking te komen, bijv. door het aangeven van armere stadswijken,
zoals bijv. de Bijlmer;
-legt uit dat de EU er vanuit gaat dat als blackspots worden aangegeven,
de investering en geldstromen die daarvoor beschikbaar komen daar
dan ook voor worden ingezet;
-zegt dat er dus zowel voor de grote steden als de regio's projecten
zullen moeten worden ingediend;
-legt uit dat RESTRUCT een samenvoeging van communautaire initiatieven
is, gericht op het crëeren van werkgelegenheid;
-meent dat er wel degelijk kansen blijven, maar het wordt wel moeilijker
subsidie binnen te halen.

5. Concept-verslagen van de vergadering van de Statencommissie EZ&W d.d. 5
november 1997 en d.d. 10 december 1997
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
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6. Ingekomen post:
dhr. Smit:
-informeert of de nota Economische Ontwikkelingsstrategie voor de regio
Amsterdam nog in de commissie aan de orde komt.
dhr. Hofwijks:
-sluit zich bij het verzoek van VVD zijde aan.
gedeputeerde dhr. Lagrand:
-verwacht dit onderwerp over 2 à 3 maanden, in ieder geval voor het
reces in de commissie te behandelen.
dhr. Koetsier:
-informeert wanneer de relatie met Georgië in de commissie kan worden
behandeld.
-verzoekt het stappenplan te plaatsen op de lange termijn-agenda.
dhr. Lagrand:
-zegt dat er een stappenplan voor Georgië wordt opgesteld, dat in de
commissie zal worden behandeld.
7. Rondvraag en Sluiting.
mw. Heeremans:
-is benaderd voor het volgende verzoek. Op het terrein van het
psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch komen paviljoens vrij, die
ingeruild worden voor villa's. De vraag is of vrijkomende gebied een
economische bestemming zou kunnen krijgen.
gedeputeerde Lagrand:
-antwoordt op het verzoek terug te zullen komen.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.
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