Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Burgemeesters en Wethouders Haarlemmermeer

Uw contactpersoon

De heerJ.J. Nobel

M. Mevissen

Postbus 250
21 30 AG Haarlemmermeer

Qemeer** Haarlemmermeer

MEO
Datum:

RSC

-b stK im

BEL/N RL
Doorkiesnummer (023) 514 3448
mevissenm@noord-holland.nl

Briefni.:
Afschrift

Betreft:

[BW

Afgedttan
(paraaf) ' W ^

a a n b i e d i n g I n t e n t i e o v e r e e n k o m s t PASO-middelen en

Volmacht

1I 1
Verzenddatum

- 5 SEP. 2013

Geacht College,

Kenmerk
102725-238487

Bijgaand ontvangt u een door alle partijen ondertekende
Intentieovereenkomst over de inzet van de PASO-middelen. Tevens

Uw kenmerk

ontvangt u een ondertekende Volmacht Vertegenwoordiging, door u of
uw vertegenwoordiger als lid van het bestuur van Stichting Mainport en
Groen ondertekend.
Met de in de Intentieovereenkomst vastgelegde afspraken worden de
lopende projecten van de Stichting Mainport en Groen gefinancierd,
evenals de 'ribbels', de groene geluidswerende voorzieningen en een
deel van het Park 2 1 . Dit zal leiden tot een kwalitatieve versterking van
het landschap in de regio.
Na ondertekening van de Uittredingsovereenkomst Mainport Schiphol
en Groen, Convenant en Brugovereenkomst en met de ondertekening
van deze Intentieovereenkomst is de weg vrijgemaakt voor afronding
van het Convenant Mainport en Groen en liquidatie van de Stichting
Mainport en Groen. Dit zal naar verwachting gebeuren voor het einde
van 2013.
Hoogachtend,
Gedebuteerde Staten
'Holland,
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INTENTIEOVEREENKOMST INZET PASO MIDDELEN

PARTIJEN:
1.
De provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Bond, gedeputeerde Landelijk Gebied, hierna verder te noemen
"de provincie";
2.
De gemeente Haarlemmermeer, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Nobel, hierna verder te noemen "de gemeente
Haarlemmermeer";
3.

NV Luchthaven Schiphol, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. Nijhuis en de heer Rutten, hierna verder te noemen "Schiphol";

hierna gezamenlijk te noemen "partijen"
OVERWEGINGEN:
A. Door de ministers van VROM, VenW en LNV, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, NV Luchthaven Schiphol
en SADO is op 29 november 1996 het Convenant Mainport Schiphol en Groen aangegaan. Daarin zijn afspraken vastgelegd om de effecten van de
uitbreiding van het banenstelsel van Schiphol te compenseren in de vorm van investeringen in groen en recreatie. De Stichting Mainport en Groen
voert een deel van de afspraken zelf uit en houdt toezicht op de overige afspraken.
B. Eén van de afspraken uit het convenant betreft de besteding van de zogenoemde PASO gelden. Deze gelden zijn in het convenant bestemd voor de
aanleg van een groot aaneengesloten gebied (500 ha) in het zuidwestelijk deel van de Haarlemmermeer ter compensatie van het verlies van recreatie
mogelijkheden in Spaarnwoude, vanwege de aanleg van de 5 baan bij Schiphol.
C. Voor genoemde compensatie is destijds 40 min. gulden beschikbaar gesteld door de voormalige ministers van VROM, VenW en EZ (de zogenaamde
rijkspartijen) en Schiphol. Inmiddels is de waarde van deze middelen opgelopen tot ca. € 30 min. De middelen zijn door de rijkspartijen ingelegd in het
Groenfonds, op naam van de provincie Noord-Holland. De private middelen, inmiddels € 4,1 miljoen, oorspronkelijk ingelegd door Schiphol, staan
gereserveerd bij het Groenfonds op naam van het Rijk.
D. De publieke middelen ten bedrage van € 25,9 min zijn als gevolg van afspraken in het kader van het Natuurakkoord niet meer beschikbaar voor het
gestelde doel in het kader van het convenant. De partijen hechten eraan dat er voldoende middelen in de Haarlemmermeer beschikbaar komen in het
kader van project VI: compensatie Spaarnwoude/PASO. Daarover zijn gesprekken gevoerd tussen de partijen.
E. Provinciale Staten hebben op 19 december 2011 motie 18-7 aangenomen. In deze motie worden Gedeputeerde Staten o.a. opgeroepen om "alles te
doen" - inclusief een juridische procedure - om het nakomen van de PASO-afspraken zeker te stellen.
F. Uitgangspunt voor uitvoering van de in deze intentieovereenkomst opgenomen afspraken is dat de Uittredingsovereenkomst tussen de
convenantspartijen en de stichting mainport en groen is aangegaan. In deze Uittredingsovereenkomst is neergelegd:
e

a. dat de Staat door de provincie aan te wijzen 450 hectaren grond beschikbaar stelt;
b. dat de Staat van de in het Nationaal Groenfonds ten behoeve van PASO-verplichtingen gereserveerde middelen ten bedrage van € 4.623.575,€ 4.100.000,- , beschikbaar stelt aan Schiphol,
c. dat de Staat van de resterende € 523.575, maximaal € 50.000 mag inzetten om de kosten voor overdracht te dekken,
d. dat het restant € 473.575 wordt overgemaakt aan de SMG.
In die overeenkomst is voorts vastgelegd dat het Rijk, de gemeente Amsterdam en SADC decharge wordt verleend van hun convenantverplichtingen.
G. Partijen wensen de intentie vast te leggen dat de afspraken uit het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) en het convenant Mainport
Schiphol en Groen worden nageleefd door de aanleg van een compensatiegebied onder de naam Park21 in de Haarlemmermeer en maatregelen ten
behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving bij de polderbaan, door de aanleg van (geluidswerende) groenvoorzieningen. De
gemeente ontvangt daarvoor € 25,9 miljoen en Schiphol de genoemde € 4,1 miljoen.
H. Partijen wensen de afspraken voor de besteding van de PASO-middelen vast te leggen in deze intentieovereenkomst en stellen vast dat bij nakoming
van de afspraken in deze intentieovereenkomst voldoende zekerheid is gecreëerd dat aan de verplichtingen in het convenant Mainport Schiphol en
Groen is voldaan, waarmee het convenant beëindigd kan worden.
I.

De uitvoering van deze overeenkomst vindt plaats na uittreden van de rijkspartijen, gemeente Amsterdam en SADC uit het convenant.

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1
1.
2.

3.
4.

De provincie stelt € 22.306.000 beschikbaar door middel van een subsidie op aanvraag aan de gemeente Haarlemmermeer, ten behoeve van
voorbereiding en realisatie van Park 21, na overdracht van de gronden door het Rijk aan de provincie, doch uiterlijk voor 1 januari 2014.
Vooruitlopend op de liquidatie van de Stichting Mainport en Groen spreken partijen af de resterende middelen a €3.594.000 te doen toekomen aan de
gemeente Haarlemmermeer als onderdeel van het in het kader van de PASO verplichtingen over te maken bedrag van € 25,9 min'. Mocht in het proces
vooruitlopend op de liquidatie blijken dat dit bedrag hoger of lager wordt, dan maken partijen hierover nieuwe afspraken. Zie bijlage 1 voor financieel
overzicht.
Schiphol spant zich in om de € 4,1 miljoen in te zetten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied direct ten
zuiden en zuidwesten van de Polderbaan, door de aanleg van (geluidswerende) groenvoorzieningen.
Partijen dragen de resterende projecten bij liquidatie van de stichting Mainport en Groen aan de gemeente Haarlemmermeer over. De gemeente
Haarlemmermeer zal deze voor eigen rekening en risico realiseren. Daartoe ontvangt de gemeente Haarlemmermeer de in bijlage 2 genoemde bedragen,
die uitsluitend ingezet mogen worden voor de in de bijlage genoemde projecten. De middelen worden aangevuld met het restant uit de
Groenfondsmiddelen, € 473.575.
In de aanloop naar de liquidatie van de SMG worden tussen Provincie en Haarlemmermeer afspraken gemaakt over Timpaan.

Artikel 2
1. De provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmeer en Schiphol dragen in gezamenlijk overleg zorg voor de verdere uitwerking en implementatie
van deze afspraken.
2. Partijen spreken de intentie uit om de wederzijdse betrokkenheid in het kader van het convenant Mainport en Groen voor de zomer van 2013 doch
uiterlijk op 1 januari 2014 te beëindigen. De hiertoe voorgenomen stappen zijn opgenomen als bijlage 3.
3. Partijen treden in overleg indien afspraken niet kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 4
Alle in deze intentieovereenkomst aangegane verplichtingen gelden binnen de beperkingen van de bevoegdheden van partijen en hun bestuursorganen en
laten hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en de uitoefening van hun publiekrechtelijke bevoegdheden onverlet.
Artikel 5
Partijen kunnen op tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst of van afspraken die daarmee samenhangen, bij de burgerlijke rechter geen
beroep doen. Dat laat onverlet dat partijen zich dienen in te spannen om de afspraken na te komen.
Artikel 6
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat deze is ondertekend door alle partijen.
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Provincie Noord-Holland
Gedeputeerde J. Bond

Gemeente Haarlemmermeer
Wethouder J. Nobel

NV Luchthaven Schiphol
J.Nijhuis President Directeur & CEO; en

A.P.J.M. Rutten, Executive Vice President & COO

O

Bijlage 1: financieel overzicht intentieafspraken in het kader van afwikkeling PASO
beschikbaar te stellen aan
Haarlemmermeer tbv P21
PASO-gelden

€ 25.900.000

PNH betaalt aan Haarlemmermeer:

€ 22.306.000

Beschikbare SMG-middelen voor
Haarlemmermeer, beschikbaar
vooruitlopend op liquidatie

NB: PNH financiert de kosten voor vermarkting ook uit eigen middelen

€ 3.594.000

Bijlage 2: overzicht projecten over te dragen aan de gemeente Haarlemmermeer

Over té nemen projecten SMG dd 12-4-2013
verplichting
gemeente haarlemmermeer

uitvoèring
Recreatieschap SPW

Fietspad Nieuwe Meer

gemeente haarlemmermeer

Gemeeme Hmeer

€ 1.073.000

Boerenerf Ijweg

gemeente haarlèmmermeer

Gemeente Hmeer

€ 198.000

badhoevedorp. Groene AS,

gemeente haarlemmermeer

Gemeente Hmeer

€ 6.030.000

Fort Aalsmeer

gemeente haariemmermèer

Gemeente Hmeer

€ 154.000

Big Spotters Hiil

gemeente haarlemmermeer

Recreatieschap SPW

€180.000

Schaapskooi

gemeente haarlemmermeer

Recreatieschap SPW

€400.000

Speel en rustplekken

gemeente haartemmermeer

Recreatieschap SPW

€ 125.000

Park Vijfhuizen ers fietspad

Budget
€ 2.349.000

ieidingstroak

TOTAAL

€ 10.515.000

VOLMACHT VERTEGENWOORDIGING

Hierbij verlenen de volmachtgevers

1. Jeroen Johannes Nobel, en
2. Joseph Stephanus Maria Wagemakers,

respectievelijk secretaris en penningmeester van de Stichting Mainport en Groen, (gevestigd aan de
Bingerweg 18 A, 2031 AZ Haarlem)

volmacht aan:

Jacobus Hendrikus Maria Bond, die deze volmacht aanvaardt,

om volmachtgevers - al dan niet onder eigen naam - te vertegenwoordigen als bevoegd bestuurders
van de Stichting Mainport en Groen bij het aangaan van de uittredingsovereenkomst met de overige
convenantspartijen van het convenant Mainport Schiphol en Groen, waarbij een of meer partijen
zullen terugtreden uit dat convenant onder in die overeenkomst te benoemen voorwaarden.

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend.
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