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Convenant mainport en Groen

Geachte heer/mevrouw
De rijkspartijen in het Convenant Mainport en Groen willen zo spoedig mogelijk
uittreden uit het Convenant . Al enige tijd is overleg gaande over de
voorwaarden waaronder dit voor alle partijen aanvaardbaar is.
Bestuurlijk overleg met het bestuur van de Stichting Mainport en Groen en de
ambtelijke uitwerking van de daarin gemaakte afspraken hebben geleid tot het
volgende pakket dat ik u hierbij mede namens de Minister van l&M voorleg:
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Uit de 1600 ha oud -BBL bezit in bufferzones wordt 330 ha in
eigendom overgedragen aan de provincie Noord-Holland. Daarbij
kan de provincie een keuze maken uit het areaal van de 1600 ha
dat binnen de provinciegrens is gelegen.
In het nationaal Groenfonds staat nog een bedrag van in totaal €
4,1 min geoormerkt voor PASO. Dit bedrag wordt ter beschikking
gesteld aan de provincie Noord-Holland. Zoals in eerder genoemd
bestuurlijk overleg vastgesteld kunnen deze middelen gebruikt
worden als bijdrage in de inrichtingskosten.
De regionale partijen nemen de beheerskosten voor hun rekening.
Bovenstaande elementen richten zich op project VI(Compensatie
Spaarnwoude /PASO-gelden).
Daarnaast wordt nog eens 120 ha oud BBL -bezit in bufferzones in
eigendom overgedragen aan de provincie Noord-Holland, (ook hier
kan gekozen worden uit het binnen de provinciegrens gelegen
areaal)
Dit onderdeel richt zich op project VII (Overgangsgebieden,120 ha
ten behoeve van het Groene Carré).
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Met dit pakket is de realisatie van de projecten VI en VII zeker gesteld en zou
niets meer in de weg moeten staan aan uittreding van de rijkspartijen uit het
Convenant.
Ik ga er van uit dat het bestuur van de stichting hierover nadere afspraken zal
maken over de formele afwikkeling.
Hoogachtend,

dr Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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