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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 maart 2000
Onderwerp
1
Voorlopig standpunt toepassing
artikel 19, lid 2, van de gewijzigde
Wet op de Ruimtelijke Ordening

2.Vergadering IPOadviescommissie Zorg, Cultuur
en Sociale Vraagstukken op 16
maart 2000
3.
Evaluatie Stimuleringsregeling
Ouderenhuisvesting

Besluit
Het college besluit :
1. Behoudens wijzigingen, in te stemmen met de notitie waarin is
aangegeven hoe invulling zal worden gegeven aan de wijziging van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, met name artikel 19, lid 2 van
de wet; dit besluit houdt onder andere het volgende:
Voor projecten die afwijken van een vastgesteld streekplan of een
van de met name genoemde speerpunten van rijks- of provinciaal
beleid betreffen, blijft een verklaring van geen bezwaar van GS
vereist.
- Voor projecten die niet afwijken van een vastgesteld streekplan en
geen speerpunt van rijks- of provinciaal beleid betreffen, beslissen
voortaan burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad
en is geen verklaring van geen bezwaar van GS meer vereist.
- In geval er overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke
ordening is gevoerd over het ruimtelijk plan waarin het project past
en er volledige overeenstemming is over dat plan, kan, indien
daartoe door GS schriftelijk toestemming is gegeven, vrijstelling
door burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad
worden verleend en is geen verklaring van geen bezwaar van GS
vereist. Ingeval er zienswijzen zijn ingediend is echter wel een
verklaring van geen bezwaar van GS vereist .
- Een jaar na inwerkingtreding van deze regeling wordt het beleid
geëvalueerd en dit wordt jaarlijks herhaald.
2. Dit besluit aan Povinciale Staten voor te leggen met het voorstel het
voor kennisgeving aan te nemen.
3. Het IPO schriftelijk te verzoeken t.a.v. de toepassing van artikel 19,
tweede lid, WRO en de effecten daarvan een monitoring te
entameren en ontwikkelen.
De directieraad te verzoeken een voorstel te doen over het betrekken van
de vrijvallende personele capaciteit bij de afdeling RWB bij de
prioriteiten -//posterioriteitenoperatie.

Het college besluit -behoudens een kanttekening- in te stemmen met de
voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie
Zorg , Cultuur en Sociale Vraagstukken
Het college besluit:
1. Behoudens een tekstaanpassing de statenvoordracht en het
bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de evaluatie van de
Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting in principe vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen
aan de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur
(vergadering van 23 maart 2000);
3. De stukken voor de commissievergadering ter kennisneming toe te
zenden aan de leden van de commissies Zorg, Welzijn en Cultuur en
Financiën, Strategie en Bedrijven
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4.
Nota windturbines

Besluit
Het college besluit behoudens tekstaanpassing de statenvoordracht en het
bijbehorende ontwerpbesluit behelzende het ruimtelijk beleid betreffende
windturbines vast te stellen.

5.
FINH-aanvraag voor museum In ’t Het college besluit:
Houten Huis in de gemeente Graft- 1. In beginsel aan Provinciale Staten in het kader van het
De Rijp
Voorjaarsbericht 2000 voor te stellen:
a. Om op grond van de bijgevoegde projectnota aan de
gemeente Graft-De Rijp een bijdrage te verstrekken van
maximaal f.1.750.000,- ten behoeve van de realisering van
het project museum “In ’t Houden Huis”;
b. De onder punt 1a. genoemde bijdrage, zijnde inclusief de
eventueel verschuldigde omzetbelasting, ten laste te
brengen van het FINH;
2. Het onder 1 genoemd voorstel om advies voor te leggen aan de
commissie ZWC op 12 april aanstaande.
6.
Gedeeltelijke herbouw en
Het college besluit:
restauratie van drie molens in
1. om ten behoeve van de restauratie en gedeeltelijke herbouw van de
Noord-Holland, te weten de Zwarte
hieronder genoemde drie molens een tbijdrage te verstrekken:
Ruiter te Aalsmeer, de
a. De heer Van Reesema een nader te bepalen bijdrage te
Slootgaardmolen te Harenkarspel
verlenen. in de kosten verbonden aan de restauratie van de
en de Etersheimerbraakmolen te
molen De Zwarte Ruiter te Aalsmeer;
Zeevang
b. De heer Goossens een maximale bijdrage van ƒ 236.978,-in de kosten verbonden aan de restauratie van de
Slootgaardmolen te Harenkarspel;
c. Molenstichting de Etersheimerbraak & Kleiput een
maximale bijdrage van ƒ 657.808,-- in de kosten verbonden
aan de restauratie van de molen de Etersheimerbraak te
Zeevang;
2. De bedragen, zijnde inclusief de eventueel verschuldigde
omzetbelasting, ten laste te brengen van het Fonds Investeringen
Noord-Holland (FINH);
3. de onder punt 1 genoemde bijdragen dienen aangewend te worden
op basis van de
per molen afzonderlijk ingediende begroting,
tekening en bestek;
4. indien de omzetbelasting in (voor-)aftrek gebracht kan worden, zal
de vaststelling van de definitieve hoogte van de FINH-bijdrage
gebaseerd worden op de investeringskosten exclusief
omzetbelasting;
5. Dit voorstel voor te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en
Cultuur (12 april 2000) en in het kader van de integrale afweging
van de FINH-projecten bij de vaststelling van het conceptVoorjaarsbericht 2000 over de FINH-bijdrage definitief te beslissen.
7.
Beleidsregels omtrent vervanging
van originele voor blijvende
bewaring in aanmerking komende

Het college besluit:
1. Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, de “Beleidsregels
omtrent de vervanging van originele voor blijvende bewaring in
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archiefbescheiden door
reproducties

8.
Voortgang PPS-gedachtewisseling

9.
Oranjerie Den Helder

10.
Nota management development
1999-2000
11.
Huisregels fractiegebouw
Paviljoenslaan 7/9

Besluit
aanmerking komende archiefbescheiden door reproducties”vast te
stellen;
2. Deze regeling te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. Volgend op de publicatie van der egeling in het Provinciaal Blad, de
Vereniging van Noordhollandse Gemeenten schriftelijk te
informeren omtrent de door de VNHG gemaakte opmerkingen.
Het college besluit
1. Kennis te nemen van de gedachtewisseling over Public Private
Partnerships in de niet openbare vergadering van de statencommissie
FSB van 15 december 1999, zoals weergegeven in het
commissieverslag van deze vergadering (bijlage 1).
2. Dat iedere mogelijke participatie c.q. deelname van de provincie aan
een PPS-project aan de hand van de check-list op zijn/haar eigen
merites beoordeeld dient te worden, met als gevolg de afspraak dat,
op chronologische wijze:
a. Ieder onderzoek naar een mogelijke participatie van de
provincie in een PPS-project vooraf in het college ter
besluitvorming gelegd moet worden, met vermelding van
de criteria en het point of no return.
b. Ieder voorstel tot participatie in een PPS-project vergezeld
dient te zijn van een juridisch-financieel advies en een
onderbouwing van de noodzakelijkheid c.q. wenselijkheid
voor de keuze van de PPS-constructie. Het voorstel moet
daarbij vóór het point of no return aan het college en/of
Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd worden, al
naar gelang waar de bevoegdheid ligt.
3. De voorstellen bedoeld in 2a en 2b te laten voorbereiden door de
eerst aangewezen vakgedeputeerde in overleg met de
portefeuillehouder Financiën. Zij worden langs de vakcommissie en
de statencommissie FSB geleid.

Het college besluit:
1.
de renovatie en herinrichtingsplannen voor de Oranjerie Den
Helder, incl. de Japanse tuin, in principe te steunen;
2.
vanuit de portefeuille Economische Zaken een bedrag van ƒ
300.000 toe te kennen aan de renovatie- en herinrichtingsplannen,
van de Oranjerie Den Helder (totaal begroot op ƒ 935.000);
3.
over de besluiten onder 1, 2 en 3 het advies in te winnen van de
statencommissie Economie, Landbouw en Europa.

Het college besluit om de nota Management Development 1999-2000
voor kennisgeving aan te nemen.
Het college besluit:
1. in beginsel de op 12 november 1991 vastgestelde huisregels voor het
fractiegebouw Paviljoenslaan 7/9 te actualiseren door:
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- een artikel toe te voegen waarin staat vermeld dat per fractie
2. Fractieleden die verzoeken om een sleutel van het fractiegebouw, te
laten instemmen met de huisregels door middel van plaatsing van
een accorderingsparaaf op het overzicht van huisregels.

Onderwerp

12.
Ondermandaat afdeling Onderzoek Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorstel van de heer S. Bosma, afdelingshoofd
van de afdeling Onderzoek, tot het in ondermandaat geven van
bevoegdheden aan bureauhoofden en medewerkers van de afdeling
Onderzoek;
2. de tekeningsbevoegdheid aan bureauhoofden toe te staan tot een
bedrag van ƒ 100.000,-.
13.
Jaarverslag 1998-1999 van de
Commissie Beleidsevaluatie

Het college besluit het jaarverslag ter bespreking door Provinciale Staten
te agenderen voor de vergadering van 10 april 2000.

14.
Werkbezoek staatssecretaris
Ybema aan Noord-Holland op 3
april 2000

Het college besluit kennis te nemen van het programma voor het
werkbezoek van de Staatssecretaris voor Economische Zaken,
dhr.drs.G.Ybema, op 3 april a.s. aan onze provincie.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
P.Heemskerk
M.Hoenson
L.Nijsten
R.v.d.Veen
M.van Kanten
S.Raben
K.van Rijn

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 40 87
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

11
10
12
9, 14
8, 13
1
2, 3, 5, 6, 7
4

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd 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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