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OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 oktober 2000
Onderwerp
1.
Cultuurhistorische
Waardenkaart Kennemerland
2
3e wijziging van de
provinciale begroting voor
2000 (slotwijziging)
3.
Werkbezoek aan Schotland
van de Commissie FSB

4.
Waterproject in Mbekweni,
Transkei, Zuid-Afrika

5.
Waterberging
Schermerboezem

Besluit
Het college besluit de cultuurhistorische waardenkaart, zijnde een informatieve
inventarisatie ten behoeve van in de toekomst door betrokken te maken afwegingen,
alsmede het publieksboek voor de regio Kennemerland vast te stellen.
Het college besluit de ontwerp 3e begrotingswijziging van de provinciale begroting
voor 2000 met de daarbij behorende voordracht definitief vast te stellen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het programma van het werkbezoek naar Schotland van 8
november tot 12 november 2000.
2. Behoudens een wijziging, in te stemmen met de lijst van deelnemers.
3. Kennis te nemen van de begroting van maximaal f.40.000,- voor de reis.
Het college besluit op basis van de tot nu toe gehanteerde en nu nog geldende
beleidscriteria voor projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking het budget
voor het jaar 2000 te besteden aan een waterproject in Mbekweni, Transkei, ZuidAfrika.
Het college besluit:
I.
Ten aanzien van waterberging ter ontlasting van de Schermerboezem bij extreme
regenval besluit GS:
a.

b.
c.

d.

e.
2.

3.

in reactie op het verzoek van Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen om
200 ha voor waterberging te reserveren, en gelezen hebbende de conclusies
van het onderzoek door WL|Delft Hydraulics en het rapport van de
Commissie Waterbeheer 21e eeuw, een aanvang te maken met het uitwerken
van een waterbergingsruimte van 27 ha op terrein van Staatsbosbeheer nabij
Beetskoog.
Retentie op polderniveau te stimuleren en de mogelijkheden hiervoor samen
met de waterschappen te onderzoeken.
Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen te verzoeken de
einddatum 1 juli 2001 voor beantwoording van hun verzoek (zoals genoemd
onder a) op te schorten totdat gezamenlijk helderheid verkregen is over wat
mogelijk en nodig is op het gebied van polderretentie ter ontlasting van de
boezem.
In het Streekplan Noord-Holland Zuid in beginsel een reservering voor
waterberging op te nemen, zodanig dat bebouwing wordt voorkomen in de 27
ha genoemd onder (a) en een aansluitend gebied van 23 ha bij Beetskoog. De
reservering kan in een aanduiding voor watergberging worden omgezet op
basis van de resultaten van het onderzoek (zie besluit 1b) en na afweging met
andere belangen.
Een uitwerking met inrichtingsvarianten (incl. kosten) te maken voor de
waterbergingslocatie bij Beetskoog en hiervoor fl. 80.000,- beschikbaar te
stellen.
In navolging van hun besluit over Ruimte voor water (7/3/00), voor de
Etersheimerbraak nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer
waterberging te creëren waarbij duidelijk dient te worden hoe natuurwaarden in
dit gebied kunnen worden versterkt en op welke wijze met bestaande
cultuurhistorische waarden rekening kan worden gehouden.
Hun besluit ter kennisname aan de commissies MWEG en ROB te zenden.
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STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 oktober 2000
Onderwerp
6.
Provinciaal paviljoen voor
Floriade

7.
Verordening Commissie
administratief beroep NoordHolland 2000

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de
financieringsmogelijkheden van het eerste ontwerp voor het paviljoen “De Iris van
Noord-Holland”;
2. Te kiezen voor de realisatie van een aangepast ontwerp voor een paviljoen tijdens
de Floriade in 2002;
3. Akkoord te gaan met een investering van maximaal ƒ 3 miljoen voor dit paviljoen;
4. Hiervan ƒ 2 miljoen te dekken vanuit het fonds Economische Ontwikkeling;
5. De resterende ƒ 1 miljoen te verwerven vanuit sponsors, huur van het paviljoen en
verkoop na afloop van de Floriade:
6. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen om na advies van de
statencommissie ELE hier verder uitvoering aan te geven.
Het college besluit:
1. in principe vast te stellen de voordracht aan PS betreffende de Verordening
Commissie administratief beroep Noord-Holland 2000
2. deze voordracht vervolgens voor advies voor te leggen aan de Commissie ROB op
donderdag 23 november 2000 en
3. in geval van een positief advies van de commissie de statenvoordracht definitief
vast te stellen met gebruikmaking van de meldingslijst voor de B-agenda.

8.
Streekplanafwijking
Het college besluit:
Waterland i.v.m. de aanleg
1. GS stellen de Statencommissie ROB voor om – conform het advies van de
van het lokale bedrijventerrein
Subcommissie gemeentelijke plannen van 28 juni 2000 – in te stemmen met de
Oosthuizen
afwijkingsprocedure van het Streekplan Waterland om realisering van het lokale
bedrijventerrein Oosthuizen (omvang ca. 3,5 hectare) ten westen van de N-247
mogelijk te maken;
2. Na instemming van de Statencommissie ROB af te wijken van het Streekplan
Waterland om realisering van het lokale bedrijventerrein Oosthuizen ten westen
van de N-247 mogelijk te maken.
9.
Regionale televisie
10.
Notitie Mantelzorg

Het college besluit een brief aan B&W van Amsterdam over regionale televisie vast te
stellen en te zenden.
Het college besluit in beginsel:
1. a. In te stemmen met de notitie mantelzorg, een thematische notitie ter uitwerking
van de kapstoknota “Ouderenbeleid in breder perspectief” (GS 11 juli 2000).
b. Deze notitie te gebruiken als beleidsmatige onderbouwing voor de besteding
van een deel vande gereserveerde gelden voor flankerend ouderenbeleid uit de
containermotie 55-33 “Herkenbaarheid investeringen vanuit FINH”.
2. De commissie ZWC advies te vragen over dit besluit. Daarbijj wordt bijzondere
aandacht gevraagd voor de vraag of dit onderwerp past in de doelstellingen van het
FINH.
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STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 oktober 2000
Onderwerp
11.
Eerste voorlopige reactie op
de inspraakreacties Ontwerp
Cultuurnota 2001-2004

12.
Notitie Wijk-“Knooppunten”beleid Noord-Holland

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de inspraakreacties op de Ontwerp Cultuurnota 2001-2004.
2. Een eerste, voorlopige reactie op de inspraakreacties vast te stellen conform de
bijgaande notitie.
3. De notitie om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en
Cultuur in de vergadering van 15 november 2000.

Het college besluit:
1. instemmen met de inhoud van de notitie, een thematische notitie ter uitwerking van
de kapstoknota Ouderenbeleid in breder perspectief”(GS 1 juli 2000);
2. besluiten 15 miljoen van de gereserveerde gelden voor flankerend ouderenbeleid uit
de containermotie 55-33 “Herkenbaarheid investeringen vanuit FINH” te
bestemmen voor uitvoering van de notitie;
3. dragen de portefeuillehouder een subsidieregeling voor te bereiden.

13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
keuren bestemmingsplannen
- De Weesboom 1999,
gemeente Laren
- Oude Niedorp, gemeente
Niedorp
14
Project Juridische
Kwaliteitszorg
15.
Verklaringen van geen
bezwaar art.19 WRO en
art.51, lid 3 WW
16.
Concept-overeenkomst
Stichting Reprorecht per 1
januari 2000

17.
Besluiten m.b.t. aanpassing
van een aantal van de in het
Provinciaal beleidsplan
jeugdzorg 2000 tot en met
2003 genoemde maximale
subsidies

Het college besluit kennis te nemen van de “Kadernotitie rolverdeling juridische
werkzaamheden” en de “Tussenrapportage project Juridische kwaliteitszorg”.
Het college besluit de verklaring van geen bezwaar art.19 WRO en art.51, lid 3 WW
voor de bouw van 90 woningen in de binnenstad van Enkhuizen, te verlenen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept-overeenkomst tussen de provincies en de Stichting
Reprorecht voor de periode 1 januari 2000 t/m 31 december 2001, met uitzondering
dat de woorden in artikel 7, 1e volzin, “voor 31 december 2001” komen te
vervallen;
2. De vergoeding voor het 2000 aan de Stichting Reprorecht betaalbaar te stellen na
een daartoe strekkend verzoek;
3. Mevrouw Klijn te machtigen het standpunt van het college in te brengen in de
vergadering van het algemeen bestuur van het IPO op 21 december 2000.
Het college besluit:
1. op grond van de met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 door de
Staatssecretaris van Volksgezondheid vastgestelde wijziging van de regeling
vergoeding pleeggezinnen en de beschikbaarstelling van deze extra middelen de
maximale subsidies van de voorzieningen voor pleegzorg, ondergebracht bij
respectievelijk Stichting Vlotbrug, Stichting Frentrop-OCK en Stichting
Maatschappij Zandbergen te verhogen met respectievelijk ƒ 51.129,--, ƒ 24.111,-en ƒ 11.457,--;
2. in verband met de toekenning van rijksmiddelen voor arbeidskostenontwikkeling in
de jeugdhulpverlening 2000 (de zogenoemde OVA 2000) de maximale subsidies
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Onderwerp

Besluit

3.
4.

voor alle instellingen voor jeugdhulpverlening aan te passen met een bedrag van in
totaal ƒ 2.305.100,--;
het Provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2000 tot en met 2003 en het bijbehorend
financieel kader met bovengenoemde aan te passen en uit te voeren;
het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en dit toe te zenden aan de
instellingen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. (023) 514 4309/3569
2, 3, 16
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
4
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
6
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
7, 8, 13, 14, 15
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
1, 9, 10, 11, 12, 17
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
5
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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 31-10-2000 openbaar
Datum:31-10-2000

