1
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 1 december 1998
Onderwerp

1
Vergadering van de IPOadviescommissie Bestuur en
Financiën op 3 december
1998
2
Vergadering IPOadviescommissie Zorg en
Cultuur dd 3 december 1998
3
Eindrapport werkgroep "Kas
van de Toekomst"

4
Conceptstatenvoordracht
inzake wijziging
Deelverordening restauratie en
onderhoud monumenten
Noord-Holland 1998

5
Deelverordening stimulering
WonenPlus Noord-Holland

Besluit

Het college besluit In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van de IPO
adviescommissie Bestuur en Financiën.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen van de IPO-adviescommissie Zorg en
Cultuur.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen uit het eindrapport van de
werkgroep kas van de toekomst.
2.f. 600.000,- (reeds gereserveerd in de begroting '99) bij te dragen aan het realiseren van een
demonstratiekas op de Floriade 2002.
3.Onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden om een "glastuinbouwcluster van de toekomst",
zoals die in het onderzoek worden geschetst, optimaal in te passen in de fysieke omgeving
(landschappelijke inpassing, multifunctioneel ruimtegebruik, uitwisseling van energie-,
water- en afvalstromen).
4.Het rapport te agenderen voor de Statencommissie Land- & Tuinbouw en Milieu, Water en
Energie.
Het college besluit:
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende een wijziging van de
"Deelverordening restauratie en onderhoud monumenten Noord-Holland 1998" waarbij de
maximale subsidie per object wordt verlaagd van f. 5 ton naar f. 2 ton alsmede de
werkingsduur van de verordening wordt beperkt tot 2000 (is thans 2002), in principe vast te
stellen.
2.De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissies
MWC en Openbaar Bestuur.
3.Na gebleken instemming van deze twee commissies de statenvoordracht en het ontwerpbesluit
te agenderen voor de vergadering van provinciale staten van januari 1999.

Het college besluit:
1.De voordracht in principe vast te stellen.
2.De conceptstatenvoordracht met de daarbij behorende deelverordening stimulering WonenPlus
in Noord-Holland voor teleggen aan de statencommissie zorg.
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6
Provinciale subsidie
WonenPlus

7
Website voor jongeren

8
FINH; investeringsbesluit
aanleg parkeerterrein bij
strandslag Falga te Den
Helder

9
Conceptstatenvoordracht
inhoudende beslissing op
bezwaarschriften tegen het
Waterhuishoudingsplan
1998-2002
10

Besluit
Het college besluit:
1.beleidsregels voor subsidieverlening van WonenPlus voor 1998 vast te stellen en te
publiceren.
2.Ter uitvoering daarvan voor 1998 financiële ondersteuning te verlenen aan de volgende
initiatieven:
-Service Plus Schagen e.o. voor een bedrag van f. 75.000,-WonenPlus Westfriesland voor een bedrag van f. 50.000,-WonenPlus Heerhugowaard voor een bedrag van f. 49.500,-WonenPlus Zaanstreek/Waterland voor een bedrag van f.50.000,-WonenPlus Haarlem/Schalkwijk voor een bedrag van f.30.000,-WonenPlus Bloemendaal voor een bedrag van f.10.000,-WonenPlus Amstelland en de Meerlanden voor een bedrag van f.14.456,-WonenPlus Huizen e.o. voor een bedrag van f.25.000,3.Betrokken organisaties terzake de bijgevoegde subsidiebeschikking te geven.
4.Met het oog op het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland de
Statencommissie Zorg (schriftelijk) te horen.
Het college besluit:
1.in te stemmen met:
-Het voorstel inzake de realisering van een internetsite voor jongeren.
-De kostenraming ad f. 49.400,-.
-Het voorstel om de nadere invulling van de begroting te delegeren aan de portefeuillehouders
communicatie en financiën.
2.de uitgave te verwerken in het Voorjaarsbericht 1999.

Het college besluit:
1. in te stemmen met inliggende concept-statenvoordracht, waarin wordt voorgesteld:
a.ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein bij de strandslag "Falga" langs de Zanddijk in
de gemeente Den Helder een bedrag uit het FINH beschikbaar te stellen van f 555.000,-;
b.ten behoeve van de aanleg van een natuurlijk overgangsgebied tussen het parkeerterrein en de
duinvoet een bedrag uit het FINH beschikbaar te stellen van
f 220.000,-;
c.te bepalen dat geen provinciale bijdrage wordt verleend indien vóór 1 december 2000 niet met
de uitvoering van het project begonnen is (zijnde het moment van feitelijke aanbesteding
van het werk).
2.de onder I bedoelde voordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit aan Provinciale Staten
ter besluitvorming voor te leggen in hun vergadering van 14 december 1998.

Het college besluit:
1.de conceptstatenvoordracht inhoudende een beslissing op de bezwaarschriften welke tegen het
Waterhuishoudingsplan 1998-2002 zijn ingediend, vast te stellen.
2.de statencommissie Milieu, Water en Energie te raadplegen over de conceptstatenvoordracht.
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Besluit

Instelling GS
adviescommissie
Muskusrattenbestrijding

Het college besluit:
1.De staten voor te stellen te besluiten tot instelling van de adviescommissie
Muskusrattenbestrijding aan GS, welke commissie bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de
waterschappen en 4 van de provincie (inclusief de voorzitter).
2.Het lid van hun college belast met de portefeuille "Water" te benoemen tot voorzitter van de
commissie.

11
Heroverweging ingevolge de
AWB Duin en Bosch

Het college besluit:
Conform het advies van de HAC:
1.bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen;
2.het bezwaar van de Stichting Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch tegen de weigering 6,3
miljoen toe te kennen voor de meerkosten als gevolg van de overgang van het personeel naar
de CAO-Ziekenhuiswezen, ongegrond te verklaren
3.het bestreden besluit d.d. 24 april 1998 te handhaven.
4.bezwaarde te wijzen op de mogelijkheid van beroep.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
M. Jonker tel. (023) 514 44 588
B. Kessenstel. (023) 514 40 22
L. Nijsten tel. (023) 514 40 873
R. v.d. Veentel. (023) 514 43 09
M. van Kanten
S. Rabentel. (023) 514 40 074
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2, 5, 6
tel. (023) 514 42 119

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