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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 16 maart 1999
Onderwerp

1
Onderzoeksprogramma 1999

2
Notitie van uitgangspunten
evaluatie Plan verzorging en
verpleging/beperkte regiovisie

3
Zendmasten mobiele telefonie

4
Voortgangsrapportage

Besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het Onderzoeksprogramma 1999.
2.De afdeling Onderzoek op te dragen in mei met een verdere aanvulling op het
Onderzoeksprogramma te komen ter afrondende besluitvorming over het in 1999 uit te
voeren onderzoek.
Het college besluit:
1.De notitie van uitgangspunten inzake evaluatie Plan verzorging en verpleging/beperkte
regiovisie tot en met 2000 aan de regionale overlegpartners aan te bieden met het verzoek
uiterlijk voor 1 september 1999 een adviesbijdrage te leveren voor de totstandkoming van
de evaluatie/beperkte regiovisies.
2.De structurele ruimte in het financieel kader (ca f.10 mln.) op basis van 75+-ers per WZV-regio
toe te delen.
3.In principe 50 percent van het incidentele budget te reserveren voor dekking van frictiekosten
als gevolg van knelpunten bij de uitvoering van het Plan.
4.De aan de platforms deelnemende partijen (gemeenten, zorgkantoren, RPCP's en koepels van
zorgaanbieders) in kennis te stellen van uw besluit.
5.De statencommissie Zorg te informeren over uw besluit (vergadering van 21 april 1999).
Het college besluit:
1.ten behoeve van het plaatsen van antennes en zendmasten voor mobiele telefonie het volgende
toetsingskader te zullen hanteren:
*Bij plaatsing van antennes en zendmasten dienen de maatschappijen zoveel mogelijk gebruik te
maken van elkaars opstelpunten, tenzij dit blijkende uit een voldoende onderbouwde
motivering technisch niet mogelijk is.
*Bij de plaatsing van antennes dient waar mogelijk te worden aangesloten op/bij bestaande
gebouwen, maar cultuurhistorisch waardevolle gebouwen dienen te worden ontzien.
*Er bestaat een nadrukkelijke voorkeur van een hogere mast boven meerdere kleine; technisch
noodzakelijke afwijkingen dienen te worden gemotiveerd.
*Bij de plaatsbepaling binnen de bebouwde kom en voorzover geen gebruik kan worden gemaakt
van bestaande gebouwen, verdienen bedrijfsterreinen en kantoorlokaties de voorkeur.
*Bij noodzakelijke plaatsing in het landelijk gebied dient zoveel mogelijk te worden aangesloten
bij bestaande gebouwde elementen (wegaansluitingen, nutsgebouwen).
*Afwijkingen die noodzakelijk zijn in verband met het goed functioneren van het telefoonverkeer
dienen bij een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar te worden gemotiveerd.
2.Gemeenten en bedrijven mobiele telefonie hierover te informeren.
3.Bij de eerstvolgende aktualisering van de Leidraad Omgevingsbeleid een passage over
zendmasten, w.o. mobiele telefonie, op te nemen.
Het college besluit:
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Besluit

Veelzijdig Personeelsbeleid
1998

1.Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Veelzijdig Personeelsbeleid 1998.
2.De Voortgangsrapportage te agenderen voor de Statencommissie Economische Zaken van 26
maart 1999.

5
Muskusrattenbestrijding:
Landelijk jaarverslag 1997,
inclusief jaarverslag 1997
Noord-Holland
6
Ontheffing Zijpe- Hazepolder
van Waterschap Hollands
Kroon, aan C.A.M.van Schie
te Burgerbrug

Het college besluit het Landelijk verslag muskusrattenbestrijding 1997 ter kennisneming aan te
bieden aan de Commissie voor Milieu, Water en Energie.

Het college besluit het Waterschap Hollands Kroon te berichten dat:
1.GS niet instemmen met de gevraagde ontheffing voor peilverlaging.
2.GS zich t.z.t. zullen beraden op vernietiging van de ontheffing, indien het waterschap deze niet
aanpast en handhaafbaar maakt.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet tel. (023) 514 44 09
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
1
M. Hoensontel. (023) 514 41 18
4
J. Jansen tel. (023) 514 42 57
M. Jonker tel. (023) 514 44 58
B. Kessenstel. (023) 514 40 22
Y. Koot tel. (023) 514 42 83
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
2
M. van Kanten
tel. (023) 514 42 115, 6
S. Rabentel. (023) 514 40 07
K. van Rijntel. (023) 514 40 453
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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