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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 2 NOVEMBER 1993

Onderwerp

1
Concept rechtspositiebesluit
Commissarissen der Koning.

2
Bezwaarschriften tegen
weigering van verklaringen
van geen bezwaar
zogenoemde Larmag-toren.

Besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het concept rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, alsmede
van het verzoek van het IPO om advies hieromtrent.
2.De inhoud vast te stellen van de brief van GS gericht aan de directeur van het IPO.
Het college besluit:
1.De ingediende bezwaren, gericht tegen het GS-besluit van 6 april 1993 tot weigering van een
verklaring van geen bezwaar t.b.v. de bouw van de zogenaamde Larmagtoren te
Amsterdam-Sloterdijk, voor zover ontvankelijk, ongegrond te verklaren. De eventuele
onevenredige aantasting van het landelijk gebied laat het college in dit stadium buiten
beschouwing, het college zal pas een inhoudelijk standpunt bepalen bij de beoordeling
van het bestemmingsplan.
2.Het genoemde weigeringsbesluit in stand te laten.
3.De in ontwerp voorgelegde beschikking, behoudens de onder 1 aangegeven wijziging, vast te
stellen. De GS-commissie wordt gemachtigd de redaktie-aanpassing af te doen.

3. Het college staat stil bij het overlijden van de heer Maaten, statenlid. Namens het provinciaal bestuur zal de heer De Boer het woord
voeren bij de crematie op donderdag 4 november.
4.Het college neemt kennis van het vertrek per 1 december van de statenleden Van der Gaast (PvdA) en Komproe (VVD). Van beiden
zal bij het slot van de novembervergadering afscheid worden genomen.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -1440101, 3 en 4
H. Kuiper tel. 023 -1441232
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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