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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 3 februari 1998
Onderwerp

1
Statenvragen van de heer
K.Bozelie en mw.A.Onstenk
(GroenLinks)
2
Concept-statenvoordracht
inzake regionale omroep

3
Verzamellijst goedkeuring
bestemmingsplannen

4
Goedkeuring
bestemmingsplan
IJsselmeergebied, gemeente
Andijk

5
Goedkeuring
bestemmingsplan
IJsbaanterrein e.o., gemeente
Wormerland

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Bijgaande concept-statenvoordracht en het bijbehorend ontwerp-besluit voorlopig vast te
stellen, inhoudende de volgende voorstellen:
a.de stichtingsraad van de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland, als
programmabeleidsbepalend orgaan, representatief te verklaren voor de belangrijkste in de
provincie Noord-Holland voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen;
b.met ingang van 1 januari 1999 een opslag te heffen op de omroepbijdrage, ter bekostiging van
een regionale omroep in Noord-Holland, i.c. de Stichting Regionale Omroep NoordHolland;
c.de hoogte van de opslag voor de jaren 1999 t/m 2003 ongewijzigd vast te stellen op tien
gulden per jaar op de hoofdsom van de omroepbijdrage A en drie gulden per jaar op de
hoofdsom van de omroepbijdrage B.
2.Bijgaande concept-Statenvoordracht en -besluit om advies voor te leggen aan de Commissie
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur (vergadering van 19 februari 1998).
Het college besluit:
-het bestemmingsplan "Kadijken-Oost 1e herziening" van de gemeente Amsterdam goed te
keuren en daartegen ingebrachte bedenkingen ongegrond c.q. niet ontvankelijk te verklaren.
-het bestemmingsplan "Industrieterrein 1972 en Gooimeer 1973, partiële herziening" goed te
keuren en de bedenkingen ongegrond te verklaren.
Het college besluit m.b.t. het vastgestelde bestemmingsplan IJsselmeergebied van de gemeente
Andijk:
1.De ingebrachte bedenkingen te ontvangen;
2.De bedenkingen gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.
3.Goedkeuring te hechten aan het besluit van de raad van Andijk van 30 juni 1997 tot
vaststelling van het bestemmingsplan IJsselmeergebied, met uitzondering van een gedeelte
van de plankaart.
Het college besluit m.b.t. het vastgestelde bestemmingsplan IJsbaanterrein e.o. van de gemeente
Wormerland:
1.de ingebrachte bedenkingen deels te ontvangen en deels niet te ontvangen.
2.de bedenkingen ongegrond te verklaren.
3.goedkeuring te hechten aan het besluit van de raad van Wormerland tot vaststelling van het
bestemmingsplan IJsbaanterrein e.o.
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6
Sociaal Plan
veranderingsproces

Besluit

Het college besluit:
In principe te besluiten de werking van het flankerend beleid en de werkgelegenheidgarantie uit
het sociaal plan te verlengen voor de categorieën personeel die niet in maart en april kunnen
worden meegenomen in het plaatsingsproces.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers

P. Heemskerktel. (023) 514 40 106
M. Jonkertel. (023) 514 44 581
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 092
A.Lamurtel. (023) 514 41 983, 4, 5

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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