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ATTENTIE DE ANTWOORDEN VAN AGENDAPUNT 5 ZIJN GEWIJZIGD !!

LET OP ER IS EEN EXTRA AGENDAPUNT  TOEGEVOEGD ZIE PUNT 9 !! (13.35 UUR)
Onderwerp Besluit

1.
IPO-adviescommissie Milieu,
Water, Landbouw en Natuur
op 5 oktober 2000

Het college besluit  in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur, met inachtneming van
de gemaakte kanttekeningen.

2.
IPO-adviescommissie
Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Economie
en Mobiliteit (ROVEM) op
5-10-2000

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor
de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting,
Economie en Mobiliteit op 5 oktober 2000, met inachtneming van de gemaakte
kanttekeningen.

3.
Aanpassing reglement aan
Waterschapswet

Het college besluit:
1. de voordracht aan Provinciale Staten en de ontwerp-statenbesluiten tot aanpassing

van de reglementen van de waterschappen alsmede het ontwerp-statenbesluit tot
intrekking van het Kiesreglement Waterschappen Noord-Holland in beginsel vast
te stellen ;

2. de onder 1. genoemde voordracht en ontwerp-statenbesluiten om advies aan de
Statencommissie Milieu, Water en Energie voor te leggen.

4.
Beantwoording statenvragen
van de heer P.J.Bruystens
(AOV/OU55+) over
ontwikkelingsprogramma Den
Helder Wet stedelijke
vernieuwing.

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Beantwoording statenvragen
van de heer P.J.M.Poelmann
(D66) inzake zendtijd voor
politieke partijen in
zendgebied TVNH

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
- Uitwerkingsplan

Mayersloot-West,
gemeente Langedijk

- Dorpskom eerste partiele
herziening, gemeente
Castricum

- De Witte Dam 2,
gemeente Drechterland

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
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Onderwerp Besluit

7.
Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht; wijziging
kostentoedelingsverordening

Het college besluit:
1. in beginsel in te stemmen met de wijziging van de kostentoedelingsverordening

van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
2. het onder 1 genoemde besluit tot wijziging van de kostentoedelingsverordening ter

advisering voorleggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen
alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring;

8.
Heroverweging beslissing op
bezwaarschrift inzake
afwijzing verzoek om
toepassing bestuursdwang

Het college besluit conform de (tweede) heroverweging  i.c. het verzoek om
handhaving (wederom) af  te wijzen en het destijds reeds ingezette traject te komen tot
een revisievergunning te vervolgen.

9.
Toekomst Kaderwet Het college besluit:

1. de reeds eerder ingenomen stellingname over de toekomst van, en na de ‘Kaderwet
bestuur in verandering’ op te nemen in een brief aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en deze aan te vullen met een
opmerking over het belang van randstedelijke samenwerking en tenslotte in de
brief bezorgdheid uit te spreken over de tot op heden – veelal informele –
berichten uit Den Haag over dit onderwerp;

2. tot het zo spoedig mogelijk versturen van eerdergenoemde brief (bijlage bij GS-
nota) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op
zijn brief van 14 juli 2000 over voorzetting van bovenlokale samenwerking in
(groot)stedelijke gebieden (i.c. de Kaderwet bestuur in verandering);

3. de brief aan de Minister van BZK ter kennisname te agenderen in de
statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.

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

M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2,4,6,9
S.Raben tel. (023) 514 40 07 5
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1,3,7,8

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.
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