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Onderwerp Besluit

1.
Vergadering IPO-
adviescommissie R.O.V.E.M.
op 12 september 2002

Het college besluit In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de concept-
agenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 12 september 2002.

2.
IPO-adviescommissie MWLN
dd 12 september 2002

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

3.
IPO AdviesCie. Milieu,
Water, Landbouw, Natuur en
Ruimtelijke Ordening en
Mobiliteit

Het college besluit slechts gedeeltelijk in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld
op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur en
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 12 september as.

4.
Initiatiefvoorstel NH Anders/
De Groenen/GroenLinks over
biologische landbouw op
ecologisch kwetsbare
gebieden

Het college besluit:
1. Gezien de inhoud van bespreking van het initiatiefvoorstel d.d. juli 2001 van NH

Anders/De Groenen/ GroenLinks ‘Aanwijzing biologische landbouw op ecologisch
kwetsbare gronden’ in de Statencommissie Economische Zaken, Landbouw en
Europa op 27 februari 2002 en ht ambtelijk advies daarover, het initiatiefvoorstel
NIET over te nemen

2. Provinciale Staten dit besluit voor te leggen in haar vergadering van 16 september
2002.

5.
Reactie op vragen en
opmerkingen
Rekeningencommissie naar
aanleiding van de
Jaarrekening 2001 van de
provincie Noord-Holland

Het college besluit:
1. de beantwoording van de vragen en opmerkingen naar aanleiding van het resumé

van de vergadering van de Rekeningencommissie van 30 mei 2002 vast te stellen;
2. een afschrift van de brief ter kennisneming zenden aan de Voorzitters van de

fracties uit provinciale staten.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 5
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 4
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 3,

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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