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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 27 augustus 2002
Onderwerp
1.
Notitie illegaal handelen in de
ruimtelijke ordening

2.
NoordZuidLijn

3.
Voorontwerp Verkeers- en
Vervoersplan Noord-Holland:
voorontwerp Programmadeel

4.
Beantwoording schriftelijke
vragen van de statenleden G.
Le Belle en P. Poelmann
(D66), over
ontheffingverlening Flora- en
faunawet

Besluit
Het college besluit:
– De notitie over illegaal handelen in de ruimtelijke ordening vast te stellen, hetgeen
inhoudt:
- dat voorschriften van ontwerp-bestemmingsplannen voortaan zullen worden
beoordeeld op helderheid ten aanzien van vergunningplicht en
handhaafbaarheid;
- dat opgetreden wordt bij illegaal handelen waarbij een provinciaal belang in
het geding is, d.w.z. inschakelen van het ministerie van VROM;
De notitie ter instemming toe te zenden aan de Statencommissie Ruimtelijke
Ordening en Bestuur
Het college besluit:
a. In te stemmen met het advies van de Stuurgroep RegioNet betreffende de
Materieelkeuze NoordZuidLijn
b. RegioNet verzoeken een studie te starten naar verlenging van de
NoordZuidLijn en beoordeling van de uitkomst in het licht van nieuwe
ontwikkelingen zoals de eventuele 2e terminal Schiphol alsmede verlenging
van de Zuidtangent tot station Zuid WTC
c. Het advies in te winnen van de statencommissie WVV
d. Bij positief advies de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te
maken en dit besluit kenbaar te maken aan:
• De Gemeente Amsterdam
• De partners in Regionet.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het gegeven dat het Verkeers- en Vervoersplan NoordHolland uit twee delen zal bestaan een Beleidsdeel en een Programmadeel.
2. Kennis te nemen van het feit dat het voorontwerp van het beleidsdeel van het
Verkeers- en Vervoersplan reeds is voorgelegd aan het college in haar vergadering
van 25 juni;
3. Kennis te nemen van het concept-voorontwerp van het Programmadeel van het
Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland “Ruimte voor mobiliteit”;
Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Het college besluit de Beleidsnotitie Flora- en faunawet definitief vast te stellen.
Beleidsnotitie Flora- en
faunawet
6.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
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Onderwerp

Besluit

bezwaar artikel 19 WRO c.a.

–

7.
Vogelrichtlijn Oostelijke
Vechtplassen

Bouw kantorencomplex DSB aan de Nieuweweg/hoek Wijzend te Wognum,
gemeente Wognum
– Voor het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen en vergroten van het gebouw
Zanddwarsstraat 8 te stadsdeel Amsterdam-Centrum, gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van een woning aan het Stichts End 16A te Ankeveen, gemeente
Wijdemeren
– Voor de bouw van een woning aan het Stichts End 16B te Ankeveen, gemeente
Wijdemeren
– Voor de bouw van twee woningen c.a. aan de Spieringweg, naast nr. 732 te
Zwaanshoek, gemeente Haarlemmermeer
– Voor het project Viaduct Noordwest (A4) de bouw van een schuurkas met woning
aan de Spieringweg, naast nr. 851, te Zwaanshoek, gemeente Haarlemmermeer
– Voor het plaatsen van een dakopbouw op het pand Fazantenlaan 2, gemeente
Heemstede
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Vijzelstraat/ Amstel, (2002-5273)
– Bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel 2000
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Buitengebied Harenkarspel

Het college besluit om, in een zienswijze, meer duidelijkheid te vragen aan de directeur
Natuurbeheer van het ministerie van LNV, over de uitbreiding van de aanwijzing van de
Speciale Beschermingszone “Oostelijke Vechtplassen” in het kader van de
Habitatrichtlijn.

8.
Toekenning PAF subsidie
project Experiment
Mozaïekplanning

Het college besluit de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland voor het project
Experiment Mozaïkplanning in het kader van het gebiedsprogramma 2002 Noord
Hollands Midden een subsidie te verlenen van 50% van de projectkosten met een
maximum van € 59.500,-- uit het Provinciaal Afvalstoffen Fonds (PAF).

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S.Boedijn
P.Heemskerk
M.van Kanten
K.van Rijn

tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 45

2,3, 5
1
1, 6
4, 5 , 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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