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OPENBARE BESLUITENLIJST VANDE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 2 september 2003

Onderwerp

Besluit

1.
Brief inzake verzoek Schiphol Het college besluit de president van de Schiphol Group via inliggende brief op de
hoogte te brengen van haar ongenoegen over de gevolge procedure bij het verzoek tot
voor aanpassing
aanpassing van het Luchtvaartverkeerbesluit.
Luchthavenverkeerbesluit
2.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van het statenlid
mevrouw M. Beens
(GroenLinks), inzake de
geluidshinder boven
Aalsmeer,
3.
ELM
Beantwoording schriftelijke
vragen van het statenlid J.
Kastje (GroenLinks), inzake
het landbouwbeleid naar
aanleiding van een artikel in
Westweek

4.
RWB
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bouw woning aan de Schakelaarstraat te Markenbinnen, gemeente Graft-De Rijp,
– Aanleg van de zuidelijke taxibaan en holdingplatform nabij de Zwanenburgbaan op
de Luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,
– Inrichting van het gebied “Zwaansbroek West” voor extensieve recreatie, gemeente
Haarlemmermeer,
– Aanleg van de noordelijke taxibaan nabij de Zwaneburgerbaan op de luchthaven
Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,
– Bouw van een woongebouw aan de Oostzijde, nabij de Pro Patriastraat te Zaandam,
gemeente Zaanstad,
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5.
RWB
Reactie Ruimtelijk Beeld
Zuid-Holland 2015+

Het college besluit:
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een reactie te zenden op het
toegezonden rapport Ruimtelijk Beeld Zuid-Holland 2015.

6.
ELM
Draaiboek Smog provincie
Noord-Holland

Het college besluit het draaiboek Smog provincie Noord-Holland vast te stellen.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M.Hoenson
M.van Kanten
K.van Rijn

tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 45
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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.
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 02-09-2003 openbaar
Datum:02-09-2003

