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Onderwerp Besluit

1.
Bijgestelde raming opbrengst
opcenten 2003

Het college besluit kennis te nemen  van de stand van zaken over de verwachte
opbrengst van de provinciale opcenten 2003, naar de toestand van het opcentenplichtige
voertuigenpark per 30 juni 2003.

2.
Actualisering
bestemmingsplannen;
uitvoering collegeprogramma

Het college besluit:
De gemeentebesturen en stadsdelen van Amsterdam te verzoeken om voor 1 januari
2004 een Plan van aanpak in te zenden dat gericht is op actualisering van de
bestemmingsplannen en een reductie van het aantal plannen met tenminste 50%.

3.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van het
statenlid mevrouw A.M Nagel
(CDA) over het functioneren
van het Schadeschap Schiphol

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Circuit Zandvoort Het college besluit:

a. Het op aanvraag van de circuitexploitante aanpassen van de revisievergunning Wet
milieubeheer in die zin dat het aantal UBO-dagen wordt verhoogd van vijf naar
twaalf dagen (i.c. zes dagen zónder geluidsnormering en zes dagen met een
normering van max. 75 dBA in de woonomgeving).

b. De aanvraag wordt geweigerd voor zover daarin verzocht wordt om expliciet in de
vergunning te bepalen dat een eenmaal aangemelde UBO-dag niet verloren gaat,
wanneer daar onverhoopt geen gebruik van is gemaakt.

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid drs. J. Kuijt
(SP), inzake het EU-
Richtlijnvoorstel dat beoogt
het octrooien van software
mogelijk te maken.

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Aanbesteding elektriciteit:
vaststellen keuze groene
stroom

Het college besluit onder voorwaarde akkoord te gaan met de eis in de offerteaanvraag
van 100% groene stroom.

7.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
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keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor het realiseren van het project “Woonpark Kudelstaart Noord”, gemeente

Aalsmeer,
– Vestiging van een paardenkliniek op perceel Jan Glijnisweg 10, gemeente

Heerhugowaard,
– Bouwplan Centrumontwikkeling te Egmond aan de Hoef (buurtwinkelcentrum de

Waard), gemeente Bergen,
– Bouw van een kringloopcentrum aan de Ambachtsweg, naast nr. 13, gemeente

Huizen,
– Uitbreiden woning aan de Bussumse Meerweg 7, gemeente Hilversum,

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Voormalige Ripperdakazerne, gemeente Haarlem,
– Bestemmingsplan “1e partiele herziening Bedrijfsterreinen Princenhof-Noord”,

gemeente Stede Broec.

8.
Verslag DB randstad d.d. 17
juni 2003 en AB randstad 11
juni 2003

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het verslag van de AB-vergadering van de randstad d.d. 10

juni 2003;
– Kennis te nemen van het verslag van de DB-vergadering van de randstad d.d. 17

juni 2003.

9.
Jaarverslag 2002 en
liquidatierekening van de
Regio Randstad
(2003-26439)

Het college besluit:
– In te stemmen met het schriftelijke afhandelen van het jaarverslag 2002 van de

Regio Randstad ( in plaats van het alsnog houden van een plenaire vergadering van
het algemeen bestuur in de oude samenstelling);

– Het vaststellen van het jaarverslag 2002 van de oude gemeenschappelijke regeling
randstad;

– In te stemmen met de liquidatierekening 2002.

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

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1. 2. 3, 7, 8,, 9
E.Klut tel. (023) 514 40 83 5
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4

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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