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OPENBARE BESLITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 december 2003
Onderwerp

1.
Streekplanafwijking
bedrijfsterrein Hiemstra
(Wieringermeer)

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid drs. P.S.
Visser (PvdA), inzake digitale
uitwisseling ruimtelijke
plannen (DURP)
3.
Afwikkeling verkoop UNA:
aanvullende overeenkomst en
benoeming Leden Raad van
Toezicht en Raad van Bestuur
Stichting Afwikkeling UNA

4.
De weerstandscapaciteit van
de provincie

5.
Projectennota Noord-Holland
Zuid

Besluit

Het college besluit :
Provinciale Staten te informeren dat Gedeputeerde Staten voornemens zijn om
– met toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan Noord-Holland
Noord in te stemmen met de vestiging van het bedrijf Hiemstra aan de
Koggenrandweg te Middenmeer, gemeente Wieringermeer

Het college stelt de antwoorden vast met machtiging aan de portefeuillehouder tot
aanpassing van de antwoorden.

Het college besluit:
1. tot het aangaan van de Aanvullende Overeenkomst met betrekking tot de verkoop
van NV UNA met de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amsterdam
2. de gedeputeerde Financiën te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de
Stichting Afwikkeling UNA
3. Het hoofd van de afdeling FEZ te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting
Afwikkeling UNA
4. De Gedeputeerde Financiën te machtigen al het nodige te doen in het kader van de
besluiten 1 tot en met 3
Het college besluit de omvang van de provinciale reserves met ingang van de
jaarrekening 2003 en de begroting voor 2005 op verzoek van BZK niet meer mee te
tellen voor de berekening van de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen van
de provincie.
Het college besluit:
Voor de collegeperiode negen projecten aan te wijzen als sleutelproject bij het
streekplan Noord-Holland Zuid:
1. Driehoeksplan (Schiphol)
1. Bloemendalerpolder / KNSF-terrein
1. Verdichting IJmond
1. De Uitweg
1. Recreatiegebied Zwaansbroek (Haarlemmermeer West)
1. Waterlands Wonen
1. Realisatie Amstelgroen
1. Nationaal landschap Noord-Hollands Midden
1. Stellingzone
•

Vast te leggen dat voor de uitvoering de komende vier jaar ruim 7 ton per jaar
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•

6.
Informatie over de voortgang
Productenraming 2004
7.
Financiële risico’s spreiden
subsidie GDU

wordt uitgetrokken
Geen andere extra financiële verplichtingen in enigerlei vorm aan te gaan zonder
voorafgaand GS-besluit hierover
De projectennota Noord-Holland Zuid in het kader van de actieve informatieplicht
door te zenden naar Provinciale Staten

Het college besluit kennis te nemen van de voortgang van de Productenraming.

Het college besluit:
Het college besluit Provinciale Staten voor te stellen om voor de financiële
risico’s van gemeenten en waterschappen garant te staan voor zover die risico’s
betrekking hebben op de financiële spreiding van bijdragen uit de Gebundelde
Doeluitkering voor kleine infrastructuur projecten vanaf 2005. De garantie mag
niet de ruimte in het Fonds Utilitaire Fietspaden en Kleine Infrastructuur
overschrijden.
Het college stemt ermee in dat de provincie de financiering van deze kleine
infrastructuur projecten gedeeltelijk overneemt, in geval dat de Gebundelde
Doeluitkering wegvalt.
Het college stelt voor om het financiële risico dat de provincie loopt tot
maximaal € 5 miljoen per jaar op te nemen in de risico paragraaf van de
begroting vanaf 2005.
Dekking van deze risico’s in voorkomende gevallen te realiseren uit de niet
belegde middelen in het ‘Fonds voor Utilitaire Fietspaden en Kleine
Infrastructuur’, en als dit niet voldoende is door herschikking van prioriteiten,
inzet van vrijvallende middelen uit posterioriteiten binnen de sector Verkeer en
Vervoer.

8.
Overname
Het college besluit:
Opdrachtgeverschap Treintaxi 1. Akkoord te gaan met overname opdrachtgeverschap voor exploitatie en
formulebeheer Treintaxi van en naar tien stations in Noord-Holland voor de periode
van twee jaar (2003-2004) en hiertoe een contractuele relatie aan te gaan met
Transvision BV door ondertekening van bijgevoegde overeenkomsten.
2. Mogelijke voortzetting van exploitatie van de Treintaxi na 31 december 2004 in de
loop van 2004 te overwegen in samenhang met het beleid van de NS aangaande de
toekomst van de Treintaxi-formule en –exploitatie.
9.
Strategie OV-visies Gooi en
Vechtstreek/ Haarlem-IJmond

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de probleemanalyse en ontwikkelde scenario’s voor het
openbaar vervoer in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Haarlem/ IJmond;
– Kennis te nemen van het advies van het PVVB inzake dit onderwerp en dit advies
te laten meewegen bij de besluitvorming.
– De ambitie uit te spreken de neerwaartse spiraal in het openbaar vervoer te
doorbreken, in te vullen door middel van het optimalisatiemodel, binnen de
gestelde financiële kaders.
– Hieruit voortvloeiend de voorkeur uit te spreken voor een herstructurering van het
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10.
Meerjarenprogramma sociale
veiligheid openbaar vervoer

11.
Startnotitie Sociaal
Beleidskader

12.
Stimuleringsprogramma
Wonen Welzijn Zorg 20032007

openbaar vervoer conform het optimalisatiescenario (RegioNetfilosofie).
Voorwaarde voor het realiseren van het benodigde hoogwaardige openbaar vervoer
netwerk is dat de doorstroming aanmerkelijk verbetert. Wegbeheerders zullen
hiervoor een aantal (infrastructurele) maatregelen moeten treffen; in fase 2 van de
ov-visie wordt een overzicht gegeven van de noodzakelijke maatregelen.
Zich uit te spreken voor het meewegen van het aspect openbaar vervoer in
toekomstige besluitvorming over locatiebeleid, parkeerbeleid en ander beleid welke
(de toekomst van) het openbaar vervoer beïnvloedt.
De rapportages Inventarisatie Kansen en Bedreigingen openbaar vervoer en
Aanvullende werkzaamheden Probleemanalyse, alsmede de
managementsamenvatting toe te sturen aan het Presidium van Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. Het Meerjarenprogramma sociale veiligheid openbaar vervoer Noord-Holland 2004
– 2008 vast te stellen.
2. Provinciale Staten te informeren.
Het college besluit:
a. In te stemmen met de hoofdlijnen van bijgaande Startnotitie Sociaal Beleidskader
2005-2008.
b. In te stemmen met voorgesteld tijdpad en procedure zoals beschreven in paragraaf
6 van de notitie.
c. De Startnotitie als kaderstellende notitie ter behandeling aan te bieden aan
Provinciale Staten via de statengriffier en met inliggende ( aan te passen) brief te
verzenden.
d. De portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Cultuur te machtigen de Startnotitie zo
nodig aan te passen.
Het College van Gedeputeerde Staten besluit:
1. de Nota Stimuleringsprogramma Wonen Welzijn Zorg 2003 -2007 vast te
stellen en ter behandeling toe te zenden aan Provinciale Staten;
2. Om de uitvoering van de Nota Stimuleringsprogramma Wonen Welzijn
Zorg mogelijk te maken, besluit het College van Gedeputeerde Staten:
a de Deelverordening wonen, welzijn en zorg Noord-Holland 2004, vast
te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten door te sturen;
b aan Provinciale Staten voor te stellen om de begrotingspost
Stimulering zorgvernieuwing algemeen (nr. 786011) gedurende de
jaren 2004 tot en met 2007 in te zetten voor de uitvoering van de Nota
Stimulering Wonen Welzijn Zorg;
c aan Provinciale Staten voor te stellen de naam ‘Stimulering
Zorgvernieuwing algemeen’ (nr. 786011) te vervangen door
‘Stimuleringsprogramma Wonen Welzijn Zorg’;
d aan Provinciale Staten voor te stellen in het Voorjaarsbericht 2004
(onder voorbehoud van goedkeuring van de provinciale begroting) de
begrotingspost Stimulering zorgvernieuwing algemeen (nr. 786011)
budgetneutraal te verhogen met een bedrag van € 226.900-;
e aan Provinciale Staten voor te stellen in het Voorjaarsbericht 2004
(onder voorbehoud van goedkeuring van de provinciale begroting) de
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13.
Notitie Normering RTV
Noord-Holland

14.
Evaluatie deelverordeningen
Zorgvernieuwing 1998-2002

begrotingspost ICT en Zorg (nr. 780931) met € 226.900,- te verlagen
in 2004 en deze overheveling te herhalen in 2005 (in totaal komt dat
neer op € 453.800,-. Dit bedrag zal gespreid worden besteed over de
jaren 2005, 2006, 2007, ofwel € 151.266,67 per jaar vanaf 2005). Het
betreft FINH-gelden die anders (dan vastgesteld in het
Voorjaarsbericht 2002) gespreid worden over de jaren;
gedurende de jaren 2004 tot en met 2007 binnen de bestaande formatie
tenminste 4,89 fte in te zetten (zie bijlage) voor de uitvoering van het
Stimuleringsprogramma wonen, welzijn en zorg.

Het college besluit:
A. In te stemmen met de hoofdlijnen van deze notitie en daarmee af te zien van het
opstellen van eigen provinciale specifieke parameters voor een kwantitatieve en
kwalitatieve normering en meting en in te stemmen met het maken van de volgende
afspraken:
1. Er vindt tweejaarlijks een bedrijfseconomisch onderzoek plaats waarbij aan GS
wordt gerapporteerd. Deze rapportage kan vergezeld gaan van een kijk- en
luisterdichtheidsonderzoek.
2. De jaarlijkse rapportage van de Programmaraad wordt zowel aan het
Commissariaat voor de Media als aan PS aangeboden. Deze rapportage wordt
zonodig aangevuld met de bevindingen ten aanzien van de publieke functies
van de regionale omroep.
3. Voor de vernieuwing van de representativiteitsverklaring, de
bekostigingsverklaring en dus de zendtijdtoewijzing in 2008 zal van de
voordracht aan PS een evaluatie van de dan afgelopen 4 jaar (2003-2007) deel
uitmaken. Aan deze evaluatie wordt toegevoegd de tweejaarlijkse bedrijfseconomische onderzoeken en de jaarlijkse rapportages van de Programmaraad.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de rapporten:
Zorgvernieuwing in de provincie Noord-Holland – M. van den Wijngaart,
N. Welling (ITS 2003)
Evaluatie zorgvernieuwing – J. Hoolt e.a. (PNH – afd. Onderzoek 2003);
b. in het licht van de toenmalige beleidsdoelen ten aanzien van regiovisies en
zorgvernieuwing en op basis van deze rapporten, de deelverordeningen
Zorgvernieuwing 1998 –2002 als gedeeltelijk succesvol te beoordelen;
c. gelet op de in het collegeprogramma verwoorde intentie om daadwerkelijk
tot uitvoering van voornemens te komen en maatschappelijk relevante effecten
te bewerkstelligen, de nieuwe deelverordening op het terrein van wonen,
welzijn en zorg vorm te geven op basis van de volgende uitgangspunten:
- een pro-actieve houding bij de keuze van projecten;
- een beperkt aantal projecten met een looptijd van meerdere jaren;
- een actieve en intensieve betrokkenheid vanuit de provincie gedurende
de hele
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looptijd van het project;
- concentratie van de beschikbare gelden in deze projecten.

15.
Baggerprogramma NoordHollandse Vaarwegen 20042008

16.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
Boelhouwer (SP) over
veiligheid BP-raffinaderij in
Westelijk Havengebied
Amsterdam

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het Baggerprogramma Noord-Hollandse Vaarwegen 20042008 met het Uitvoeringsplan 2004-2008.
b. het Baggerprogramma 2004-2008 uit te voeren.
c. De resterende kosten van € 24 miljoen mee te beschouwen bij de integrale afweging
van het nieuwe beleid 2005 t/m 2007 ( via de Kaderbrief 2005) ten laste van de
reguliere begroting (overeenkomstig de motie 70.1) .
d. Het afdelingshoofd ELM de opdracht te geven om de uitvoering van het
Baggerprogramma 2004-2008 voor het concern te verzorgen.
e. Samen met de partners van het Baggerplatform nadere voorstellen uit te werken
voor;
- de mogelijkheden van de toepassing van hergebruik van baggerspecie in groenen infraprojecten en
- de uitbreiding van baggerverwerkingslocaties zoals aangegeven in de concept
– streekplannen Noord-Holland Noord en Zuid.
f. De gedeputeerde voor Milieu te machtigen als coördinerend gedeputeerde op te
treden.
g. Ter uitvoering van artikel 167, tweede lid van de Provinciewet het
Baggerprogramma ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.
Het college stelt de antwoorden vast.

17.
Water- en sanitatieproject in
Het college besluit:
Matlou, Taolome en
a. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
Sekuruwe, Limpopo province,
bedrag van € 300.426,-- beschikbaar te stellen voor het Water- en sanitatieproject in
Zuid-Afrika.
Matlou, Taolome en Sekuruwe, dorpen in Limpopo province (voormalige
Noordelijke provincie), Zuid-Afrika.
b. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen het agreement
tussen de provincie en de Medische Universiteit van Zuid-Afrika (MEDUNSA) te
sluiten.
c. Het besluit, ingevolge artikel 5 lid 3 van de Deelverordening
Ontwikkelingssamenwerking, ter kennisneming te zenden aan Provinciale Staten.
18.
Project
Drinkwatervoorziening
binnenlanden Suriname

Het college besluit:
1. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van € 49.000,-- beschikbaar te stellen voor realisering van de aanleg van de
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2.
3.

19.
Vernieuwde opzet provinciale
crisisorganisatie

20.
Inschaling teamcoördinatoren
Archief en Registratie

21.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

22.
Voordracht intrekking
Deelverordening subsidiëring
bestemmingsplannen NoordHolland 2003
23.
Grondstoffenbeleid

drinkwatervoorziening van het dorp Asidonhopo, dat deel uitmaakt van een groter
drinkwaterproject in het binnenland van Suriname.
De uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.
Het besluit, in gevolge artikel 5 lid 3 van de Deelverordening
Ontwikkelingssamenwerking, ter kennisneming te zenden aan Provinciale Staten.

Het college besluit in te stemmen met:
1. het gefaseerd en planmatig implementeren van een aantal gewenste aanpassingen in
de interne provinciale crisisorganisatie waaronder:
− het doorvoeren van een scheiding in een operationeel en een beleidsteam;
− het in voorkomende gevallen in het beleidsteam zitting laten nemen van GS-leden,
naast de cdK;
− het structureel betrekken van minimaal zes afdelingen bij de crisisorganisatie, met
een nieuwe onderscheidenlijk zwaardere rol voor met name de afdeling Juridische
Zaken respectievelijk de afdeling Communicatie;
− het in overeenstemming met de werkwijze van de nieuwe crisisorganisatie laten
brengen van bestaande provinciale calamiteitenplannen en
2. het hiertoe laten ontwikkelen en implementeren van een integraal en concernbreed
opleidings- en oefenprogramma voor betrokken medewerkers, bureau- en
afdelingshoofden en GS-leden
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de in de samenvatting weergegeven
arbeidsmarktproblematiek bij de werving van gekwalificeerde archiefmedewerkers.
2. In te stemmen met de door de directie aangegeven aanpak.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de verlenging van de Spoorlaan Zuid, gemeente Haarlemmermeer
– Legalisering en uitbreiding van de woning Badhuisstraat 16 te Den Helder
– Voor de bouw van een schoolgebouw aan de Steve Bikostraat 75 te Hoofddorp
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Hoogkarspel, gemeente Drechterland
– Bestemmingsplan Stationseiland, gemeente Amsterdam
Het college besluit de voordracht toe te zenden aan Provinciale Staten.

Het college besluit in te stemmen met de voordracht aan Provinciale Staten.

24.
Grenscorrectie Hoorn/ Wester- Het college besluit:
Koggenland
1. De eensluidende raadsbesluiten van Hoorn en Wester-Koggenland van resp. 9 en
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2.
3.
4.
5.
25.
Grenscorrectie Velsen/
Bloemendaal

26.
Grenscorrectie Bloemendaal/
Haarlem

27.
Heroverweging
dwangsombesluit zwembad
‘Westerkogge’
28.
Landsdekkend beeld van de
bodemverontreiniging in
Noord-Holland

29.

11 september 2003 tot wijziging van de grens tussen Hoorn en Wester-Koggenland,
zoals aangegeven op de kaart behorende bij de besluiten goed te keuren.
De grensbeschrijving op grond van de gewaarmerkte kaart van de gemeente Hoorn
vast te stellen.
De beschrijving van de nieuwe grens bekend te maken in het Provinciaal Blad.
De inwerkingtreding van hun besluit te bepalen op de tweede dag na publicatie in
het Provinciaal Blad.
Bijgevoegde brieven waarin het besluit tot goedkeuring wordt meegedeeld te
verzenden naar resp. de colleges van B & W van Hoorn en Wester-Koggenland.

Het college besluit:
1. De eensluidende raadsbesluiten van Bloemendaal en Velsen van resp. 25 september
en 9 oktober 2003 tot wijziging van de grens tussen Bloemendaal en Velsen, zoals
aangegeven op de kaart behorende bij de besluiten goed te keuren.
2. De grensbeschrijving op grond van de gewaarmerkte kaart van de gemeente Velsen
vast te stellen.
3. De beschrijving van de nieuwe grens bekend te maken in het Provinciaal Blad.
4. De inwerkingtreding van hun besluit te bepalen op de tweede dag na publicatie in
het Provinciaal Blad.
5. Bijgevoegde brieven waarin het besluit tot goedkeuring wordt meegedeeld te
verzenden naar resp. de colleges van B & W van Bloemdaal en Velsen.
Het college besluit:
1. De eensluidende raadsbesluiten van Bloemendaal en Haarlem van resp. 25 en 10
september 2003 tot wijziging van de grens tussen Bloemendaal en Haarlem, zoals
aangegeven op de kaart behorende bij de besluiten goed te keuren.
2. De grensbeschrijving op grond van de gewaarmerkte kaart van de gemeente
Bloemendaal vast te stellen.
3. De beschrijving van de nieuwe grens bekend te maken in het Provinciaal Blad.
4. De inwerkingtreding van hun besluit te bepalen op de tweede dag na publicatie in
eht Provinciaal Blad.
5. Bijgevoegde brieven waarin het besluit tot goedkeuring wordt meegedeeld te
verzenden naar resp. de colleges van B & W van Bloemendaal en Haarlem
Het college besluit:
1. Het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen;
2. De bezwaren van Middenweg Vastgoed BV niet ontvankelijk te verklaren.
Het college besluit:
a. Het concept verslag landsdekkend beeld, het in kaart brengen van de
bodemverontreiniging in Noord-Holland, vast te stellen en aan te bieden aan het
ministerie van VROM en het RIVM.
b. Het landsdekkend beeld na enkele verbeteringen definitief vast te stellen medio
februari 2004 zodat dit voor 1 maart 2004 aan het ministerie van VROM en het
RIVM kan worden toegezonden.
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Samenwerkingsverband
Poolse regio Pommeren

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de stand van zaken, evaluatie en doorstart van het
samenwerkingsverband met de Poolse regio Pommeren;
– In te stemmen met het verkennen van de geïdentificeerde niet-economische thema’s
voor verbreding van de samenwerking met Pommeren;
– Op basis van die verkenning een Werkplan 2004 op te stellen en daarover eind
januari 2004 te besluiten;
– Kennis te nemen van de verlenging van het prestatiecontract met de International
Trade Promotion Services ter beheer van de economische aspecten van de
samenwerking met Pommeren voor de periode 1-1-2004 t/m 31-12 2004.

30.
Werkplan Europa 2004

Het college besluit:
1. Het werkplan Europa 2004 vast te stellen
2. Het vastgestelde Werkplan Europa aan PS aan te bieden middels bijgevoegde brief

31.
Geschil over uittredingskosten Het college besluit:
tussen Castricum en sociaal
a. Dat de gemeente Castricum geen uittredingskosten verschuldigd is aan de
werkvoorzieningsschap de
gemeenschappelijke regeling de Meergroep.
Meergroep
b. In navolging van het onder a gestelde Castricum te recommanderen om de
toezegging omtrent de WSW- geïndiceerde personen uit de kern Castricum
schriftelijk vast te leggen.
c. De gemeente Castricum en de Meergroep van deze besluiten op de hoogte te
brengen middels bijgevoegde brief en een afschrift van deze brief te verzenden aan
de overige deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.
32
Het college besluit:
Groenproject “Tussen IJ en
GS besluiten:
Z”; kostenverdeling
- Het Deelplan Verbindingen van strategisch groenproject ‘Tussen IJ en Z’
realisatie deelplan
(recreatiegroen) vast te stellen met het volgende ambitieniveau: de ambitie strekt zich
Verbindingen
uit tot alle 17 projecten van de projectenlijst (pag. 13-14 van het deelplan), met dien
verstande dat vooralsnog projecten 12 en 13B deels onder de zaaglijn komen, in het
geval van project 13B geldt dit voor de helft van het begrote bedrag.
- De volgende kostenverdeling op hoofdlijnen voor de projecten uit Deelplan
Verbindingen (totale kosten €8.612.650,-) vast te stellen: 50% bijdrage door het Rijk
(tot een maximum van €4.084.020,-); 30% bijdrage door de provincie, 20% bijdrage
van de gemeente(n) op wier grondgebied de voorziening zich bevindt; bijdrage van
hoogheemraadschap in verhouding tot bijdrage aan waterkwantiteits- of
kwaliteitsdoelen.
- Voor 2004 dekking te vinden ad € 418.850 in het Fonds Openluchtrecreatie; voor de
jaren daarna nader te beslissen in welke zin de investeringen naar beneden bijgesteld
kunnen worden.
- Onze toezegging schriftelijk te bevestigen richting het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.
- Een bedrag van €40.000,- beschikbaar te stellen in 2004 voor verdere planvorming
(de overige 2 deelplannen).
- PS hierover actief te informeren
33.
Algemene Vergadering NV

Het college besluit:
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WRK, goedkeuren begroting
2004

1.

2.

De begroting 2004 van NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
(WRK) die zal worden behandeld in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 19 december aanstaande goed te keuren en kennis te nemen
van de overige agendapunten
Mevrouw Kuijper, afdeling FEZ te machtigen de provincie tijdens deze AVA te
vertegenwoordigen.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
P.Heemskerk
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58

16, 17, 18,19, 20,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 21,
31, 32, 33
11, 12, 14, 29, 30
13, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
7, 8, 9, 10,

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. 16-12-2003 openbaar
Datum:16-12-2003

