1

DE OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 juni 2004
Onderwerp

Besluit

1.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer A. A.
de Vries (SP), inzake de
permanente bewoning
recreatiewoningen in
Venhuizen en het effect
daarvan op de
woningbouwcontingenten
2.
Agenda Arbeidsmarkt &
Het college besluit:
Onderwijs 2004-2007
– In te stemmen met de inhoud van de Agenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 20042007 en per 1 juni 2004 te starten met de uitvoering;
– Met betrekking tot agendapunt 4 “De provincie als werkgever” te kiezen voor een
start met de uitvoering van dit agendapunt na de reorganisatie in 2006,
– De agenda te beschouwen als uitvoering van motie 70-35;
– Voor de uitvoering van het beleid in de periode 2005 t/m 2007 reservering van €
400.000,- extra integraal af te wegen bij de opstelling van de programmabegroting
2005;
– Middels bijgesloten brief dit besluit in handen te stellen van PS.
3.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer R.E.
Vis (VVD), inzake de
snelheidsbeperking op de A10
en A9.
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4.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

4.
Nieuw besluit
Westerdokseiland naar
aanleiding van uitspraak Raad
van State

6.
Project Waterlands Wonen
plan van aanpak

Besluit

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Reconstructie N242, gemeente Heerhugowaard,
– Reconstructie N242, gemeente Schermer,
– Reconstructie N242, gemeente Alkmaar,
– Bouw van een semi-agrarisch bedrijfsgebouw aan de Stengweg,gemeente
Heemskerk,
Het college besluit:
– Goedkeuring te verlenen aan de plandelen met de bestemming “Stedelijke Functies
II (SFII)” en “Water (Vw)” met de aanduiding voormalige spoorbrug;
– Goedkeuring te onthouden aan het woord “indicatief” in artikel 3 lid 2, derde
gedachtestreepje, van de voorschriften.
– Reclamanten, genoemd onder 2 mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding
hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan het plan;
– Reclamanten, genoemd onder 1 mee te delen, dat haar bedenkingen aanleiding
hebben gegeven tot gedeeltelijke onthouding van goedkeuring betreffende het
hierboven aangeduide onderdeel van de voorschriften.
Het college besluit:
– Kennis te nemen van het plan van aanpak voor het project Waterlands Wonen, een
uitwerking van het streekplan Noord-Holland Zuid.

7.
Heroverweging bezwaarschrift Het college besluit:
– het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen;
Stichting Tuinstad
– het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren;
Buitenveldert
– de bestreden beslissing van 10 december 2003, afd. 3A, nr. 231A/718, te
handhaven.
8.
Evaluatierapport
Jaarrondpaviljoens Zandvoort
9.
IPO-reactie wetsvoorstel
Wgr+

10.
Startdocument

Het college besluit:
– In te stemmen met het Evaluatierapport Jaarrond Paviljoens Zandvoort;
– de provinciesecretaris te verzoeken aan te geven wie namens de provincie het
evaluatierapport voor akkoord zal ondertekenen;
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de concept-IPO-reactie op het wetsvoorstel Wgr-plus;
2. Kennis te nemen van de brief ‘Voorbereiding IPO-reactie wetsvoorstel Wgr+ door
NH’;
3. Kennis te nemen van de uitnodiging gezamenlijke bijeenkomst IPOadviescommissies Bestuur, Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.

Het college besluit:
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Besluit

Bloemendalerpolder / KNSF

1.
2.
3.
4.

In te stemmen met het inliggende Startdocument Structuurvisie
Bloemendalerpolder / KNSF.
Provinciale staten actief te informeren door toezending van het Startdocument.
De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Muiden en Weesp
uw besluit mede te delen.
De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen de afwikkeling van het
Startdocument (redactie, vormgeving, e.d.) te verzorgen.

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

tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 40 8
tel. (023) 514 40 45

2
9
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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. 01-06-2004 openbaar
Datum:01-06-2004

