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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 februari 2004
Onderwerp

Besluit

1.
Inrichtingsplan voor delen van Het college besluit het inrichtingsplan voor een gedeelte van de bureaus Wegen Noord
bureau’s Wegen-Noord en
en Wegen Zuid vast te stellen .
Wegen –Zuid
2.
SAIL Amsterdam 2005

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake over
asbest

4.
Beantwoording statenvragen
van de heren M.H.J. van der
Heijde en A.P. van der Meché
(PvdA), inzake Herstelplan
Loosdrechtse Plassen

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), aangaande
de ontsporing van een
ketelwagon bij Halfweg
respectievelijk
ammoniaktransport
6.
Wijziging Deelverordening
Molens NH 2003

Het college besluit:
a. SAIL Amsterdam 2005 te sponsoren met een eenmalig bedrag van € 238.000
(inclusief BTW) en dit bedrag voor te financieren uit het Fonds Economische
Ontwikkeling.
b. Naast het sponsorbedrag voor de uitnutting € 357.000,- (incl. BTW) uit te trekken .
c. Het college machtigt de gedeputeerden Meijdam en Schipper de dekking te
realiseren van het indicatieve totaalbedrag van € 595.000,- (incl. BTW). Deze
sponsoring te koppelen aan een door SAIL Amsterdam 2005 aangeboden
sponsorpakket.
d. De afdeling communicatie te belasten met de totale uitwerking van het
sponsorcontract, het publieksevenement en hospitality.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De Deelverordening Molens Noord-Noord 2003 te wijzigen.
2. Bovengenoemd besluit aan Provinciale Staten ter behandeling voor te leggen.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 februari 2004
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
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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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 24-02-2004 openbaar
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