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Onderwerp

Besluit

1.
Beslissing op bezwaar inzake Het college besluit:
last onder dwangsom De Vries – Om naar aanleiding van het bezwaarschrift, zoals De Vries en van der Wiel heeft
ingediend tegen de last onder dwangsom, in afwijking van het HAC-advies, het
bestreden besluit na heroverweging te herroepen;
2.
Het college besluit:
Rapport “Wad anders” : een
duurzaam sociaal –
– Kennis nemen van het rapport “Wad anders: een duurzaam economisch
economisch
ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied” en het te gebruiken als
ontwikkelingsperspectief voor
bouwsteen vanuit de sociaal-economische invalshoek voor de discussies in het
de Waddenzee (SEOW)
kader van de PKB Waddenzee en het IBW-2.
– Akkoord te gaan met de aanbieding van het rapport aan de minister van EZ namens
de drie Waddenprovincies.
– in een begeleidende brief te wijzen op de positie die PS hebben ingenomen over de
gaswinning .
– PS over dit besluit te informeren.
– de portefeuillehouder te machtigen de brieven af te handelen.
3.
Werkprogramma strategische
verkenningen
4.
Gezondheidspark op vroegere
bussenparkeerplaats;
uitvoering en uitwerking
besluit GS 17 augustus 2004
5.
Meerjarenplan Sociale
Veiligheid Openbaar Vervoer
2005-2009

6.
Beantwoording van
statenvragen van het statenlid,
P.J. Bruystens (Ouderenpartij
NH/VSP), inzake acties
provincie bouwen voor
ouderen

Het college besluit:
– In te stemmen met het Werkprogramma strategische verkenningen 2004/2005, uit
te voeren door de afdeling Kennis en Strategie.
Het college besluit:
– Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer over het toelaten
van het Gezondheidspark op de bussenparkeerplaats aan de Verbindingsweg te
berichten volgens een ( aan te passen) brief.

Het college besluit:
1. Het Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2005 – 2009 vast te
stellen. Kernpunten hierin zijn:
A. De provincie stelt als doel het verminderen van het aantal feitelijke incidenten,
vandalismeschade en zwart- en grijsrijden (objectief) en verbetering van het
veiligheidsgevoel (subjectief) bij reizigers en personeel in en rond het openbaar
vervoer.
B. Vervoerders ontwikkelen een plan van aanpak om deze doelen te bereiken.
C. De beschikbare middelen zullen, voor zover nodig in overleg met de VOCgemeenten, vooral worden ingezet op plaatsen en situaties waar zich de
grootste problemen met betrekking tot sociale veiligheid voordoen.
2. Provinciale Staten door middel van een ( aan te passen) brief te informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.
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7.
Het college besluit:
Vaststellen van de tarieven
1. Provinciale Staten voor te stellen De tarieventabel 2004 behorende bij en deel
nazorg heffing stortplaatsen
uitmakende van de “Verordening op de heffing en de invordering van de
2005 (tarieventabel 2005) en
nazorgheffing stortplaatsen Provincie Noord-Holland” in te trekken en die van
de begroting 2005 van het
2005 vast te stellen;
“Fonds nazorg gesloten
stortplaatsen Provincie Noord- 2. Provinciale Staten voor te stellen de begroting voor het jaar 2005 van het “Fonds
nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland” vast te stellen;
Holland”
3. De ontwerpvoordracht vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten;
4. Na vaststelling door Provinciale Staten van de “tarieventabel 2005” de
tarieventabel voor 2005 te publiceren in het Provinciaal blad.
8.
Besteding BANS
(Bestuursakkoord Nieuwe
Stijl)- gelden
9.
Beslissing op bezwaar gericht
tegen de verlening van een
ontheffing ex art 68 Flora- en
faunawet

Het college besluit:
– bij het Najaarsbericht af te wegen of de vrijvallende gelden, € 600.151,=, vanwege
het verkrijgen van subsidie in het kader van de Subsidieregeling BANS
Klimaatconvenant worden ingezet voor het uitvoeren van het Scholenproject.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren;
2. De bestreden beslissing van 18 mei 2004, nr. 2004-14344, niet te herroepen.
3. Bezwaarde conform inliggende brief in kennis te stellen van dit besluit.

10.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een appartementencomplex met commerciële voorzieningen op
en verklaringen van geen
de zuidpunt van eiland 13 van de wijk Floriade in Hoofddorp, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Haarlemmermeer,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos, gemeente Naarden,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Ouderkerk-Centrum, gemeente Ouder-Amstel,
11.
Circulaire aan de
Noordhollandse gemeente- en Het college besluit:
stadsdeelbesturen inzake de
– De betreffende gemeente- en stadsdeelbesturen te berichten dat het provinciaal
relatie tussen het artikel 19
artikel 19 WRO-beleid op dusdanige wijze moet worden gelezen, dat het niet langer
noodzakelijk is om voor relatief geringe ingrepen, die niet in strijd zijn met het Lib,
WO-beleid en het
een procedure te voeren ingevolge artikel 19, lid 1 WRO.
Luchthavenindelingbesluit
(Lib)
12.
Beslissing naar aanleiding van Het college besluit:
bezwaar HAL Recycling B.V. – het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen;
– HAL Recycling in haar bezwaar te ontvangen;
– het bezwaar ongegrond te verklaren;
– de bestreden beslissing van 3 mei 2004, nr. 2004-18485, niet te herroepen;
– op grond van het voorgaande niet over te gaan tot vergoeding van de kosten ex
artikel 7:15 lid 2 Awb.
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13.
Beslissing naar aanleiding van Het college besluit:
bezwaar van de heer /
– het advies van de Hoor- en adviescommissie (Hac) integraal over te nemen;
mevrouw Oud en de Vries
– het bezwaar met betrekking tot het niet tijdig nemen van een besluit nietontvankelijk te verklaren;
– de overige bezwaren ongegrond te verklaren;
– de bestreden beslissing van 7 juni 2004, nr. 2004-21448, niet te herroepen.
14.
Begrenzing probleemgebieden Het college besluit:
(agrarisch natuurbeheer)
1. het plan “Probleemgebieden begrenzing Noord-Holland” vast te stellen;
2. het besluit op basis van afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht bekend te
maken;
3. de reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen is besloten met betrekking tot
hun bedenkingen en de beroepsmogelijkheden;
4. het plan te sturen naar de Minister van LNV en aan LASER te Roermond.
15.
Structuurfondsen 2007-2013,
kansen voor Noord-Holland?

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Structuurfondsen 2007-2013, kansen voor NoordHolland?”
2. Te bevestigen dat de gedeputeerde voor Europese Zaken verantwoordelijk is voor
de coördinatie van het dossier Structuurfondsen;
3. In te stemmen met het op de hoogte te stellen van PS

16.
Stelling van Amsterdam,
afwijken aanbestedingsregels

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verzoek aan Arcadis van 9 september 2004 om offerte uit
te brengen voor het opstellen van het Gebiedsprogramma voor de Stelling van
Amsterdam.
2. Kennis te nemen van de concept-offerte van Arcadis d.d. 14 september 2004 voor
de werkzaamheden in de vervolgfase voor het opstellen van het Gebiedsprogramma
voor de Stelling van Amsterdam.
3. In te stemmen met opdrachtverlening aan Arcadis voor het uitvoeren van de
werkzaamheden conform de concept-offerte, met dien verstande dat de
opdrachtformulering nog zal worden aangepast;
4. Hiervoor maximaal € 31.986,50 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen uit het
gereserveerde bedrag voor externe beleidsadvisering voor de Stelling van
Amsterdam
5. Met deze opdrachtverlening gebruik te maken van de uitzonderingsbepaling van de
aanbestedingsregels provincie Noord-Holland.
6. De Commissaris van de Koningin te verzoeken opdracht aan Arcadis te geven voor
de uitvoering van genoemde werkzaamheden.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart

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
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