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1. 
Convenant 
iepziektebestrijding en 
aangepast plan van aanpak 
 

 
Het college besluit: 

a. zich bij de uitvoering van het project ‘Coördinatie Iepziektebestrijding’ te 
richten op Noord-Holland, met uitzondering van de gemeente Texel met gelijk 
blijvend budget; 

b.  in te stemmen met het aangepaste plan van aanpak voor het project 
‘Coördinatie Iepziektebestrijding’; 

c. in te stemmen met het convenant iepziektebestrijding waarin afspraken zijn 
vastgelegd over een gezamenlijke aanpak van de iepziektebestrijding tussen de 
Provincie, de gemeenten, de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten en 
de grote terreinbeherende (natuur)organisaties in Noord-Holland; 

d. het convenant ter ondertekening te sturen aan de overige beoogde deelnemers ; 
e. bij de officiële ondertekening van het convenant iepziektebestrijding tijdens 

een nog te organiseren bijeenkomst met bestuurders van de convenantpartijen 
het convenant zelf te tekenen en zich daarbij te laten vertegenwoordigen door 
gedeputeerde P.J.M. Poelmann. 

f. de particuliere bijdrage van € 30,- per iep te laten vervallen en zelf deze kosten 
voor haar rekening te nemen; 

g. te zijner tijd aan Provinciale Staten (PS) een subsidievoorstel te doen met 
betrekking tot het uitkeren van € 90,- per iep aan gemeenten die zelf de zieke 
iepen verwijderen;  

h. aan PS voor te stellen om de financiële bijdrage aan de eenmalige inhaalslag 
iepziektebestrijding op terreinen van natuurorganisaties in Noord-Holland ten 
laste te laten komen van het krediet Provinciaal Ecologische Hoofd Structuur 
(PEHS); 

i.  het onderbrengen van de bijdrage van de stichting Utopa op de provinciale 
begroting te regelen via het najaarsbericht 2005.  

  
2. 
Bestuursakkoord EZ en 
Noordvleugel met betrekking 
tot herstructurering 
bedrijventerreinen 

 
Het college besluit: 

- in te stemmen met de inhoud van bijgevoegd Bestuursakkoord EZ en 
Noordvleugel met betrekking tot herstructurering bedrijventerreinen en de 
gedeputeerde Schipper te machtigen om namens Gedeputeerde Staten op 18 
mei 2005 het bestuursakkoord te ondertekenen. 

- Provinciale Staten over dit besluit te informeren conform de actieve 
informatieplicht. 

3. 
Vaststelling programma kleine 
infrastructuur en 
gedragsbeïnvloeding 2005  
 

 
Het college besluit: 

1. Vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) 2005 een bedrag van € 5.787.441,- te 
oormerken voor het programma kleine infrastructuur 2005. 

2. De subsidieplafonds voor het programma kleine infrastructuur 2005 voor drie 
regio’s als volgt vast te stellen: 

 Haarlem-IJmond  €4.905.186,- 
 Gooi en Vechtstreek €3.008.026,- 
 Noord-Holland Noord €5.667.036,- 
3. De prioritering van de projectenlijsten en de maximale financiële bijdrage per 

project voor de drie regio’s bestaande uit de A-lijsten (gehonoreerde projecten) 
en de B-lijsten (reserve-projecten) vast te stellen.    

4. Vanuit de Brede Doelutkering (BDU) 2005 een bedrag van € 700.000,- te 
oormerken voor gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, wat tevens het 
subsidieplafond is. 

5. De prioritering van de projectenlijsten de maximale financiële bijdrage per 
project vast te stellen.  
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6.  De portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen aan de 
betreffende wegbeheerders subsidie te verlenen.  

  
4. 
Programma-aanpak beheer en 
onderhoud Zuidtangent 
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel programma-aanpak beheer en onderhoud 
Zuidtangent; 

2. De afdelingen Beheer en Uitvoering en Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid op 
te dragen de in het programma genoemde activiteiten uit te voeren en het 
college daarover volgens de aangegeven planning te rapporteren; 

3. De uit de activiteiten voortvloeiende kosten te dekken uit de in de 
bestemmingsreserve Zuidtangent beschikbare middelen; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
5. 
N 201 en Energie uit asfalt 
 

 
Het college besluit: 

1. Provinciale Staten te informeren dat de specificaties voor ‘ Energie uit asfalt’  
thans niet zijn meegenomen in de aanbesteding voor de omlegging 
Aalsmeer/Uithoorn, onderdeel van het project N201. 

2. Nadere voorstellen voor de toepassing van ‘ Energie uit asfalt’  in het project 
N201 te zullen voorleggen aan Provinciale Staten als er duidelijkheid is over 
de afzetmogelijkheden van die energie. 

  
6. 
Besteding extra financiële 
middelen OV NHN 

 
Het college besluit: 

1. Met ingang van de nieuwe dienstregeling per 11 december 2005 een aantal 
wijzingen aan te brengen in het buslijnennet in Noord-Holland waarbij per saldo 
een uitbreiding plaatsvindt van het aantal dienstregelinguren waarmee een bruto 
kostenpost is gemoeid van € 1.879.773,-. 

2. Een structurele bijdrage beschikbaar te stellen aan het project Bereikbaarheid 
kust ter hoogte van € 40.000,- voor het treffen van extra 
busvervoervoorzieningen naar Egmond aan Zee en Bergen aan Zee in de 
zomerperiode met ingang van 2005.  

3. De dekking van de structurele kosten verbonden aan de uitbreiding van de 
dienstregeling van de strandlijnen 262 (Bergen – Bergen aan Zee) en 267 
(Castricum – Castricum aan Zee) waartoe in oktober 2004 is besloten ter hoogte 
van € 40.000,- ten laste te brengen van de voor het openbaar vervoer in Noord-
Holland Noord beschikbaar gestelde stelpost ter hoogte van  4 miljoen in 2005. 

4. De dekking van de eenmalige kosten verbonden aan het voeren van de 
campagne voor het verwerven van nieuwe ideeën ter hoogte van € 160.000,- ten 
laste te brengen van de voor het openbaar vervoer beschikbaar gestelde stelpost 
ter hoogte van  € 4 miljoen euro in 2005. 

5. Ter stimulering en ter dekking van de eenmalige uitvoeringskosten voor het 
verbeteren van aansluitingen tussen bus en trein in het concessiegebied Noord-
Holland Noord in 2005 een budget ter beschikking te stellen ter hoogte van       
€ 100.000,-. 

6. Voor de eenmalige aanschaf van boordcomputers voor de busvoertuigen die in 
de regio Alkmaar rijden een eenmalig budget beschikbaar te stellen ter hoogte 
van € 250.000,- 

7. In 2005 een eenmalig stimuleringsbudget beschikbaar te stellen voor de verdere 
ontwikkeling een marketingvoorstel ten aanzien van tarieven en kaartsoorten ter 
hoogte van € 25.000,-. 

8. Voor de verdere ontwikkeling en vormgeving van een 
scholierenvervoernetwerk dat aansluit op de behoefte van deze doelgroep in 
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2005 een eenmalig budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 60.000,-. 
9. Voor de verbetering van de sociale veiligheid op de haltes in het landelijk 

gebied in 2005 een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen ter hoogte van      
€ 50.000,- voor het aanschaffen en installeren van haltepaal lichtknoppen. 

10. In 2005 een eenmalig budget ter hoogte van € 25.000,- beschikbaar te stellen 
om een analyse te maken van  de vervoerbeweging van de  OV-taxi.  

11. Te onderzoeken  welke mogelijkheden er zijn fietsen  te vervoeren per  bus 
12. Provinciale Staten door tussenkomst van het presidium door middel van brief en 

notitie te informeren. 
  
7. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden mw. mr. A. 
Zeeman en mw. A.M. Nagel 
(CDA), inzake Westbatterij te 
Muiden 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
8. 
Gebiedsprogramma Stelling 
van Amsterdam 2005-2008 
 

 
Het college besluit: 
1. Het op 15 maart 2005 vastgestelde Ontwerp-Gebiedsprogramma Stelling van 

Amsterdam 2005-2008 aan te passen op de volgende onderdelen: 
a) aangegeven wordt dat over de begrenzing van de Stelling van 

Amsterdam nog nadere afspraken worden gemaakt.; 
b) aangegeven wordt dat ontwikkelingen op lokaal niveau in de Stelling 

van Amsterdam vanzelfsprekend maatwerk vergen; 
c) aangegeven wordt dat concrete ruimtelijke kaders zullen worden 

ontwikkeld voor mogelijke ontwikkelingen op lokaal niveau; 
d) aangegeven wordt dat  zoveel mogelijk een integrale aanpak wordt 

gekozen bij de uitvoering van deelprojecten (bijv. combinaties van 
recreatie, landschap, natuur); 

e) aangegeven wordt wat de rol is van de door bureau H-N-S 
ontwikkelde visie op de Stelling van Amsterdam. 

2.         Ten aanzien van Gebiedsprogramma de op 15 maart 2005 genomen besluiten te   
herbevestigen, te weten: 
a) In te stemmen met de geschetste ambitie, doelen en te bereiken resultaten in 

het Gebiedsprogramma; 
b) Het uitgangspunt van co-financiering (in principe) toe te passen bij de opzet 

en uitvoering van projecten, waarbij andere partijen dan de provincie een 
aanzienlijk deel van de financiering voor hun rekening nemen; 

c) De vorderingen omtrent de uitvoering van het Gebiedsprogramma jaarlijks 
te evalueren; 

d) Het Programmabureau Stelling van Amsterdam in te richten, vooruitlopend 
op de definitieve besluitvorming over het Gebiedsprogramma in Provinciale 
Staten in juli 2005. 

 3        Het Gebiedsprogramma ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten in   
juli 2005  door middel van bijgaande brief. 

  
9. 
ABZ 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden mw. C. 
Boelhouwer en de heer de 
Vries (SP), inzake 
Gewasschade Schipholregio 

 
 
Het college stelt de antwoorden met aanvullingen vast. 
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10. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden H. Putters 
en A.A. de Vries (SP), inzake 
bagger Enkhuizen 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
11. 
Startnotitie robuuste 
verbinding van kust tot kust 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de startnotitie voor de robuuste (ecologische) verbinding van 

kust tot kust; 
2. Vooralsnog te kiezen voor de brede variant, waarbij een begrenzingenplan 

natuur en een integraal uitvoeringsprogramma voor de functies cultuurhistorie, 
natuur, water, landschap, landbouw en recreatie worden gemaakt; 

3. De startnotitie met het voorlopige besluit ter advisering voor te leggen aan het 
Provinciaal Overleg Landelijk Gebied (POL). 

4. Dat de noodzaak van het houden van een LER zal worden onderzocht 
  
12. 
Integrale beoordeling op 
Ontwerp-Waterplan  

 
Het college besluit: 
1. een Integrale Beoordeling te laten uitvoeren op het Ontwerp-Waterplan 

waarmee: 
- een bredere invulling wordt gegeven aan het voornemen tot uitvoering 

van een strategische milieubeoordeling; 
- naast milieu- en natuureffecten ook andere maatschappelijke effecten 

(sociale, cultuurhistorische, economische) worden beoordeeld ten 
dienste van de besluitvorming betreffende het provinciaal Waterplan 
2006-2010; 

2. de Technische Universiteit Delft te vragen om commentaar te leveren op: 
- de aard, inhoud, reikwijdte en detailniveau van de voorgenomen 

Integrale Beoordeling; 
- het concept-eindrapport bij voltooiing van de Integrale Beoordeling; 

3. met brief en nota PS actief te informeren over dit besluit. 
  
13. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer D. 
Graatsma, naar aanleiding van 
gedane uitspraken tijdens de 
zitting van de 
Ondernemingskamer 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
14. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. L.P. de 
Wit- de Rooij, inzake 
opleidingsbudget personeel 
provincie 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
15. 
Mountainbiken in het 
Noordhollands Duinreservaat 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de adviezen van PWN en van Duinberaad over het 

mountainbiken in het Noordhollands Duinreservaat; 
2. Provinciale Staten te adviseren een keuze te maken uit de volgende opties: 
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a. het definitief maken van de huidige proefregeling waarbij van 
maandag tot en met zaterdag het fietsen op onverharde paden is 
toegestaan tot 10.30 uur en deze uit te breiden met de zondag tot 
10.30 uur; 

b. als optie a met toevoeging van de middagen in de winter en de 
avonden in de zomer; 

3.            als college nu reeds een voorkeur uit te spreken voor optie 2a 
4.           daartoe bijgaande brief, Nota PS – commissie en bijlagen aan PS te versturen. 

  
16. 
Vaststelling 
Landschapsverordening 
Noord-Holland 2005  
 

 
Het college besluit: 

1. vast te stellen bijgaande (ontwerp) Beleidsnotitie Opschriften, afbeeldingen 
en woonschepen;  

2. vast te stellen bijgaande statenvoordracht met ontwerpstatenbesluit tot: 
de vaststelling van de Landschapsverordening Noord-Holland 2005, waarin  
is opgenomen  

• de datum voor inwerkingtreding op 1 augustus 2005;   
• de intrekking van de Verordening opschriften en opslag Noord-

Holland; 
• de intrekking van de Woonschepenverordening Noord-Holland 

1981; 
3. de statenvoordracht, ter besluitvorming te verzenden aan Provinciale 

Staten; 
4. de Beleidsnotitie met de daarin opgenomen kaart Toepassingsgebied 

(Wegenwet)  ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;  
5. de portefeuillehouder te machtigen kleine wijzigingen aan te brengen in de 

Beleidsnotitie, de voordracht en/of (ontwerp)verordening alvorens deze 
naar PS te zenden.  

  
17. 
Stand van zaken outsourcing 

 
Het college besluit: 
1.1. kennis te nemen van de met de bonden in het GO gemaakte afspraken over de 

personele aspecten van outsourcing als uitwerking van het sociaal plan 2003-2007;
1.2. kennis te nemen van het Plan van aanpak uitbesteding diensten I&A/FB; 
1.3.  de projectkosten ad € 960.000 aan  te merken als kosten die terugverdiend moeten 

worden in de outsourcingsoperatie die als uitgangspunt heeft dat deze budgettair 
neutraal dient te verlopen. 

1.4. de voor 2005 benodigde projectkosten ad € 640.000 ten behoeve van extern advies 
ten laste te brengen van de apparaatkosten 2005 en de voor 2006 benodigde 
projectkosten ad € 320.000 ten laste te brengen van de apparaatskosten 2006 ( dit 
laatste onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2006 door PS); 

1.5. in te stemmen met brief aan PS over de stand van zaken outsourcing. 
  
18. 
Geheimhoudingen huidige 
collegeperiode 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het overzicht van stukken, gedurende deze collegeperiode 
voorgelegd aan PS of commissies uit PS, ten aanzien waarvan door GS 
geheimhouding is opgelegd; 

- de geheimhouding op te heffen van de stukken, genummerd 4 en 7 (nummering 
volgens overzicht); 

- Aan PS geen voorstel tot opheffing van geheimhouding voor te leggen ten 
aanzien van de aan PS onder geheimhouding overgelegde stukken.  
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19. 
Opstellen Nota Strandzonering 

 
Het college besluit: 
1. een Nota Strandzonering op te stellen, waarbij het Noord-Hollandse strand 

wordt verdeeld in zones met verschillende gebruiksfuncties en intensiteit; 
2. in deze nota randvoorwaarden op te stellen voor het gebruik van het strand op 

het gebied van veiligheid en kustverdediging, natuur en landschap en recreatie 
en toerisme; 

3. de strandzonering te gebruiken voor de eventuele keuze van locaties voor 
vestiging van permanente strandpaviljoens; 

4. bij het totstandkoming de belanghebbende partijen te betrekken, onder meer via 
het Provinciaal Overleg Kust (POK); 

5. het Overlegorgaan Noord-Hollandse Kustgemeenten (ONHK) door middel van 
bijgevoegde brief dit besluit mee te delen en te verzoeken de wensen van de 
kustgemeenten in te brengen in het proces; 

6. bij het rijk per brief aandacht te vragen voor de problematiek. 
7. Provinciale Staten van dit besluit op de hoogte te brengen. 

  
 a.  
  
20. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 
keuren bestemmingsplannen 
en verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
Onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

Bestemmingsplan Breekland 2e fase en Groenbuffer, gemeente Langedijk,  
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- bestemmingsplan Zandvoort Zuid, gemeente Zandvoort,  
  
21. 
Herziening goedkeuring 
Koninginnebuurt, gemeente 
Haarlem 
 

 
Het college besluit: 

- Goedkeuring te onthouden aan het plandeel met de bestemming                            
“ Woondoeleinden”  aan de Olieslagerslaan 32 tot en met 46; 

- Reclamant mee te delen, dat zijn bedenkingen aanleiding hebben gegeven tot 
onthouding van goedkeuring aan het plandeel. 

  
22. 
Gemeente Zaanstad; brief over 
structuurplan “ Inverdan”  en 
de toepassing van artikel 19 
WRO 

 
Het college besluit met betrekking tot de brief van B&W van Zaanstad: 

- het gemeentebestuur mede te delen dat de eerder gegeven reactie op het 
ontwerp-structuurplan abusievelijk op een onjuist ambtelijk niveau is afgedaan; 

- voorts mede te delen dat deze omstandigheid hen aanleiding heeft gegeven om 
de brief af te handelen in hun voltallig college; 

- uit te spreken dat het structuurplan voldoende basis biedt voor de verdere 
ruimtelijke invulling van het betreffende gebied; 

- het gemeentebestuur toestemming te geven om voor daarvoor in aanmerking 
komende gevallen, met inachtneming van het eerder door de Provinciale 
Planologische Commissie uitgebrachte advies, toepassing te geven aan artikel 
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

  
23. 
Beslissing naar aanleiding van 
bezwaar van de heer Van Wijk 
waarbij een verzoek tot het 
maken van een extra uitweg 
naar de provinciale weg N 
520, ter hoogte van km 4.580 
in de gemeente 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie (Hac) integraal over te nemen; 
- bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar ongegrond te verklaren; 
- de bestreden beslissing van 25 januari 2005, nr. 2004-55731, niet te herroepen. 
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Haarlemmermeer, is 
afgewezen 
  
24. 
Aanbesteding ferryverbinding 
Velsen – Amsterdam  

 
Het college besluit: 
1. Opdracht te geven aan de afdeling RWB om te starten met de voorbereiding en 

uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de ferryverbinding Velsen – 
Amsterdam. 

2. PS middels brief te informeren. 
  
25. 
Uitvoering Verdrag van 
Aarhus: milieu-informatie en 
openbaarheid 
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Uitvoeringswet Verdrag van Aarhus betreffende de 
toegang tot milieu-informatie door het publiek; 

2. de provinciesecretaris opdracht te geven uitvoering te geven een Plan van 
Aanpak op te stellen voor de uitvoering van de wet zodanig dat de organisatie 
voldoet aan de wettelijke vereisten. 

  
26. 
Wijzigen Deelverordening 
Subsidies duurzame-
energiepakket Noord-Holland 
2001-2005 

 
Het college besluit: 
1. de Statenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de 

deelverordening Subsidies duurzame energiepakket Noord-Holland 2001-2005 
vast te stellen; 

2. de deelverordening met bijgaande brief en Statenvoordracht aan te bieden aan 
Provinciale Staten ter besluitvorming; 

3. het subsidieplafond van de deelverordening vast te stellen op € 3.991.526,- en 
dit plafond te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. de deelverordening te publiceren in het Provinciaal Blad na vaststelling in 
Provinciale Staten. 

  
27. 
Beslissing naar aanleiding van 
het bezwaar van Stichting JAS 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen; 
- bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar ongegrond te verklaren; 
- de bestreden beslissing van 12 januari 2005, nr. 2004-54223, niet te herroepen; 

  
28. 
Beslissing naar aanleiding van 
het bezwaar van Mebin B.V. 
 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen; 
- bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar ongegrond te verklaren; 
- de bestreden beslissing van 3 februari 2005, nr. 2004-60973, niet te herroepen; 

  
29. 
Beslissing naar aanleiding van 
het bezwaar van R. Schulze 
 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen; 
- bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar ongegrond te verklaren; 
- de bestreden beslissing van 12 januari 2005, nr. 2004-54223, niet te herroepen; 

  
30. 
KAB 
Verslag en programma 

 
 
Het college besluit: 
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ambtsbezoek van de cvdK aan 
Venhuizen 
 

Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 23 maart 2005 door de 
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Venhuizen en 
kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen om 
onder de aandacht van GS te brengen: 
a. het bezien van de mogelijkheden of de provincie financieel of personeel kan 

bijdragen in de behoefte peiling naar het instandhouden van voorzieningen voor 
ouderen: 

b. de gemeente te berichten of de provincie financieel zou bijdragen in een 
haalbaarheidsonderzoek naar de financiering van een landschapsplan ( de groene 
scheg tussen Hoorn en Enkhuizen): 

c. de gemeente te informeren wanneer zij duidelijkheid kan verwachten over de 
aanpassing van de taakstelling van het beschikbaar houden van woningen voor 
asielzoekers: 

d. het verschil te verklaren van het aantal hectares bij uitbreiding van 
glastuinbouwbedrijven; norm voor Nederland 3 ha terwijl de provincie 2 ha 
hanteert: 

e. de financiering van voorzieningen voor ouderen in kleine kernen bij de behandeling 
van de 2e tranche ISV gelden.  

  
31. 
Gebiedsplan Noordhollands 
Duinreservaat 2005-2008 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het gebiedsplan Noordhollands Duinreservaat 2005-2008. 
2. Het gebiedsplan onder de aandacht te brengen van Provinciale Staten,  
3. In te stemmen met het handhaven van de entreegelden voor het NHD, op basis 

van de door de directeur  van PWN aangevoerde argumenten.. 
32.  
Meer en Berg  

 
Het college herbevestigt de in het verleden genomen besluiten ten aanzien van de 
overdracht van grond ten behoeve van woningbouw op de lokatie Meer en Berg in 
Bloemendaal. Dit impliceert dat geen terugkoop van natuurgebied wordt overwogen.  

  
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 18, 30,  
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 13,14,17,  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7,8,  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 19, 20,21,22,23, 32 ,  
E. Klut tel. (023) 514 40 83 1,12,15, 16, 31  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 9, 10,11,25,26,27,28,29 ,  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 3, 4,5,6,23,24, 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 2  
 
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. 10-05-2005 openbaar 
Datum:10-05-2005 


