
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 maart 2005  
 

1

 
Onderwerp 
 

Besluit

1. 
Rendement op provinciale 
middelen 
 

 
Het college besluit  Provinciale Staten te informeren over het rendement op provinciale 
middelen. 

  
2. 
Deelverordening 
buurtbusprojecten Noord-
Holland 2005  
 

 
Het college besluit: 

1. De Deelverordening buurtbusprojecten Noord-Holland 2005 ter vaststelling 
aan te bieden aan Provinciale Staten van Noord-Holland; 

2. Daartoe bijgaande Voordracht vast te stellen. 
  
3. 
Deelverordening Beeldende 
Kunst en Openbare Ruimte 
Noord-Holland 2005  
 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met de opzet voor een tijdelijk Deelverordening Beeldende 
Kunst en Openbare Ruimte Noord-Holland 2005 en voor het jaar 2005.  

- Provinciale Staten hiervan door middel van bijgaande brief in kennis te stellen. 
  
4. 
Samenvoeging Obdam en 
Wester-Koggenland; 
aanbieding herindelingsadvies 
aan Minister van BZK 
 

 
Het college besluit: 

- Het door de gemeenteraden van Obdam en Wester-Koggenland op 
respectievelijk 8 en 10 februari 2005 vastgestelde herindelingsadvies met een 
positief advies door te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, met de aanbeveling om te bevorderen dat de voorgenomen 
samenvoeging kan ingaan op 1 januari 2007. 

  
5. 
Besluit kamers administratief 
beroep N-H 2005  
 

 
Het college besluit: 

- Het Besluit kamers administratief beroep Noord-Holland 2005 vast te stellen; 
- Het Besluit kamers administratief beroep Noord-Holland 2005 te publiceren in 

het Provinciaal Blad. 
  
6. 
Verlenging overeenkomst 
huisadvocaat 
 

 
Het college besluit: 

a. De samenwerking met advocatenkantoor Houthoff Buruma uit Amsterdam en 
advocatenkantoor Pot Jonker Seunke uit Haarlem te verlengen tot 1 januari 
2006, onder de voorwaarde dat beide kantoren volledig akkoord gaan met de in 
de jaarevaluatie genoemde aanbevelingen; 

b. Dat inschakeling van de onder a. genoemde kantoren en andere externe 
juridische adviseurs uitsluitend kan worden gerealiseerd door tussenkomst van 
de afdeling Juridische Zaken; 

c. Dat kosten ten behoeve van inschakeling van een externe juridische adviseur 
worden toegerekend aan de verzoekende afdeling/ cluster. 

  
7. 
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: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 

- kleinschalig kamperen bij agrarisch bedrijf aan de Grote Sloot 14 te 
Burgerbrug, gemeente Zijpe,  

- voor het plaatsen van een JOP container bij de IJsbaan van Kolhorn, gemeente 
Niedorp,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- 2e Partiele Herziening bestemmingsplan Buitengebied II-’s Graveland, 

gemeente Wijdemeren,  
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Onderwerp 
 

Besluit

  
8. 
Jaarverslag werkzaamheden 
van de commissaris van de 
Koningin 
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het jaarverslag van de commissaris van de Koningin over 
2004  

- Kennis te nemen van de toezending van het jaarverslag aan provinciale staten. 
  
9. 
Heroverweging ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht 
naar aanleiding van het 
bezwaarschrift van Oud en de 
Vries 
 

 
Het college besluit: 

1. Het advies van de Commissie gedeeltelijk niet over te nemen; 
2. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
3. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
4. De bestreden beslissing van 15 november 2004, nr. 2004-41601, te handhaven; 
5. Bezwaarden conform de voorgelegde brief in kennis te stellen van dit besluit. 

  
10. 
Heroverweging bezwaarschrift 
NUON, verlegging kabels 
 

 
Het college besluit: 

- Gelet op de stukken en het besprokene tijdens de op 10 februari 2005 
gehouden hoorzitting, in aanmerking nemend het bepaalde in de uitspraak van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Wegen 
verordening Noord-Holland, de Algemene vergunning Wegenverordening 
Noord-Holland d.d. 22 februari 1996 alsmede het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht: 
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. de bestreden beslissing van 3 april 2000, nummer 2000-13228 niet te 

herroepen, doch wel onder overname van het advies van de Hac- van een 
aanvullende motivering te voorzien.  

          
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6,8 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1,7  
E. Klut tel. (023) 514 40 83 5 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4,9  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 2,10 
  
 
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. 
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