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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 augustus 2006
Onderwerp
1.
Bestuurlijk standpunt N.H.
over deelname Wijdemeren
aan bestuurlijke herindeling

Besluit

Het college besluit:
- GS van Utrecht te informeren dat:
a. Noord-Holland ertegen is om Wijdemeren te betrekken bij de bestuurlijke
herindeling Utrecht omdat de gemeente net is heringedeeld en de gemeente
zelf geen signaal geeft betrokken te willen zijn bij die herindeling.
b. Deelname door Wijdemeren aan de herindelingprocedure ons inziens niet
noodzakelijk is voor het oplossen van de problemen van de beoogde
fusiegemeenten.

2.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Voor het verplaatsen en het opschalen van een windturbine van perceel Nieuw
en verklaringen van geen
Almersdorperweg 11 te Middenmeer,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Oostoever 2004, gemeente Den Helder,
- “ Uitwerkingsplan Raaks”, gemeente Haarlem,

3.
Nieuw besluit omtrent
Het college besluit:
goedkeuring bestemmingsplan
1. Het bestemmingsplan "Meer en Berg" goed te keuren, met uitzondering van
“ Meer en Berg” , gemeente
artikel 20 lid e van de planvoorschriften.
Bloemendaal
2. Reclamanten genoemd onder 1, 2, 4, 5 t/m 9, 13 t/m 22, 24 t/m 28, 30 t/m 61,
63 t/m 71, 74 t/m79, 81, 83, 84, 86 t/m 89, 91 t/m 113, 115 t/m 120, 122 t/m
135 mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven aan
enig plandeel de goedkeuring te onthouden.
3. Reclamanten genoemd onder 1, 5 en 6 mee te delen, dat hun bedenkingen deels
buiten beschouwing zijn gelaten.
4. Reclamant genoemd onder 3, 10, 11, 12, 23, 29, 62, 72, 73, 80, 82, 85, 90, 114
en 121 mee te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten.
5. In verband met artikel 11, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
te verklaren dat burgemeester en wethouders de besluiten tot uitwerking en
wijziging zoals bedoeld in artikel 7, artikel 8 lid 6, artikel 9 lid 4 en artikel 20
lid a, b, c, en d van de voorschriften niet ter goedkeuring hoeft aan te bieden,
tenzij tegen het voornemen tot uitwerking of wijziging één of meer zienswijzen
zijn ingediend.
6. In verband met artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
te bepalen dat geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld.
4.
Reactie op brief Nieuwe
Hollandse Waterlinie met
betrekking tot
Bloemendalerpolder
5.
Besluit grensbeschrijving
nieuwe gemeente Medemblik

Het college besluit:
1. In te stemmen met de reactie op een brief van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met
betrekking tot de Bloemendalerpolder.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de grensbeschrijving van de nieuwe gemeente Medemblik
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Besluit

en publicatie Provinciaal Blad

2.

In te stemmen met de publicatie hiervan in het Provinciaal Blad.

6.
Vorming kamer voor
Het college besluit:
administratief beroep en
- Ter afhandeling van twaalf administratieve beroepen in het kader van de
vaststellen datum hoorzitting
Waterschapswet een kamer voor administratief beroep te vormen bestaande uit de
in verband met beroepen tegen
gedeputeerden Poelmann (voorzitter), Mooij en Schipper en de datum van de
de Keur AGV
hoorzitting te bepalen op maandag 23 oktober van 14.00 tot 16.30 uur.
7.
Stand van zaken reorganisatie

Het college besluit:
- kennis te nemen van het verslag over de activiteiten in het kader van het
reorganisatieproces,
- de Provinciale Staten informeren per brief.

8.
Verlening incidentele subsidie Het college besluit:
Programma Vezelsterkte
1. de overdracht van kennis ten behoeve van de verdere ontwikkeling en innovatie op
Kunststoffen met voorschot
het gebied van vezelversterkte kunststoffen, oftewel composieten, aan te merken als
een dienst van algemeen economisch belang en deze openbare dienstverplichting
binnen het gebied Noord-Holland gedurende ten minste twee jaar te laten
uitoefenen;
2. aan de Stichting Associatie Technologie Overdracht Noord-Holland (ATO NH) de
uitdrukkelijke opdracht te geven de hiervoor onder 1. bedoelde openbare
dienstverplichting uit te oefenen door middel van de uitvoering van het Programma
Vezelversterkte Kunststoffen Noord-Holland;
3. De hoogte van de compensatie voor de uitoefening van de openbare
dienstverplichtingen die aan ATO NH wordt verstrekt, vast te stellen op maximaal €
500.000,-;
4. Aan ATO NH een regeling op te leggen inzake terugbetaling van eventuele
overcompensatie (zie Rechtmatigheidsbijlage);
5. de hierboven onder punten 1 t/m 4 genoemde besluiten vast te leggen in een
subsidiebeschikking ingevolge titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
6. een voorschot à € 200.000,-- op de bovengenoemde subsidie aan ATO NH te
verlenen en ATO NH met de inliggende brief te informeren over de
bovengenoemde besluiten.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R.Fillet
K.Grevers
P.Heemskerk
C. v. Twuijver
J. Duin

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 3642
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 42 40
tel. (023) 514 40 99

over de nummers:
4
1, 5
7, 8
2, 3
6
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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 bereikt.
Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld worden via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 22-08-2006 openbaar
Datum:22-08-2006

