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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 november 2007
Onderwerp
1.
Zienswijze startnotitie m.e.r.
380 kV
hoogspanningsverbinding
Beverwijk-Zoetermeer

2.
Voorloper op Groene
Hartniveau voor provinciale
structuurvisies

3.
Externe audit SAP en
eindrapport SAP regieteam

Besluit

Het college besluit:
- In te stemmen met de inhoud van de zienswijze van de provincie Noord-Holland op
de startnotitie m.e.r. voor de 380 kV hoogspanningsverbinding BeverwijkZoetermeer, deze zienswijze vast te stellen en toe te sturen aan het inspraakpunt
startnotitie m.e.r. 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk- Zoetermeer.

Het college besluit:
1. Het plan van aanpak voor de Voorloper op Groene Hartniveau voor de provinciale
structuurvisies van de betrokken provincies (Zuid-Holland, Utrecht, NoordHolland) vast te stellen.
2. Met bijgaande brief provinciale staten te informeren over dit plan van aanpak.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport “ Projectaudit SAP” van KPMG;
2. Kennis te nemen van de eindrapportage van het SAP regieteam;
3. De managementreactie op het rapport “ Projectaudit SAP” van KPMG vast te
stellen;
4. De stukken, genoemd onder besluit 1. tot en met 3., toe te zenden aan Provinciale
Staten, ter bespreking in de vergadering van de Rekeningencommissie van 3
december 2007;

4.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- Voor het bouwrijp maken van het Bijlmerpark ten behoeve van het realiseren van
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
woningbouw en sportpark te Amsterdam Zuidoost,
- Het verleggen van op- en afrit ten westen van het Gooiseweg en Bijlmerparkzijde te
Amsterdam,
- Voor het bouwrijp maken van het terrein ten oosten van de Gooiseweg, tussen de
Kagelinkkade en de Gaasperdammerweg te Amsterdam,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Dapperbuurt, stadsdeel Oost/Watergraafsmeer,

5.
Voortgangsrapportage
rechtmatigheid 2007

6.
Normenkader 2007

Het college besluit:
- De derde voortgangsrapportage rechtmatigheid 2007 vast te stellen
- De rapportage toe te zenden via de commissiegriffier aan de Rekeningencommissie.

Het college besluit:
- het normenkader 2007 vast te stellen, en ter kennisname toe te zenden aan
Provinciale Staten
- te bepalen dat het provinciale normenkader niet van toepassing is op de ILG
regeling die DR en DLG voor de provincies uitvoeren, en daarvoor in de plaats het
normenkader van DR en DLG/BBL 2007 van toepassing te verklaren.
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7.
Beslissing op bezwaar naar
Het college besluit:
aanleiding van
1. Pier K niet in zijn bezwaar te ontvangen;
bezuinigingen/inflatiecorrectie 2. de overige bezwaarden wel te ontvangen in hun bezwaren en deze bezwaren
2008
ongegrond te verklaren.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R.Fillet
M. Lansdaal
J. Duin

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 40 99

over de nummers:
3, 7
1, 4, 5, 6
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.
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. 20-11-2007 openbaar
Datum:20-11-2007

