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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 juli 2007

Onderwerp

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Wellink (SP) inzake hoor- en
adviescommissie NoordHolland (HAC)

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden Gersteling,
Boelhouwer en Putters (SP)
inzake seizoenswerkloosheid bij
schilders
3.
Doorlopende
procesmachtigingen

4.
Beroep op artikel 124
Gemeentewet
(taakverwaarlozing)

5.
Uitzonderingsclausule
aanbestedingsregels met
betrekking tot realisatie herijkte
managementcyclus

6.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen en
verklaringen van geen bezwaar
artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit:
- De lijst met personen die een doorlopende procesmachtiging hebben voor het
voeren van verweer bij de rechter namens Gedeputeerde Staten, zoals vastgesteld
op 20 juni 2006 voor de periode 1 juli 2006 tot 1 juli 2008 opnieuw en gewijzigd
vast te stellen.

Het college besluit:
1. Het verzoek van dhr. Jonk namens mw. Bloois om op grond van artikel 124 van de
Gemeentewet, de gemeente Texel aan te spreken op taakverwaarlozing te
weigeren.
2. Daartoe een brief te verzenden aan dhr. Jonk

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt A inzake opdracht tot inhuur
van Control Finance ten bate van de realisatie de herijkte managementcyclus;
2. Toestemming te verlenen aan de Algemeen directeur om de vervolgopdracht te
verstrekken.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Aanleg van een busbaan als onderdeel van een cluster 1 van Zuidtak van de
Zuidtangent in de wijk Toolenburg te Hoofddorp , gemeente Haarlemmermeer
- Het oprichten van tien camper-overnachtingsplaatsen op het perceel gelegen aan
de Lutkemeerweg 149 te Amsterdam, gemeente Amsterdam
- Verbreden oprit met tuin en het plaatsen van een hekwerk op perceel Rijperweg
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Besluit

-

-

120a te Middembeemster, gemeente Beemster
Bouw distributiecentrum ,en verwerkingsruimten en kantoren aan de Tolweg 7 te
Hoogkarspel, gemeente Drechterland
Bouwplan (kas) Zuiderpad 14 te Zuidoostbeemster, gemeente Beemster
Het realiseren van 6 Restinn’s op perceel Kolkweg 4-6 te Aartswoud, gemeente
Opmeer
Aanvulling verklaring van geen bezwaar Vesting Monnickendam, gemeente
Waterland
Het wijzigen van het gebruik het landgoed Jagtlust van wonen in
kantoordoeleinden met parkeergelegenheid. Het landgoed bevindt zich aan de
Leeuwenlaan 42 te ’s Graveland, gemeente Wijdemeren
Het geheel vernieuwen van de Julianabrug te Zaandam, gemeente Zaandam

7.
Beslissing over verzoek van H.J. Het college besluit:
Montanus te Castricum om
- De ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet voorkeursrecht
ontheffing Wet voorkeursrecht
gemeenten voor de percelen nabij Kramersweg 2 (stationgebied) te Castricum
gemeenten nabij Kramersweg 2
(kadastraal bekend gemeente Castricum, sectie B nummer 4933 (gedeeltelijk) en
(stationgebied) te Castricum
sectie B nummer 5248 (geheel) te weigeren.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R.Fillet
C. v. Twuijver
J. Duin

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

over de nummers:
1, 2, 3
5, 6, 7
4

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. 30-07-2007 openbaar
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