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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND VAN 19 augustus 2003
Onderwerp

Besluit

1.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording schriftelijke
vragen van de statenleden M.
Beens en K.W. C. Breunissen
(GroenLinks), aangaande het
verzoek van Schiphol Group
en LVNL aan de
staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat om aanpassing van
de geluidsnormen voor de
Zwanenburgbaan

2.
Benoeming leden algemeen
bestuur
samenwerkingsverband
Randstad

Het college besluit:
a. de heren Schipper en Poelmann als plaatsvervangend leden van het algemeen
bestuur van het samenwerkingsverband Randstad aan te wijzen;
b. Een voorstel tot benoeming van twee plaatsvervangend leden van het
samenwerkingsverband Randstad toe te zenden aan PS.

3.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van de schriftelijke vragen van
het statenlid B. Heller
(GroenLinks), inzake het
ecoduct over de A27 bij de
Bosberg
4
Voortgang regionale
Het college besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een
Samenwerking;
reactie te geven op zijn brief van 18 juni 2003 over de beleidsnotitie WGR-plus.
5.
Watertoets

Het college besluit:
1. Op verzoek van VNHG (brief 3 juni 2003), in te gaan op de opmerkingen van de
VNHG (brief van 15 januari 2003) en te pleiten voor een voortvarende uitvoering
en toepassing van de watertoets.
2. De VNHG hierover te informeren.

6.
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 de uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium aan het Prinsenhof 3, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Haarlem; ( de heer Mooij heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming over dit
onderdeel),
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– bestemmingsplan 2e herziening Bedrijfsterrein Industrieweg, gemeente Stede
Broec,
– bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Enkhuizen.
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7.
Heroverweging Algemene wet Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
bestuursrecht; bezwaarschrift
van B&W Zeevang tegen de
weigering van een subsidie
8.
Besluit op bezwaar (tegen
inning dwangsom Wet
milieubeheer)
9.
PMO
Eindrapport Werken in
andermans keuken 2

Het college besluit de bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren wegens te late
indiening.

Het college besluit kennis te nemen van het eindrapport Werken in andermans keuken
en de constateringen die daarin worden gedaan t.a.v. de rol en de houding van de
provincie Noord-Holland naar buiten toe. De DR zal de aanbevelingen betrekken bij de
komende interne doorlichtingen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M.van Kanten
B.Kessens
K.van Rijn

tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 40 45
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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.
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 19-08-2003 openbaar
Datum:19-08-2003

