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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 februari 2001
Onderwerp

Besluit

1.
Correspondentie inzake het
gebied De Vork, gemeente
Heerhugowaard

Het college besluit B&W van de gemeente Heerhugowaard de gevraagde toelichting op
de gevoerde correspondentie inzake het gebied De Vork, in samenhang met de partiële
streekplanherzi ening en het bestemmingsplan Landelijk Gebied (Alton III) te geven.

2.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
- De bouw van 18 woningen en zestal losse garages/bergingen,
en verklaringen van geen
Oosteinde/Oosterdijkje, gemeente Grafd de Rijp
bezwaar artikel 19 WRO c.a. - Bouwen van 9 woningen in het gebied tussen de Benedenweg en De Veert te Sint
Pancras, gemeente langedijk
- Bouw van een brug aan de Middelvliet 8B, gemeente Den Helder
- Bouw van 4 paardenstallen op het perceel 47 te Zuidoostbeemster, gemeente
Beemster
- Bouw van een beheerd openbaar toilet en verkoopkiosk te Ritsevoort, gemeente
Alkmaar
- Bouw van een bedrijfshal aan de Oost-Muizen 2 te Avenhorn, gemeente WesterKoggenland
- Bouwen van een schuur voor een hoveniersbedrij f te Nieuw Vennep, gemeente
Haarl emmermeer
- Bouwen van 50 woningen, parkeervoorzi eningen e.a. aan de Jacques Veltmanstraat,
gemeente Amsterdam
- Bouwen van 162 woningen, een activiteitencentrum c.a. aan de Jacques
Veltmanstraat, gemeente Amsterdam
- Veranderen van het gebouw aan de Wiltzanglaan 60 voor de opvang van
asielzoekers, gemeente Amsterdam
- Uitbreiding van en bedrijfsgebouw met een loods-/werk, gemeente Aalsmeer
- Oprichten van twee garages met berging te IJmuiden, gemeente Velsen
- Bouwplan Vandenhove Karperkuilgebi ed, gemeente Hoorn
- Plaatsen van een antenne (legalisatie) aan de Brabantlaan 38-190 t.b.v. Nokia
Nederl and b.v., gemeente Heemstede
- Plaatsen van een antenne (legalisatie) aan de Brabantlaan 38-190 t.v.b. KPN
Telecom
- Plaatsen van een varkensbedrij f met de nodige bouwactiviteiten naar de Postweg
154 te De Cocksdorp, gemeente Texel
3.
Partiële herziening van divers e Het college besluit:
bestemmingsplannen op
1. Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan “ Partiële herziening van
onderges chikte onderwerpen
diverse bestemmingsplannen op ondergeschikte onderwerpen” van de gem eente
van de gemeente Texel
Texel;
2. Reclamante mee te delen dat geen inhoudelijk oordeel is gegeven over de
ingebracht e bedenkingen, aangezien om formele reden goedkeuring is onthouden
aan het onderhavige bestemmingsplan.
4.
Gedeeltelijke intrekking
delegatie milieutaken
Amsterdam en bevestiging
mandatering

Het college besluit , gelet op de toestemming van PS daarvoor (besluit van PS van 12
februari 2001, nummer 10), het delegatiebesluit waarbij milieutaken aan Amsterdam
zijn overgedragen gedeeltelijk in te trekken en de mandatering van deze taken, zoals
reeds besloten op 13 februari 2001, te bevestigen.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
1, 2. 3, 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 vragenst ellers hebben bereikt.
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