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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 maart 2005
Onderwerp
1.
Verslagen en programma’s
ambtsbezoeken van de cvdK
aan Castricum en Purmerend

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer G.C.
Talens (LPF) d.d. 14 februari
2005

3.
Doorzending
presentatieplannen
steunfuncties

Besluit

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de verslagen en programma’s van de op 28 januari en 10
februari 2005 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan
de gemeenten Castricum en Purmerend en kennis te nemen van de door de
commissaris van de Koningin gedane toezeggingen.
– In de gemeente Castricum heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij
onder de aandacht van GS brengt:
a. de opvatting dat de provincie aan de zijde van de gemeente staat om zoveel
mogelijk onevenredige geluidsoverlast van Schiphol te voorkomen en dit ook
te verkondigen in het overlegplatform CROS;
b. de ontwikkeling van de Zanderij (tussen het station Castricum en de duinen):
c. te bezien of bepaalde buslijnen uitgesloten kunnen worden binnen de
“concessie openbaar en de gunning” waarbij apart zou kunnen worden
aanbesteed.
– In de gemeente Purmerend heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij
onder de aandacht van GS brengt de positie van de provincie als aandeelhouder
van NUON, om samen met andere aandeelhoudende overheden deze te benutten
richting NUON inzake de verstoorde verhoudingen tussen de gemeente en NUON
betreffende het zwaar verliesgevende project stadsverwarming (SVP).

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
– de presentatieplannen 2005 van Sportservice Noord-Holland, Primo NoordHolland, FSM (ACB en SSA) en Profor ter kennisneming door te zenden aan
Provinciale Staten.

4.
Gebiedsuitwerking
Het college besluit:
Haarlemmermeer/Bollenstreek – het plan van aanpak voor de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek
vast te stellen;
– akkoord te gaan met de inhoud van de brieven voor het uitnodigen van de partijen
die in het organisatievoorstel staan genoemd met het verzoek deel te nemen aan de
bestuurlijke kerngroep respectievelijk adviesgroep;
– gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen redactionele wijzigingen aan te brengen in
het plan van aanpak.
5.
RWB
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 uitvoering van het plan “Watertoren” , gemeente Heemstede, (2005-2162)
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 maart 2005
Onderwerp

Besluit

6.
Jaarverslag Concern
Controlling 2004

Het college besluit:
– kennis te nemen van het jaarverslag 2004 van Concern Controlling, waarin
opgenomen het werkplan 2005.

7.
Heroverwegingsbesluiten
contrair aan HAC-advies

Het college besluit:
– Stichting de Faunabescherming en de Dierenbescherming niet in hun bezwaar te
ontvangen
– Stichting de Faunabescherming en de Dierenbescherming te informeren.

8.
Beheer groengebieden
Haarlemmermeer Groen 2005

Het college besluit:
a. het recreatieschap Spaarnwoude opdracht te geven voor het jaar 2005 het
tijdelijke beheer van de gerealiseerde groengebieden van het strategisch
groenproject Haarlemmermeer Groen voort te zetten en daartoe inliggende brief
aan het recreatieschap te sturen;
b. de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Heemstede te
verzoeken in 2005 hun bijdrage in de beheerkosten van de onder a. vermelde
groengebieden te continueren en daartoe de betrokken gemeenten inliggende
brieven te sturen.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
K.van Rijn
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 46 39

1
2,3,
4,5
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8

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. 08-03-2005 openbaar
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