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Onderwerp 
 
 
 

Besluit 

1.  
Verslag Hansa Green Tour 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verslag van de deelname van de 

gedeputeerde Duurzaamheid aan de Hansa Green Tour; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 79 van dhr. A.E. Tijssens 
(D66), mw. E.M. van Duijn en 
dhr. N. Papineau Salm (PvdA) 
over vervoerplan NHN 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 80 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over het 
busvervoer naar Bergen aan 
Zee en Egmond aan Zee 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 81 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over de 
nieuwe dienstregeling van 
Connexxion in de concessie 
Noord-Holland Noord 
ingaande 22 juli 2018 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
5.  
Dijkversterking Den Helder- 
Den Oever: Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau m.e.r 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (DB van HHNK) 
vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r., Integrale 
verkenning Dijkversterking Den Helder - Den Oever; 

2. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. van HHNK gedurende zes 
weken ter inzage te leggen, te publiceren en vrij te geven voor het 
indienen van zienswijzen; 

3. het DB van HHNK van bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te 
stellen; 

4. door middel van brieven de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. 
van HHNK ter advisering voor te leggen aan de betrokken overheden, 
de Commissie voor de milieueffectrapportage en de wettelijke 
adviseurs, zijnde het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

5. door middel van brief Provinciale Staten te informeren over het 
besluit; 

6. de portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele 
aanpassingen in de publicatietekst. 
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6.  
Publiceren GS declaraties 
internet 2e kwartaal 2018 
 

Het college besluit: 
1. het bijgaand overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en 

facturen van GS-leden, zoals die in het tweede kwartaal 2018 in de 
financiële administratie zijn verantwoord, vast te stellen; 

2. de te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde 
wijze openbaar te maken op de website van de provincie; 

3. de bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende 
declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen 
(bijlage 2); 

4. de verklaring(en) van ontbrekende bonnen te publiceren op internet. 
  
7.  
Brief PS stand van zaken 
toezeggingen 
regenboogprovincie 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten met brief te informeren over de toezeggingen die 

gedaan zijn naar aanleiding van het initiatiefvoorstel 
Regenboogprovincies van GroenLinks. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    5, 6, 7                                                                                  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    1                                                                 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    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 vragenstellers hebben bereikt. 
 


