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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 10 december 2019 
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Vaststelling Uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN 
terreinen Noord-Holland 2019 
Op grond van deze uitvoeringsregeling kan een grondeigenaar subsidie krijgen 
voor de kosten van ontpachting van een terrein dat binnen de begrenzing van 
het natuurnetwerk Nederland (NNN) valt. Voorwaarden zijn dat ontpachting 
noodzakelijk is om de beoogde natuurdoelen te kunnen bereiken en dat de 
eigenaar het terrein destijds in verpachte staat heeft verkregen. Ook kan 
subsidie worden verkregen voor de aankoop van een als NNN begrensd terrein. 
Daarbij wordt de waardevermindering die optreedt door omzetting van de 
huidige functie naar natuur vergoed. De vaststelling van deze 
uitvoeringsregeling was al aangekondigd in het Programma 
Natuurontwikkeling en in de overeenkomst inzake het ‘Verkenningsjaar 
biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het natuurnetwerk Nederland’. 
De regeling wordt bekend gemaakt in het Provinciaal Blad en gepubliceerd op 
de provinciale website. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN terreinen 
Noord-Holland 2019 vast te stellen; 
2. Daarbij voor de looptijd van de regeling (tot 1 juli 2021) een subsidieplafond 
vast te stellen van € 1.900.000 voor pachtafkoop en € 1.100.000 voor 
aankoop; 
3. De uitvoeringsregeling bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten hierover met bijgaande brief te informeren. 
 

2 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 88 van mevrouw Bezaan (PVV) over de 
stikstofproblematiek 
Mevrouw Bezaan van de PVV heeft vervolgvragen gesteld over de 
stikstofproblematiek. 
 

Besluit 
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. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 90 van de heer Cardol en mevrouw Er 
(GroenLinks) over het aangekondigde maatregelenpakket van het kabinet over 
de stikstofproblematiek 
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De heer Cardol en mevrouw Er van GroenLinks hebben vragen gesteld over het 
aangekondigde maatregelenpakket van het kabinet over de 
stikstofproblematiek. 
 

Besluit 
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. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 91 van mevrouw Bezaan en de heren Deen en 
Kaptheijns (PVV) over stikstofmaatregelen rampzalig voor woningbouw 
De Statenfractie van de PVV heeft vragen gesteld over de gevolgen van de 
stikstofmaatregelen van het Kabinet voor de woningbouw in Noord-Holland. 
 

Besluit 
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. 
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Vaststelling Beleid Bibob 2019 en Instellingsbesluit Eenheid SBA 2019 
Door uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet Bibob zijn de Bibob-
beleidsregels geactualiseerd in de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019. 
De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
de verplichting omtrent informatieverwerking die hieruit voortvloeit maakt dat 
de Gedragscode Registratie Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (SBA) kan 
worden ingetrokken en om die reden is het Instellingsbesluit Eenheid SBA ook 
geactualiseerd. 
 

Besluit 
1. De Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019 vast te stellen; 
2. De Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019 te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 
3. Het instellingsbesluit Eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland 
2019 vast te stellen; 
4. De Gedragscode Registratie Eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-
Holland in te trekken. 
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Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland inzake Provinciale Penningen 
GS hebben op 23 april 2019 de Regeling Provinciale penningen 2020 
vastgesteld. GS hebben tevens op 23 april jl. besloten dat het GS mandaat 
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dient te worden aangepast met de inwerking treding van deze regeling. Dat 
wordt met dit wijzigingsbesluit geregeld. 
 

Besluit 
1. Vast te stellen het wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 
2. Door middel van bijgaande brief Provinciale Staten te informeren; 
3. De regeling in het provinciaal blad bekend te maken. 
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Prinsjesfestival 
Voor het jaar 2020 neemt de provincie Noord-Holland het strategisch 
partnerschap van het Prinsjesfestival over van de provincie Zuid-Holland. Het 
Prinsjesfestival wordt sinds 2013 elk jaar georganiseerd op initiatief van en 
samen met de Stichting Prinsjesfestival in de week voor Prinsjesdag in Den 
Haag. Het festival biedt een meerdaags programma vol feestelijke en 
inhoudelijke activiteiten. De partnerprovincie verzorgt traditioneel de opening, 
een diner en diverse netwerkbijeenkomsten op vrijdag, zaterdag en maandag 
voorafgaand aan Prinsjesdag. De commissaris van de Koning is het boegbeeld 
van het festival. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de opzet voor het Prinsjesfestival 2020; 
2. Een bedrag van €250.000 te reserveren voor de organisatie van het festival. 
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Jaarverslag 2018 hoor- en adviescommissie 
De provincie heeft voor de afhandeling van bezwaarschriften een 
onafhankelijke hoor- en adviescommissie ingesteld. Deze commissie brengt 
jaarlijks een verslag uit van haar werkzaamheden. Het verslag wordt 
gepubliceerd op de provinciale website. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag over 2018 van de Hoor- en 
adviescommissie Noord-Holland (HAC); 
2. Het jaarverslag door middel van bijgaande brief aan te bieden aan 
Provinciale Staten. 
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Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen 
De provincie wil samen met gemeenten, erfgoedverenigingen en eigenaren tot 
een betere bescherming en benutting van stolpboerderijen  komen. Als middel 
hiertoe willen Gedeputeerde Staten een waarderingskaart maken. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van Provinciale Staten om een 
oplossingsrichting voor het verdwijnen van stolpboerderijen uit het Noord-
Hollandse landschap. 
 

Besluit 
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1. Opdrachtverlening voor te bereiden voor Noord-Hollandse waarderingskaart 
voor stolpboerderijen als middel om samen met gemeenten, 
erfgoedverenigingen en eigenaren tot een betere bescherming van stolpen te 
komen; 
2. Met het maken van deze waarderingskaart een proces in te zetten waarin op 
basis van waarden met gemeenten, erfgoedverenigingen en eigenaren wordt 
gezocht naar manieren om onbeschermde stolpen te kunnen behouden en 
duurzaam te benutten, al dan niet door herbestemming; 
3. De benodigde doorwerking van de waarderingskaart gedurende het proces 
samen met gemeenten te bepalen en voor te bereiden; 
4. PS door middel van bijgaande brief hierover te consulteren en hen te 
verzoeken om de brief te agenderen voor bespreking in de Statencie EFB van 
20 januari 2020. 
 

10 
 

Verlenging intentieovereenkomst ontwikkeling stationsgebied Hoorn 
De gemeente Hoorn is bezig met de ontwikkeling van haar stationsgebied. 
Hiervoor is er een intentieovereenkomst afgesloten met NS Stations, ProRail en 
Provincie Noord-Holland. Doelstelling van de overeenkomst is om tot een 
gezamenlijk ontwikkelplan te komen. Omdat er nadere deelonderzoeken zijn 
uitgevoerd die meer tijd gekost hebben, is dit ontwikkelplan er nog niet. 
Daarom moet de intentieovereenkomst, die op 31 december 2019 afloopt, 
worden verlengd. 
 

Besluit 
1. Bijgaande “Verlenging intentieovereenkomst Poort van Hoorn” aan te gaan 
met de gemeente Hoorn, NS Stations BV en ProRail BV; 
2. De portefeuillehouder RO te machtigen om deze overeenkomst namens GS 
te tekenen. 
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Ontwerp besluit aanwijzen zwemlocaties 2020 
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de 
kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 
2020 worden 152 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2019 is de enige 
wijziging dat de locatie Strand de Strook (Loosdrechtse Plas) is gesplitst in twee 
delen vanwege geconstateerde verschillen in waterkwaliteit. Hierdoor kan 
specifieker worden gewaarschuwd bij vóórkomen van blauwalg of bacteriën. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden, bijgaand ontwerp besluit vast te stellen; 
2. Het onder 1 genoemde ontwerpbesluit ter inzage te leggen conform 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en dit te publiceren in de 
regionale bladen. 
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Pallas; wijziging statuten 
In 2013 hebben de provincie Noord-Holland en het ministerie van 
Economische Zaken de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht voor 
de ontwerpfase van de nieuwe Pallas reactor in Petten. De statuten van de 
stichting worden op een tweetal punten gewijzigd: het ministerie van EZK 
wordt vervangen door het ministerie van VWS en de termijn voor de 
goedkeuring van het jaarplan wordt verlengd tot 31 januari. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor, zoals opgenomen in de concept-akte van 
statutenwijziging d.d. 4 september 2019; 
2. Inliggende brief te verzenden aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor. 
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Beslissing op Wob-verzoek Lutkemeerpolder 
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob . 
 

Besluit 
1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie 
over Lutkemeerpolder gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk te 
weigeren; 
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob ; 
4. Op grond van artikel 6, vijfde lid, van de Wob de informatie niet eerder dan 
twee weken nadat dit besluit is bekendgemaakt feitelijk openbaar te maken 
door publicatie op de genoemde website; 
5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Annotatie Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude op 12-12-2019 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap 
Spaarnwoude. De gedeputeerde de heer J. Chr. van der Hoek vertegenwoordigt 
de provincie in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van het Recreatieschap Spaarnwoude op 12 december 2019 en in te stemmen 
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
 

15 Annotatie Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. op 12-12-2019 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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 Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap Loosdrecht 
e.o. De gedeputeerde de heer J. Chr. van der Hoek vertegenwoordigt de 
provincie in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Plassenschap Loosdrecht e.o. op 12 december 2019 en in te stemmen met 
de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Uitkomsten BO MIRT 2019 
In het laatste Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 
en Transport (BO MIRT) hebben het Rijk en regio (Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland) onder meer afspraken gemaakt over investeringen in verstedelijking, 
bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit binnen de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). De afspraken uit het BO MIRT-overleg geven (deels) 
invulling aan de afspraken uit het coalitieakkoord van Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de afspraken in het kader van het Bestuurlijk Overleg 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) zoals 
gemaakt tussen Rijk en regio in het bestuurlijk overleg van 20 november 2019; 
2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Vaststellen Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur 2020 
Deze subsidieregeling is bedoeld voor wegbeheerders (m.u.v. het gebied van 
de Vervoerregio Amsterdam) om de lokale infrastructuur verkeersveiliger te 
maken. De subsidieregeling zal worden gepubliceerd op de website van de 
provincie. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het opvolgingsonderzoek Uitvoeringsregeling Kleine 
Infrastructuur; 
2. De Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2020 vast te 
stellen; 
3. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur Noord-
Holland 2020 vast te stellen op €8.000.000; 
4. Het onder 3. bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen: 
• Haarlem-IJmond € 2.536.000; 
• Gooi en Vechtstreek € 1.488.000; 
• Noord-Holland Noord € 3.976.000; 
Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie subregio’s: 
• Kop van Noord-Holland € 970.000; 
• West-Friesland € 1.153.000; 
• Regio Alkmaar € 1.853.000; 
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5. De Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur Noord-Holland en bijbehorend 
subsidieplafond 2020 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
6. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 
onder 1. en 2. genoemde besluiten. 
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Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie Gedragsbeïnvloeding 
Verkeersveiligheid Noord-Holland 2020 
De provincie vindt het belangrijk om verkeerseducatie aan te bieden aan 
scholieren op het basis en voortgezet onderwijs. Op deze manier leren 
scholieren op jonge leeftijd verkeersveilig gedrag aan wat ook op latere leeftijd 
doorwerkt. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die 
verkeerseducatie op scholen aanbieden. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het opvolgingsonderzoek Gedragsbeïnvloeding 
verkeersveiligheid Noord-Holland. 
2. De Uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-
Holland 2020 vast te stellen; 
3. Het subsidieplafond van Uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding 
verkeersveiligheid Noord-Holland 2020 vast te stellen op €1.320.000; 
4. Het onder 3 bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen: 
• Basisonderwijs: € 792.000; 
• Voortgezet onderwijs: € 528.000; 
5. De onder 2, 3 en 4 genoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
6. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 
onder 1, 2, 3 en 4 genoemde besluiten. 
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Algemene ledenvergadering DOVA op 11 december 2019 
Begin 2019 hebben Gedeputeerde Staten besloten deel te nemen aan het 
samenwerkingsverband van decentrale openbaar vervoer-autoriteiten (DOVA). 
Doel van DOVA is om als overheden de landelijke samenwerking op het gebied 
van openbaar vervoerbeleid en openbaar vervoer-reisinformatie efficiënter te 
organiseren. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
algemene ledenvergadering van DOVA op 11 december 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de algemene 
ledenvergadering “Coöperatie Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar 
Vervoer Autoriteiten (samenwerkingsverband DOVA) d.d. 11 december 2019 en 
in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de geannoteerde 
agenda; 
2. Bijgaande Ledenovereenkomst samenwerkingsverband DOVA aan te gaan 
met de overige provincies, OV-Bureau Groningen Drenthe, Vervoerregio 
Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag; 
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3. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de ledenovereenkomst van de 
samenwerkingsverband DOVA te tekenen en om redactionele opmerkingen in 
de ledenovereenkomst te verwerken. 
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Verzoek tot start administratieve onteigeningsprocedure N247 
In het kader van het programma Bereikbaarheid Waterland maakt de provincie 
van de N247 tussen Amsterdam en de aansluiting op de N244 een veiligere 
weg. Voor zowel de reconstructie van de weg als de aanleg van diverse 
voorzieningen zoals een ontsluitingsweg, drie onderdoorgangen, een P&R-
voorziening, een ov-overstappunt, een fietspad en de verplaatsing van een 
tankstation, in de gemeenten Amsterdam en Waterland is grond van 
particuliere eigenaren benodigd. Er is nog niet met alle eigenaren 
overeenstemming bereikt. Om het werk uiteindelijk uit te kunnen voeren is het 
noodzakelijk om te onteigenen. De provincie verzoekt daarom aan de Kroon 
om de onteigeningsprocedure te starten. 
 

Besluit 
1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken om de 
administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de 
reconstructie van de N247, de aanleg van een ontsluitingsweg, drie 
onderdoorgangen, een P&R-voorziening, een ov-overstappunt, een deel van 
een hoogwaardige fietsverbinding en de verplaatsing van een 
brandstofverkooppunt, ter verkrijging van een Koninklijk Besluit; 
2. De behandelende medewerkers van de sector Grond te machtigen het 
standpunt van GS te verwoorden tijdens de hoorzitting in de procedure, tijdens 
de zitting van de opneming van de te onteigenen percelen en tijdens het 
pleidooi op de zitting; 
3. Provinciale Staten te informeren door het zenden van bijgevoegde brief. 
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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel/Harsco Metals d.d. 10 
december 2019 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-
2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het 
dossier Tata Steel en Harsco Metals. 
 

Besluit 
1. De tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals 
d.d. 10 december 2019 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Programmering Evaluatiekader Subsidies 2020 
Op 14 januari 2019 hebben PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies 
vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op 
doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de 
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programmering van subsidie-evaluaties voor 2020 ter besluitvorming voor. De 
resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname 
voorgelegd aan de betreffende Statencommissie. 
 

Besluit 
1. Volgens het Evaluatiekader Subsidies in 2020 de volgende 
subsidieregelingen en eenmalige subsidies te evalueren: 
Uitvoeringsregelingen: 
• Cofinanciering Waddenfonds 2014 (opvolgingsonderzoek); 
• Agrarische sector Groene Uitweg NH 2015; 
• Groen Noord-Holland, onderdelen Wandelroutes (opvolgingsonderzoek) en 
TOP’s; 
• Woonvisie Noord-Holland; 
Eenmalige subsidies (op basis van steekproef subsidieregister 2017): 
• Duurzaam watersysteem Park 21; 
• Groene en recreatieve verbindingen Haarlemmermeer; 
• Fort Liebrug; 
2. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
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Sinterkoelers TataSteel 
De sinterkoelers van de sinterfabriek bij Tata Steel stoten meer stof uit dan 
waar altijd van uit is gegaan. De uitstoot is hoger dan wat is vergund. Tata 
Steel realiseert een nieuw filter om de stofuitstoot te verminderen. Met deze 
brieven worden Provinciale Staten hier over geïnformeerd. 
 

Besluit 
1. Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft 
ingestemd met het verzenden van de brief “Sinterkoelers Tata Steel” aan 
Provinciale Staten. 
2. Te constateren dat van deze brief een afschrift aan de minister voor Milieu 
en Wonen is gezonden. 
3. Te constateren dat van deze brief een afschrift aan de colleges van B&W van 
de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk is gezonden. 
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Aansluiting A9 Heiloo 
De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum 
en Alkmaar aan een aansluiting op de A9 bij Heiloo. Zij voert dit project uit 
voor de gemeenten. Door de aansluiting blijven de doorstroming en 
leefbaarheid van het gebied gewaarborgd. De Raad van State heeft de 
bestemmingsplannen vernietigd, doordat de uitstoot van stikstof te hoog is. 
Het gevolg daarvan is dat het project is stilgelegd. De gemeenten Heiloo en 
Castricum hebben hiertegen verzet aangetekend. Als dit verzet wordt 
aangenomen volgt een zitting. Indien dit verzet niet wordt aangenomen gaan 
beide gemeentes de bestemmingsplannen opnieuw in procedure brengen. 
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Besluit 
1. De gemeenteraden en de colleges van B&W van Alkmaar, Castricum, Heiloo 
te informeren over de stand van zaken en voortgang van project Aansluiting A9 
Heiloo; 
2. PS hierover te informeren door middel van een brief. 
 

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van 
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend. 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

over de nummers: 
B. Burger   tel. (06) 4813 7779  9  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  5, 6, 7, 8  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  12, 13, 14, 15  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  1, 2, 3, 4  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  10, 11  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben 
bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter 

bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken 
voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 

beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=606f6185-4494-42a9-8a76-836d898b3712&FoundIDs=&year=2019
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

