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Annotatie agenda AB Spaarnwoude op 11 juli 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’s (van openbaar en besloten deel) van de 
vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude op 11 
juli 2019 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 
annotatie. 
 

2 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 24 van statenlid I. Kostić (PvdD) over 
provinciale verantwoordelijkheid voor wilde dieren in nood 

Statenlid Kostić (Partij voor de Dieren) heeft het college vragen gesteld over de 
provinciale verantwoordelijkheid voor opvangcentra van inheemse (wilde) 
diersoorten. 
 

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. 
 

3 
 

Beslissing op wob-verzoek over staatssteun aan OCAP 

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 staatssteun aan OCAP CO2 BV gedeeltelijk openbaar te maken en 
gedeeltelijk te weigeren; 

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 

http://www.noord-holland.nl/wob
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3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland/wob ; 

4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Ophoging subsidieplafond POP3 Niet productieve investeringen water 

Bij de openstelling van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor het 
onderdeel ‘niet productieve investeringen water’ in december 2018 zijn meer 
aanvragen ingediend dan op basis van het subsidieplafond kunnen worden 
gehonoreerd. De ophoging heeft als doel om alle ingediende aanvragen te 
honoreren waardoor de waterdoelen een grote impuls krijgen en het risico 
wordt verkleind dat de middelen uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, niet tijdig worden benut. De waterschappen staan 
volledig garant wanneer er geen of onvoldoende Europese middelen 
beschikbaar komen. De eerdere beschikbaarstelling van provinciale middelen 
komt daarmee te vervallen. 
 

Besluit 
1. Het subsidieplafond voor het onderdeel 'Niet productieve investeringen 
water' van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van € 
800.000,- (GS besluit 1141349-1141350) te verhogen met € 13.394.963,- en 
vast te stellen op € 14.194.963,-, waarvoor de middelen voor de ophoging 
voor 50% uit het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling) en voor 50% van de waterschappen komen; 

2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van de inliggende 
brief. 
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Reactie Roadmap 2030 Tata Steel 

Op 6 juni 2019 presenteerde Tata Steel de Roadmap 2030, een meerjarenplan 
tegen alle vormen van overlast die zij veroorzaakt. Gedeputeerde Staten 
reageren met de voorliggende brief op de inhoud van de Roadmap 2030. De 
brief is tot stand gekomen in gezamenlijkheid met de colleges van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk  en 
Velsen en de directies van de Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied en 
IJmond. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de inhoud van bijgaande brief gericht aan Tata Steel; 

2. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele wijzigingen; 

http://www.noord-holland/wob
http://www.noord-holland/wob
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3. Met inliggende brief Provinciale Staten te informeren over de brief aan Tata 
Steel. 
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Afhandeling motie 23-2019 Stop de grafietregens 

Met motie 23-2019 van 17 juni 2019 verzoeken Provinciale Staten aan 
Gedeputeerde Staten om de Staten voor het zomerreces te informeren over de 
escalatieladder die door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt 
gehanteerd bij toezicht en handhaving, de opbrengst van dwangsommen toe te 
voegen aan het VTH-budget en alle vergunningen van de bedrijven op het 
terrein van Tata Steel op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) door te lichten en 
maatregelen te nemen indien niet wordt voldaan aan de gestelde 
vergunningsvoorwaarden. Gedeputeerde Staten geven met deze brief invulling 
aan de motie. 
 

Besluit 
1. Met inliggende brief Provinciale Staten te informeren over de wijze waarop 
Gedeputeerde Staten inhoud wensen te geven aan motie 23-2019 van 17 juni 
2019; 

2. Provinciale Staten voor te stellen de motie 23-2019 van 17 juni 2019 als 
afgedaan te beschouwen. 
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Bestek aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek 

Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen (PvE) voor de 
aanbesteding van het openbaar busvervoer voor de concessie Gooi en 
Vechtstreek vastgesteld. Het PvE bevat de minimumeisen waaraan het aanbod 
van de vervoerder moet voldoen, zoals bijvoorbeeld eisen over comfort, 
betrouwbaarheid, informatievoorziening en duurzaamheid. Met de vaststelling 
start de Europese aanbesteding van de nieuwe concessie. Tot begin december 
2019 kunnen geïnteresseerde vervoerders hun offerte indienen. In het voorjaar 
van 2020 wordt het beste aanbod geselecteerd . De nieuwe concessie loopt van 
11 juli 2021 tot medio december 2030. 
 

Besluit 
1. De Nota van Zienswijzen bij het Programma van Eisen openbaar vervoer 
concessie Gooi en Vechtstreek vast te stellen; 

2. Het Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek 
met bijbehorende bijlagen vast te stellen; 

3. De Inschrijfleidraad voor de aanbesteding van de openbaar vervoer 
concessie Gooi en Vechtstreek vast te stellen; 
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4. De exploitatiebijdrage voor regulier OV, prijspeil 2019 en gerekend voor een 
geheel dienstregelingsjaar, vast te stellen op 

a. € 10,43 miljoen voor de Dienstregelingsjaren 2021 en 2022 en 

b. € 10,13 miljoen vanaf 2023 tot en met 14 december 2030; 

5. De exploitatiebijdrage voor aanvullende mobiliteitsoplossingen vast te 
stellen op € 300.000 per jaar (prijspeil 2019) vanaf Dienstregelingsjaar 2023 
tot en met 14 december 2030; 

6. De bijdrage voor de transitie naar Zero Emissie op € 7,0 miljoen vast te 
stellen voor de gehele concessieperiode; 

7. De jaarlijkse bijdrage voor de bonus voor klanttevredenheid op maximaal € 
75.000 vast te stellen; 

8. De jaarlijkse bijdrage voor de eventuele inzet van buurtbussen op € 25.000 
(prijspeil 2019) vast te stellen en een éénmalige reservering ten behoeve van 
de eventuele aanschaf en vervanging van één buurtbus op € 200.000 vast te 
stellen; 

9. Voor de regionale uitwerking van de ketenreis een bedrag van € 2,0 miljoen 
te reserveren binnen de reserve OV; 

10. De Nota van Zienswijzen en het Programma van Eisen ter informatie te 
sturen aan Provinciale Staten door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 42 van dhr. J. Dessing (FvD) inzake onderhoud 
wegen, bruggen en sluizen in Noord-Holland 

Op 11 juni 2019 zijn Statenvragen ingediend door de heer J. Dessing (Forum 
voor Democratie) over het beheer en onderhoud van de wegen, bruggen en 
sluizen van de provincie 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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Aanbieding Voorstel voor het Klimaatakkoord en besluitvormingsproces 

Het kabinet heeft het Voorstel voor het Klimaatakkoord 28 juni jl. 
gepresenteerd. De provincies hebben actief bijgedragen aan de 
totstandkoming ervan. GS sturen PS de stukken ter informatie toe en 
informeren PS over het besluitvormingsproces. PS kunnen zich na het 
zomerreces uitspreken over die punten die de provincies raken. 
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Wanneer alle PS-sen instemmen, ondertekent het IPO het Klimaatakkoord dit 
najaar namens de provincies. PS ontvangen na het zomerreces nog nadere 
stukken ten behoeve van de besluitvorming. 
 

Besluit 
PS de stukken met betrekking tot het Voorstel voor het Klimaatakkoord toe te 
zenden en PS te informeren over het besluitvormingsproces. 
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Rapport 'Data doorzien' van het Rathenau Instituut 

In november 2018 hebben Provinciale Staten de data-strategie voor de 
provincie vastgesteld. Eén van de actiepunten van deze strategie is een 
verkenning naar de ethische vraagstukken rondom gebruik van data bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid. De verkenning is uitgevoerd 
door het Rathenau Instituut. De belangrijkste conclusies van de verkenning 
worden betrokken bij het verder uitwerken van de doelstelling op het gebied 
van ICT en data zoals verwoord in het coalitieakkoord, in bijzonder het 
voornemen om de data-strategie te actualiseren. 
 

Besluit 
1. Het rapport 'Data doorzien' van het Rathenau Instituut voor kennisgeving 
aan te nemen; 

2. De commissaris van de Koning tijdens het Samen NH congres op 11 juli 
aanstaande het rapport in ontvangst te laten nemen; 

3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren. 
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 10 
juli 2019 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Medio 2015 
hebben Gedeputeerde Staten besloten de agenda's van de 
bestuursvergaderingen van provinciale deelnemingen en Gemeenschappelijke 
Regelingen te agenderen voor de vergaderingen van GS. Het college bespreekt 
de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het dagelijks 
bestuur op 10 juli 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 10 juli 2019; 
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2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie agenda algemeen bestuur omgevingsdienst Noord-Holland-Noord 
10 juli 2019 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Medio 2015 
hebben Gedeputeerde Staten besloten de agenda's van de 
bestuursvergaderingen van provinciale deelnemingen en Gemeenschappelijke 
Regelingen te agenderen voor de vergaderingen van GS. Het college bespreekt 
de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het algemeen 
bestuur op 10 juli 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 10 juli 2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 27 van mw. W. Koning-Hoeve (CDA) over een 
persbericht van Natuurorganisaties waarin zij aangeven dat vossen en ganzen 
beter bestreden moeten worden 

Het college stelt de antwoorden vast die gesteld zijn over het beheer van 
vossen en ganzen en over de wens van natuurorganisaties om de verplichting 
om  kadavers van ree en damherten op te ruimen in sommige gevallen te laten 
vervallen. 
 

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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Besluit op bezwaar planschade P.v.L. Holding B.V. , N23 

Bezwaarde heeft in het kader van het provinciaal inpassingsplan N23 een 
verzoek om planschadevergoeding ingediend. GS hebben daarop besloten een 
tegemoetkoming in planschade toe te kennen. Tegen dit besluit heeft 
bezwaarde bezwaar gemaakt. De Hoor- en adviescommissie heeft het bezwaar 
behandeld.  De commissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren. Het college volgt dit advies. 
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Besluit 
1. Bezwaarde in zijn bezwaren tegen de hoogte van de tegemoetkoming in de 
planschade als gevolg van het Provinciaal Inpassingsplan N23 te ontvangen, 

2. De bezwaren ongegrond te verklaren, 

3. Bezwaarde een tegemoetkoming in de deskundigenkosten ten bedrage van 
€ 1.320,- uit te keren; en 

4. De bestreden beslissing van 17 mei 2018 onder nummer 930267/1077027 
in stand te laten. 
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Advies-Veerman consultatieronde bodemdaling veenweiden 

Prof. dr. C.P. Veerman is door het college gevraagd om met partners die 
betrokken zijn bij bodemdaling in de veenweidegebieden in gesprek te gaan 
over hun wensen, inbreng en randvoorwaarden in een op te stellen programma 
bodemdaling veenweiden en daarover advies uit te brengen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het advies “Haren kost geen tijd!”, opgesteld door prof. 
dr. C.P. Veerman in opdracht van Gedeputeerde Staten; 

2. Het advies ter kennisname aan Provinciale Staten te zenden. 
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Auditjaarplan 2019-2020 

Gedeputeerde Staten (GS) moeten op grond van de Provinciewet periodiek 
onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Provinciale Staten stellen bij 
verordening regels hierover op. Dit auditjaarplan beschrijft de voorgenomen 
GS-onderzoeken en de planning van die onderzoeken voor 2019 en 2020. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met het ‘Auditjaarplan 2019-2020 onderzoeken GS’; 

2. In te stemmen met het verder door GS invullen van dit jaarplan in het najaar 
2019; 

3. PS te informeren met bijgaande brief; 

4. Het ‘Auditjaarplan 2019-2020 onderzoeken Directie’ voor kennisgeving aan 
te nemen. 
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Samenwerkingsovereenkomst waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied 

De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om de afspraken tussen Rijk en 
regio over de aanpak van de waterplantenoverlast voor de waterrecreatie in het 
zuidelijk IJsselmeergebied tot en met maart 2023 vast te leggen. Deze 
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afspraken zijn gebaseerd op het aanbod van de regio van maart 2018 dat 
onder leiding van de provincie Noord-Holland tot stand is gekomen en het 
antwoord van het Rijk van juni 2018.  Een werkgroep zal een plan voor de 
structurele aanpak in het gebied gaan opstellen. 

Ondertekenaars zijn 11 partijen: de provincies Noord-Holland en Flevoland, 
het Rijk (ministerie van I&W), de coöperatie Gastvrije Randmeren, de 
gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, 
Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk! en 
Toerzeilers Nederland. 
 

Besluit 
1. de samenwerkings-overeenkomst waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied 
aan te gaan als vervolg op het regionaal aanbod voor de aanpak van de 
waterplantenoverlast in dit gebied; 

2. De portefeuillehouder Water te machtigen de samenwerkings-overeenkomst 
namens GS te ondertekenen; 

3. Provinciale Staten over de samenwerkingsovereenkomst en stand van zaken 
van de waterplantenaanpak te informeren met brief. 
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Motie 37-2018 Markermeerdijken 

Op 8 oktober 2018, tijdens de behandeling van de Verklaring van geen 
Bedenkingen voor omgevingsvergunning van de Versterking van de 
Markermeerdijken, hebben PS een motie aangenomen met de titel 'Betrek 
betrokken inwoners Markermeerdijken'. De Staten hebben GS daarin 
opgeroepen zorg te dragen voor een door de Alliantie Markermeerdijken op te 
stellen Plan van Aanpak burgerparticipatie voor de ruimtelijke invulling van de 
Versterking. Het college heeft het conceptplan getoetst en vindt dat de 
Alliantie Markermeerdijken bewoners en andere belanghebbenden voldoende 
betrekt bij de uitwerking van de vastgestelde plannen. PS worden hiervan per 
brief op de hoogte gesteld en ontvangen het Plan van Aanpak. PS worden 
verzocht de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 

Besluit 
1. Dat in het door de Alliantie Markermeerdijken opgestelde concept "Plan van 
Aanpak betrekken omgeving bij ontwerp van de dijkbekleding" (AMMD-00824, 
14-06-2019) invulling is gegeven aan de door PS gevraagde burgerparticipatie 
bij de ruimtelijke invulling van de Versterking van de Markermeerdijken; 

2. PS voor te stellen de motie 37-2018 hiermee als afgedaan te beschouwen; 

3. PS hierover te informeren middels bijgevoegde brief met het definitieve Plan 
van Aanpak als bijlage. 
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Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning 
klimaatadaptatie gemeenten Noord-Holland 2019 

De subsidieregeling is bedoeld als cofinanciering voor de samenwerkende 
gemeenten op het gebied van klimaatadaptatie (zogenaamde werkregio's) die 
van het Rijk een bijdrage hebben ontvangen voor procesondersteuning 
Klimaatadaptatie. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning 
klimaatadaptatie gemeenten Noord-Holland 2019 vast te stellen; 

2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling vast te stellen op € 120.000; 

3. De Uitvoeringsregeling subsidie  cofinanciering procesondersteuning 
klimaatadaptatie gemeenten Noord-Holland 2019 met subsidieplafond te 
publiceren in het Provinciale Blad; 

4. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 
onder 1. genoemde uitvoeringsregeling. 
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Monitor Waterrecreatie 2019 

Zoals in de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 staat, wordt jaarlijks 
een overzicht van de activiteiten van het programma Waterrecreatie gemaakt. 
Met deze digitale monitor laten we zien welke activiteiten van april 2018 tot en 
met juni 2019 zijn uitgevoerd. Het is een update van de Monitor Waterrecreatie 
2018. De Monitor Waterrecreatie 2019 is te vinden via: https://maps.noord-
holland.nl/waterrecreatie_monitor 
 

Besluit 
1. De Monitor waterrecreatie 2019 vast te stellen; 

2. PS te informeren d.m.v. bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 31 van dhr. G.R. Zaal (GroenLinks) en mw. 
J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD) over ontwerpbestemmingsplan Enkhuizerzand 
en IJsselmeergebied 

De statenleden Zaal (GroenLinks) en Hoegee (VVD) hebben vragen gesteld over 
het ontwerpbestemmingsplan van het recreatieoord Enkhuizerzand en de 
gevolgen hiervan voor het Zuiderzeemuseum. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Bestuurlijke afsprake inzake stikstofdossier 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het 
Programma Aanpak Stikstof is bestuurlijk overleg tussen rijk, provincies en 
gemeenten. GS heeft de bestuurlijke afspraken bekrachtigd. 
 

Besluit 
1. De gezamenlijke afspraken gemaakt in het Bestuurlijk Overleg van 21 juni 
2019 over het stikstofdossier te bekrachtigen; 

2. De portefeuillehouder Natuur te machtigen de gemeenten schriftelijk te 
informeren over de stand van zaken in het stikstofdossier. 
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Aanwijzing leden algemeen besturen omgevingsdiensten 

Provincie Noord-Holland is mede-eigenaar en opdrachtgever voor de vier 
omgevingsdiensten in Noord-Holland. Op grond van de gemeenschappelijke 
regelingen van de omgevingsdiensten, wijst het college van Gedeputeerde 
Staten uit haar midden de leden van de algemeen besturen en hun 
plaatsvervangers aan. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 6, eerste lid, van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 gedeputeerde A. Tekin als 
portefeuillehouder (Toezicht op) Omgevingsdiensten ODNZKG en ODIJ en 
gedeputeerde E.P. Stigter als portefeuillehouder (Toezicht op) 
Omgevingsdiensten OD NHN en OFGV namens Gedeputeerde Staten aan te 
wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en gedeputeerden E.A.S. Rommel en C.J. Loggen als 
hun plaatsvervangers; 

2. Op grond van artikel 9 tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gedeputeerde E.P. Stigter, als 
portefeuillehouder (Toezicht op) Omgevingsdiensten OD NHN en OFGV, 
namens Gedeputeerde Staten aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur 
van de omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en gedeputeerde A. Tekin als 
zijn plaatsvervanger; 

3. Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst IJmond, gedeputeerde A. Tekin, als portefeuillehouder 
(Toezicht op) Omgevingsdiensten ODNZKG en ODIJ, namens Gedeputeerde 
Staten aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond en gedeputeerde E.P. Stigter als zijn plaatsvervanger; 
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4. Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek, gedeputeerde E.P. Stigter, 
als portefeuillehouder (Toezicht op) Omgevingsdiensten OD NHN en OFGV, 
namens Gedeputeerde Staten aan te wijzen als lid  van het Algemeen Bestuur 
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en gedeputeerde A. 
Tekin als zijn plaatsvervanger; 

5. De betrokken organisaties met de inliggende brieven te informeren. 
 

 

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: 

R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  16  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1, 2, 3, 4  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  13, 14, 15, 22  
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  17, 18, 19, 20, 21  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  9, 10, 11, 12  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  5, 6, 7, 8, 23  
 
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=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

