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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 29 september 2020 
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Nota wijzigingen voor Omgevingsverordening NH2020 
Na het openbaar maken van het Eindconcept van de Omgevingsverordening 
NH2020 en de concept Nota van Beantwoording na besluitvorming daarover 
door GS op 1 september jl. zijn uit de technische vragen van statenleden, 
reacties van indieners en nadere controles nog onvolkomenheden naar voren 
gekomen in het eindconcept van de Omgevingsverordening en de bijbehorende 
werkingsgebieden. Aan PS wordt voorgesteld een lijst met voorgestelde 
wijzigingen mee te nemen in de besluitvorming over de Omgevingsverordening 
NN2020 op 5 oktober a.s.. Deze wijzigingen zijn technisch van aard en 
bevatten geen beleidsinhoudelijke wijzigingen. 
 

Besluit 
1. Aan PS voor te stellen wijzigingen van de Omgevingsverordening NH2020 
vast te stellen; 
2. Door middel van bijgaande brief PS te verzoeken om de voorgestelde 
wijzigingen van de Omgevingsverordening NH2020 mee te nemen bij de 
besluitvorming over de Omgevingsverordening NH2020. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 98 van de heer Kapteijns (PVV) over 
provinciale regel trekt statushouders voor op woningmarkt ten koste van 
sociaalmedisch urgenten 
De heer Kapteijns (PVV) heeft vragen gesteld over Provinciale regel trekt 
statushouders voor op woningmarkt ten koste van sociaalmedisch urgenten. 
 

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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Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 
De provincie Noord-Holland is eigenaar en beheerder van een 
infrastructuurnetwerk (kapitaalgoederen) van wegen, vaarwegen, fietspaden en 
busbanen. De provincie heeft de wettelijke zorgplicht voor deze 
kapitaalgoederen. De Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 
(NIKG) geeft antwoord op de vraag hoe deze zorgplicht wordt ingevuld. Met 
andere woorden: wat is de opbouw van onze kapitaalgoederen, hoe worden ze 
onderhouden en wat zijn de kosten daarvan? De NIKG stelt ook beleidskaders 
en financiële kaders vast voor het beheer en onderhoud van de 
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kapitaalgoederen. Ze laat zo de lange termijn ontwikkeling van de financiën 
van de provincie zien. 
 

Besluit 
1. Bijgaande Statenvoordracht Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020- 
2023 vast te stellen en daarbij worden aan PS de volgende besluiten 
voorgesteld: 
a) de bestaande beeldkwaliteitsniveaus voor beheer en onderhoud van het 
areaal te handhaven; 
b) voor de duurzaamheidsambities binnen projecten de middelen hiervoor voor 
2021-2023 vrij te spelen via de 1e begrotingswijziging 2021. Dit dient te 
gebeuren middels herschikking binnen de huidige ruimte voor infrastructurele 
projecten; 
c) in de Kaderbrief jaarlijks de extra kosten van overige beleidsambities op het 
gebied van infrastructuur aan de staten ter besluitvorming voor te leggen; 
d) de systematiek van indexeren te vereenvoudigen door een wijziging op het 
indexcijfer slechts eenmaal per jaar door te voeren in plaats van meerdere 
malen per jaar; 
e) het investeringsplafond voor vervangingsinvesteringen te laten vervallen en 
vanaf heden te sturen op het niveau van de kapitaallasten, zoals opgenomen in 
de 
begroting/meerjarenraming; 
2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan Provinciale 
Staten te zenden door middel van bijgaande brief; 
3. Een onderzoek te starten naar te nemen maatregelen voor de stijging in de 
PEAT kosten van PNH (PEAT = kosten voor Projectmanagement, Engineering, 
Administratie en Toezicht); 
4) De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen zo nodig wijzigingen van 
redactionele aard aan te brengen in bovengenoemde stukken. 
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Actualiteiten coronavirus en de OV-concessies 
De impact van de coronacrisis op het openbaar vervoer is groot. GS informeren 
PS over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de OV-
concessies in Noord-Holland. 
 

Besluit 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief en memo te informeren over 
de actuele ontwikkelingen rondom corona en de OV-concessies. 
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Convenant Overdracht materieel OV-concessie Haarlem-IJmond 
Provincie en Connexxion hebben een convenant opgesteld voor de overdracht 
van 58 nieuwe elektrische bussen, die vanaf september 2020 gaan rijden in de 
OV-concessie Haarlem-IJmond. De elektrische bussen worden na afloop van de 
huidige OV-concessie (in 2027) overgedragen aan de opvolgende vervoerder, 
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zodat investeringen in emissievrije bussen en bijbehorende laadinfrastructuur 
zo goed mogelijk worden benut. 
 

Besluit 
1. Bijgaand convenant overdracht materieel met Connexxion Openbaar Vervoer 
N.V. aan te gaan voor de overdracht van materieel na afloop van de OV-
concessie Haarlem-IJmond; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om het convenant te 
ondertekenen namens GS; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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HOV Noordwijk-Schiphol 
Gedeputeerde Staten hebben voor het project HOV Noordwijk-Schiphol op het 
Noord-Hollandse grondgebied de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé 
van de busbaan. GS hebben ook de doorfietsroute vastgesteld, die parallel aan 
de busbaan wordt aangelegd. Provinciale Staten zijn op de hoogte gesteld van 
de besluiten. Het project bestaat uit de aanleg van een HOV-brug tussen Lisse 
en Lisserbroek en een busbaan tot aan Nieuw-Vennep Getsewoud met parallel 
hieraan een fietspad. 
 

Besluit 
1. Het tracé voor de busbaan op Noord-Hollands grondgebied van het 
regionale HOV project Noordwijk – Schiphol vast te stellen conform de 
adviesvoorkeursvariant D; 
2. Het tracé voor de fiets op Noord-Hollands grondgebied vast te stellen 
conform het advies en deze verder uit te werken als MRA doorfietsroute; 
3. PS per bijgevoegde brief te informeren over voorgaande besluiten. 
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Vervolgstudie onderdoorgang N247 Broek in Waterland 
De afgelopen jaren zijn vijf varianten uitgewerkt voor de passage van de  N247 
door Broek in Waterland. Daarbij ging het om één bovengrondse en vier 
ondergrondse varianten. In een  vervolgstudie worden twee ondergrondse 
varianten (2x1 en 2x1+busstroken) verder beschouwd, met als doel de 
ruimtelijke inpassing, technische uitvoering en kostenramingen gedetailleerder 
uit te werken. In een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse worden beide 
varianten vergeleken met de huidige situatie en eerder beschouwde 
bovengrondse variant. Naar verwachting neemt de 
vervolgstudie één jaar in beslag. 
 

Besluit 
1. Het advies van de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland met betrekking tot 
de inhoud van de vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang in Broek in 
Waterland over te nemen waarbij de volgende twee varianten nader worden 
beschouwd: 
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- Een onderdoorgang met een ontwerpsnelheid van 80km/h met vluchtwegen 
en één rijstrook per richting; 
- Een onderdoorgang met een ontwerpsnelheid van 80km/h met vluchtwegen 
met één rijstrook en één busstrook per richting. 
2. Nu reeds uit te spreken dat, wanneer er in de besluitvormingsperiode 
gekozen wordt voor de realisatie van een onderdoorgang met één rijstrook en 
één busstrook per richting, in een samenwerkingsovereenkomst wordt 
vastgelegd dat de busstroken blijvend bestemd zijn voor de bussen en niet 
voor overig verkeer; 
3. Akkoord te geven op het bijgevoegde plan van aanpak voor de 
vervolgstudie; 
4. Akkoord te geven op het benodigde studiebudget ter hoogte van € 
550.000,- waarbij de volgende verdeling als uitgangspunt is genomen: 
• Gemeente Waterland €50.000,- 
• Gemeente Edam-Volendam €100.000, 
• Vervoerregio Amsterdam €200.000,- 
• Provincie Noord-Holland €200.000,- 
5. Bijgevoegde brief naar Provinciale Staten te sturen en deze op de B-agenda 
te plaatsen met als doel de commissie actief te betrekken bij het proces. 
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Voorstel tot afhandelen motie 56-2018 
Aan Provinciale Staten wordt verzocht om motie 56-2018 ‘Verduurzaming van 
wegaanleg en -onderhoud’ als afgehandeld te beschouwen. 
 

Besluit 
Provinciale Staten via bijgaande brief te verzoeken motie 56-2018 als afgedaan 
te beschouwen. 
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Onderzoek vergunning Hoogovens, Sinter-, Pellet en Oxystaalfabriek 
Eén van vervolgstappen n.a.v. de sinterkoelers Tata Steel - waarvan de emissie 
niet in overeenstemming bleek met de vergunning -  is een onderzoek naar 
de  vergunningen van fabrieken van Tata Steel. Dit onderzoek is bedoeld om na 
te gaan of er in de fabrieken c.q. in de vergunningvoorschriften zaken zitten 
die kunnen leiden tot een situatie zoals eerder met de sinterkoelers. Het 
onderzoek naar de vergunning van de Hoogovens, Sinterfabriek, Pelletfabriek 
en Oxystaalfabriek is nu gereed. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het “Onderzoek vergunningen Hoogovens, 
Sinterfabriek, Pelletfabriek en Oxystaalfabriek Tata Steel” van het bureau SPPS; 
2. PS te informeren over het onderzoek met bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 90 van de heer Hoogervorst (SP) over groot 
tekort aan truckparking in Noord-Holland 
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De heer Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over groot tekort aan 
truckparking 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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Beantwoording Statenvragen nr. 96 van de heer Klein (ChristenUnie) over 
veiligheid Noord-Hollandse fietspaden 
De heer Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over de veiligheid van 
fietspaden. 
 

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. 
 

12 
 

Geannoteerde IPO Bestuur agenda van 7 oktober 2020 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 7 oktober 2020. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 7 oktober 2020 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Green Deal Catering Overheidslocaties, Voedsel uit de Korte Keten 
Met de ondertekening van de Green Deal Catering Overheidslocaties, Voedsel 
uit de Korte Keten wil de provincie in haar eigen bedrijfsrestaurant de inkoop 
en consumptie van duurzame lokale voedselproducten vergroten, de CO2 
impact van het voedselaanbod reduceren en voedselverspilling tegengaan. De 
Green Deal wordt gesloten tussen het rijk en provincies. 
 

Besluit 
1. De Green Deal ‘Catering Overheidslocaties, Voedsel uit de Korte Keten’ aan 
te gaan met het Rijk en de provincies; 
2. De portefeuillehouder Landbouw te machtigen deze Green Deal te 
ondertekenen en eventuele redactionele wijzigingen door te voeren; 
3. Met inliggende brief PS te informeren over dit besluit. 
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Annotatie agenda Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht op 1 oktober 
2020 
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De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap 
Loosdrecht. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit 
recreatieschap. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van het Plassenschap Loosdrecht op 1 oktober 2020 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 83 van statenlid Kostic (Partij voor de Dieren) 
over beleid geitenhouderij omzetten tot krimp 
Statenlid Kostic (Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over beleid 
geitenhouderij omzetten tot krimp. 
 

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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Realisatiestrategie NNN 
Om de biodiversiteit te vergroten, wil de provincie Noord-Holland een 
versnelling aanbrengen in de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. In de 
‘Realisatiestrategie NNN’ wordt beschreven op welke manier dit gebeurt. 
Belangrijke onderdelen van de Realisatiestrategie zijn het optimaliseren van de 
NNN-begrenzing en het vaker inzetten van het instrument van volledige 
schadeloosstelling bij grondverwerving. 
 

Besluit 
1. De ‘Realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland’ vast te stellen, die 
beschrijft hoe wij het Natuurnetwerk Nederland in Noord-Holland afronden 
door in 2027 de volledige restanttaakstelling van het NNN te hebben ingericht, 
danwel de desbetreffende gronden beschikbaar te hebben om in te richten als 
NNN; 
2. Bereid te zijn tot inzet van het instrument van volledige schadeloosstelling 
en als uiterst middel onteigening, voor alle als NNN begrensde percelen binnen 
of in de nabijheid van Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden, voor zover uit 
een door ons uit te voeren ecologische analyse blijkt dat dit noodzakelijk is 
voor het behalen van de vigerende ecologische doelstellingen, en tot het 
maximale budget dat is genoemd in besluitpunt 4; 
3. De in besluitpunt 2 genoemde instrumenten enkel in te zetten als onderdeel 
van een zorgvuldig doorlopen proces met alle relevante partijen, waarbij ten 
aanzien van de grondverwerving het uitgangspunt is dat deze waar mogelijk 
plaatsvindt op basis van minnelijke overeenstemming; 
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4. Voor de uitvoering van besluitpunt 2, een budget van maximaal € 32 miljoen 
uit de Reserve Groen op te nemen in het Programma Natuurontwikkeling 
2021-2025 en dit komend najaar ter besluitvorming voor te leggen aan 
Provinciale Staten; 
5. Het afronden van het gehele NNN in 2027 als uitgangspunt te nemen voor 
de verdere programmering van de NNN-realisatie, waarbij het accent in de 
huidige coalitieperiode met name ligt op de optimalisatie van de begrenzing, 
het onderbrengen van de restanttaakstelling in projecten en op 
grondverwerving, en in de volgende coalitieperiode op afronding van de 
grondverwerving en inrichting. Als gevolg hiervan wordt het doel voor NNN-
realisatie in deze coalitieperiode bijgesteld naar 1.750 hectare; 
6. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief; 
7. De samenwerkingspartners bij realisatie van het NNN een afschrift te sturen 
van de brief aan Provinciale Staten. 
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Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025 
Het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025, is een compacte 
beschrijving van één van de kerntaken van de provincie: het behoud en 
versterken van de natuur. Het PNO brengt de samenhang tussen verwerving, 
inrichting en beheer van natuur tot uitdrukking. Het programma geeft inzicht 
in de projecten die de provincie uitvoert voor herstel en versterking van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). De programmering in het PNO hangt samen 
met de Realisatiestrategie NNN, die eveneens door Gedeputeerde Staten is 
vastgesteld. Daarnaast bevat het PNO het Natuurbeheerplan 2021 dat van 28 
mei tot en met 8 juli 2020 ter inzage heeft gelegen. Het PNO en het 
Natuurbeheerplan worden jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan 
Provinciale Staten voorgelegd. 
 

Besluit 
1. De bijgevoegde Statenvoordracht vast te stellen, waarin aan Provinciale 
Staten wordt voorgesteld de nota van beantwoording zienswijzen 
Natuurbeheerplan en het Programma Natuurontwikkeling 2021-2025 (inclusief 
het Natuurbeheerplan 2021) vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan Provinciale 
Staten te zenden met bijgaande brief; 
3. De portefeuillehouder Natuur als coördinerend gedeputeerde van het 
Programma Natuurontwikkeling te machtigen tot het aanbrengen van 
redactionele wijzigingen. 
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Verpachting natuurgrond 
De provincie Noord-Holland verpacht grond, gelegen binnen de begrenzing 
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Tot op heden was er op die percelen 
veelal nog sprake van voortgezet landbouwkundig gebruik. Vanaf 1 november 
2020 worden deze percelen niet meer verpacht als landbouwgrond, maar als 
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natuurgrond. Bij de verpachting worden aangescherpte gebruiksvoorwaarden 
gebruikt, die in lijn zijn met de landelijk opgestelde beheerrichtlijnen die 
gelden voor de te realiseren natuurdoelen. Hiermee wordt bijgedragen aan de 
opgave om de NNN af te ronden. 
 

Besluit 
1. Vanaf 1 november 2020 de provinciale pachtgronden binnen de begrenzing 
van het Natuurnetwerk Nederland als natuurgrond te verpachten; 
2. PS hierover te informeren per bijgaande brief. 
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Voorbereiding Bestuurlijk Overleg stikstof 1 oktober 2020 
Op 1 oktober 2020 vindt het Bestuurlijk Overleg Stikstof met de minister van 
LNV en de provincies plaats. De portefeuillehouder natuur neemt namens de 
provincie Noord-Holland deel aan het Bestuurlijk Overleg stikstof. Zoals 
gebruikelijk stemmen de leden van GS af over de Noord-Hollandse inzet in het 
Bestuurlijk Overleg stikstof met de minister. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de in IPO-verband voorbereide inbreng voor Bestuurlijk 
Overleg stikstof van 1 oktober 2020; 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over de onderwerpen in het Bestuurlijk Overleg stikstof van 
1 oktober over te gaan. 
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Diversiteit 
Het college neemt kennis van het strategische HR beleid binnen onze Provincie 
en wat dit betekent voor haar rol als werkgever op het gebied van diversiteit. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het strategische HR beleid binnen onze Provincie en 
wat dit betekent voor de Provincie in haar rol van werkgever - diversiteit op de 
werkvloer, zoals verwoord in bijgaande brief aan PS; 
2. De brief ter informatie te sturen aan PS. 
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Bestedingsplannen bestemmingsreserves 
Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 in PS heeft de portefeuillehouder 
Financien toegezegd om de Staten meer inzicht te geven in de staat van de 
reserves door middel van bestedingsplannen. Daarin geeft het college aan 
welke ambities hij wil realiseren met de middelen in de bestemmingsreserves. 
 

Besluit 
1. De bestedingsplannen voor de bestemmingsreserves vast te stellen; 
2. Provinciale Staten hierover via bijgevoegde brief te informeren. 
 

22 Actualiseren provinciaal erfgoedregister onderdelen Stelling van Amsterdam 
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 Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Deze zijn nu aangepast aan de huidige stand van zaken. 
Daarnaast wordt overgegaan tot aanwijzing tot provinciaal monument van acht 
onderdelen van de Stelling van Amsterdam, die in het verleden nog niet waren 
opgenomen in het erfgoedregister. Vervolgens zijn in de loop der jaren twee 
onderdelen van de Stelling van Amsterdam verloren gegaan; deze worden dan 
ook uit het provinciale erfgoedregister uitgeschreven. 
 

Besluit 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister voor 
onderdelen van de Stelling van Amsterdam het voornemen bekend te maken de 
navolgende onderdelen van de Stelling van Amsterdam aan te wijzen tot 
provinciaal monument: 
a. een tweede gietijzeren koker en de grenspalen O23 en O24 langs de 
Krommeniedijk in Krommenie; 
b. de grenspalen O3 en O4 nabij Kerkweg 4 te Spaarndam en de grenspalen 
O2, O3 en O7 nabij de Spaarndammerdijk/Inlaagpolder te Spaarndam; 
2. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister voor 
onderdelen van de Stelling van Amsterdam het voornemen bekend te maken de 
navolgende onderdelen van de Stelling van Amsterdam uit te schrijven uit het 
provinciaal erfgoedregister: 
a. kleine betonnen duiker aan de Zuidermaatweg; 
b. peilschaal nabij Fort Veldhuis. 
3. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister voor 
onderdelen van de Stelling van Amsterdam en als gevolg van de besluiten 
onder 2. en 3. genoemd, het voornemen bekend te maken de aangepaste 
redengevende omschrijvingen vast te stellen van: 
a. de beide gietijzeren kokers met grenspalen langs de Krommeniedijk te 
Krommenie; 
b. de grenspaal aan de Taandijk te Krommenie; 
c. de resterende duiker en de grenspalen langs de Zuidermaatweg te 
Heemskerk; 
d. de grenspalen nabij de Kerkweg en de Spaarndammerdijk te Spaarndam; 
e. de nevenbatterij bij Fort Penningsveer te Haarlemmerliede. 
4. De directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden de voorgenomen 
besluiten 1 tot en met 3 bekend te maken en tevens de voorgenomen besluiten 
1 en 2 via Internet en een lokaal nieuwsblad in de betreffende gemeenten te 
publiceren. 
5. PS over de voorgenomen besluiten 1 en 2 via inliggende brief te informeren. 
 

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

R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  1, 2, 21  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  13, 14, 15, 20, 22  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  16, 17, 18, 19  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  12  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
 
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=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

