Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 30 juni 2020
1

Beantwoording statenvragen nr. 68 van de heer Dulfer en de heer Cardol
(Groen Links) over de maatregelen tegen verdroging van de natuur

De heer Dulfer en de heer Cardol (Groen Links) hebben statenvragen gesteld

over maatregelen tegen de verdroging van de natuur.

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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Kandidatuur gedeputeerde Loggen voor het presidentschap van CPMR

De Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) is een

samenwerking van ruim 150 maritieme regio’s uit lidstaten van de Europese

Unie en uit aan de EU grenzende landen. CPMR is zowel een denktank als een
lobbyorganisatie. CPMR geldt in Brussel, dankzij deskundige en praktische
adviezen richting de Europese Commissie en het Europees Parlement, als

invloedrijk. De president van CPMR heeft in veel gevallen rechtstreeks toegang
tot de leden van de Europese Commissie en toonaangevende leden van het
Europees Parlement.

Besluit

In te stemmen met de kandidatuur van gedeputeerde Loggen voor het

presidentschap van de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).
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Subsidiebesluiten OV-knooppunten Zaandam Kogerveld (Hofwijk Noord fase 1)
en Zaandam (Mauritsbuurt)

De provincie Noord-Holland heeft besloten subsidies te verlenen voor de
ontwikkeling van twee voormalige binnenstedelijke bedrijventerreinen in

Zaanstad tot woningbouwlocaties. Het gaat om Hofwijk Noord (bij station

Zaandam Kogerveld) en de Mauritsbuurt (bij station Zaandam). Het gaat onder
andere om sanering, verplaatsen van kabels en leidingen, infrastructurele
ontsluiting en een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte, zodat

woningbouw mogelijk wordt. Beide projecten gaan eind 2020 van start en
maken de bouw van circa 1.000 woningen mogelijk.

Besluit

1. Een subsidie van maximaal € 3.225.000,- te verlenen op grond van artikel

4:23, derde lid, onder c, van de Awb aan de gemeente Zaanstad voor de
transformatie van Hofwijk Noord (fase 1) naar woningbouwlocatie;

1

2. Een subsidie van maximaal € 872.395,- te verlenen op grond van artikel
4:23, derde lid, onder c, van de Awb aan de gemeente Zaanstad voor de
transformatie van de Mauritsbuurt naar woningbouwlocatie;

3. PS te informeren over bovengenoemde besluiten middels bijgevoegde brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 73 van dhr. Hoogervorst (SP) over N240
De heer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over N240, dit naar

aanleiding van een zeer ernstig verkeersongeval op dinsdag 26 mei jl.

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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Stand van zaken vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 en onderzoek
doortrekken Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland wil – samen met andere vervoerders en overheden

uit de regio – goed openbaar vervoer in de regio. Eind 2019 is het Regionaal

OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland (ROVT) vastgesteld. Om
een vervolg te geven aan de uitwerking van de ROVT, wordt een plan van

aanpak opgesteld en gaan de komende periode nog verdiepende onderzoeken
plaatsvinden. Een onderzoek dat start is een probleemanalyse naar de

corridors Zaandam – Amsterdam Noord (ZaanIJ) en Purmerend – Amsterdam.

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met Vervoerregio Amsterdam
en de regio diverse HOV-opgaven (bus, trambus, tram, lightrail of metro),

kansen en knelpunten t.o.v. ruimtelijke-economische ontwikkeling op deze

corridors. Dit onderzoek sluit aan bij het ROVT en ons coalitieakkoord
‘Duurzaam Doorpakken!’.

Besluit

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het vervolg regionaal OV
Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland;

2. Kennis te nemen van de stand van zaken van het onderzoek doortrekken
Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend;

3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Algemene ledenvergadering Samenwerkingsverband decentrale openbaar
vervoer-autoriteiten (DOVA) op 8 juli 2020

Begin 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten deel te nemen aan het

samenwerkingsverband van decentrale openbaar vervoer-autoriteiten (DOVA).

Door landelijk samen te werken willen de deelnemende partijen het openbaar
vervoerbeleid en de reisinformatie voor het openbaar vervoer efficiënter

2

maken. Op 8 juli is de algemene ledenvergadering van DOVA, waar de
provincie Noord-Holland ook vertegenwoordigd is.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de algemene

ledenvergadering Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer

Autoriteiten (DOVA) op 8 juli 2020 en in te stemmen met de voorgestelde inzet
zoals verwoord in de geannoteerde agenda.
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Kleine wijziging Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur 2020

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor het
verkeersveiliger maken van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en

wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de
verkeersveiligheid komen voor de subsidie in aanmerking (via de

Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur). Per 1 juli 2020 start een nieuwe

rijkssubsidie voor veilige infrastructuur in het kader van het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030). Om gemeenten en waterschappen in

Noord-Holland de mogelijkheid te bieden subsidiegelden uit beide regelingen
te combineren voor projecten die de verkeersveiligheid bevorderen, wordt de
Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur licht aangepast.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2020
op de volgende punten te wijzigen, om stapeling van subsidies mogelijk te
maken:

o In artikel 10, tweede lid, wordt “50%” vervangen door: 90%;
o In artikel 10, vierde lid, wordt “70%” vervangen door: 90%;

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari
2020.

3. Het onder 1. genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.
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Jaarverslag VTH 2019

Het (dashboard) Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

(VTH) 2019 geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van
de provincie Noord-Holland. Dit beleid heeft betrekking op de thema’s Milieu,
Bodem, Groen, Water en Wegen/Vaarwegen. Voor het verlenen van

vergunningen op grond van wet- en regelgeving zijn wij met betrekking tot

deze thema’s, het bevoegd gezag. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken

gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2019 is
hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze

omgevingsdiensten. Dit Jaarverslag is opgesteld in de vorm van een dashboard.

Besluit
3

1. Het (dashboard) Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
(VTH) 2019 vast te stellen;

2. Het (dashboard) Jaarverslag VTH 2019 ter informatie aan Provinciale Staten
te sturen met inliggende brief.
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Annotatie vergadering algemeen bestuur OD NZKG 3 juli 2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze

omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter

voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur van de OD NZKG

op 3 juli 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 3 juli 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Beantwoording Statenvragen nr. 72 mw. De Vries (PvdA) en dhr. Kanik (D66)
over wind op land

Mevrouw De Vries (PvdA) en de heer Kanik (D66) hebben vragen gesteld over
wind op land.

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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Annotatie vergaderingen dagelijks en algemeen bestuur OD NHN 1 juli 2020
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert namens de
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De gedeputeerde die

verantwoordelijk is voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college

bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergaderingen van het
dagelijks en algemeen bestuur van de OD NHN van 1 juli 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda's van de vergaderingen van het dagelijks en

algemeen bestuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 1 juli 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Lening Pallas

Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in

Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting

Voorbereiding Pallas-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening

beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. Op verzoek

van de stichting wordt de terugbetaling van deze lening uitgesteld tot uiterlijk

1 januari 2022.

Besluit

1. In te stemmen met het verzoek van de Stichting Voorbereiding Pallas-

reactor tot een aanpassing van de leningsovereenkomst d.d. 18 december

2014 opdat de uiterste terugbetaaldatum uitgesteld wordt van 1 juli 2020 naar
1 januari 2022, en hiertoe een wijzigingsovereenkomst met de Stichting

Voorbereiding Pallas-reactor aan te gaan;

2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief.
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Zienswijze herindelingsadvies Dijk en Waard

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen per 2022 bestuurlijk

fuseren. De beide gemeenteraden stelden daartoe het herindelingsadvies Dijk
en Waard vast. GS moeten daarover adviseren aan de minister van BZK. GS
hebben op 19 mei 2020 een concept positieve zienswijze op deze fusie

vastgesteld, die is besproken in de statencommissie Economie, Financiën en
Bestuur van 15 juni 2020. GS stellen, het standpunt van PS gehoord, de

zienswijze nu definitief vast en zenden de zienswijze over de fusie aan de

minister van BZK.

Besluit

1. De zienswijze op het herindelingsadvies Dijk en Waard van de raden van
Heerhugowaard en Langedijk van 11 maart 2020, zoals opgenomen in
bijgaande brief aan de minister van BZK, vast te stellen;

2. Het herindelingsadvies en de zienswijze met bijgaande brief aan de minister
van BZK te zenden;

3. PS met bijgaande brief te informeren over deze besluiten.

4. De gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar met bijgaande brieven
te informeren over deze besluiten.
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Zienswijze herindelingsadvies Amsterdam en Weesp

De gemeenten Amsterdam en Weesp willen per 2022 bestuurlijk fuseren. De

beide gemeenteraden stelden daartoe een herindelingsadvies vast. GS moeten
daarover adviseren aan de minister van BZK. GS hebben op 19 mei 2020 een

concept positieve zienswijze op deze fusie vastgesteld, die is besproken in de

statencommissie Economie, Financiën en Bestuur van 15 juni 2020. GS stellen,
het standpunt van PS gehoord, de zienswijze nu definitief vast en zenden de
zienswijze over de fusie aan de minister van BZK.

5

Besluit

1. De zienswijze op het herindelingsadvies van de raden van Amsterdam en
Weesp van 19 en 27 mei 2020, zoals opgenomen in bijgaande brief aan de
minister van BZK, vast te stellen;

2. Het herindelingsadvies en de zienswijze met bijgaande brief aan de minister
van BZK te zenden;

3. PS met bijgaande brief te informeren over deze besluiten;

4. De gemeenten Amsterdam en Weesp met bijgaande brieven te informeren
over deze besluiten.
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Zienswijze herindelingsadvies Beemster - Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend willen per 2022 bestuurlijk fuseren. De
beide gemeenteraden stelden daartoe een herindelingsadvies vast. GS moeten
daarover adviseren aan de minister van BZK. GS hebben op 19 mei 2020 een

concept positieve zienswijze op deze fusie vastgesteld, die is besproken in de

Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur van 15 juni 2020. GS stellen,
het standpunt van PS gehoord, de zienswijze nu definitief vast en zenden de
zienswijze over de fusie aan de minister van BZK.

Besluit

1. De zienswijze op het herindelingsadvies van de raden van Beemster en

Purmerend van 27 februari 2020, zoals opgenomen in de brief aan de minister
van BZK, vast te stellen;

2. Het herindelingsadvies en de zienswijze met bijgaande brief aan de minister
van BZK te zenden;

3. PS met bijgaande brief te informeren over deze besluiten.

4. De gemeenten Beemster en Purmerend met bijgaande brieven te informeren
over deze besluiten.
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Beantwoording Statenvragen nr. 74 van mevrouw Strens, mevrouw Kapitein en
mevrouw Gonggrijp (D66) over Meer bestrijdingsmiddelen in de natuur dan
verwacht

GS beantwoorden de vragen van mevrouw A.J.C.E. Strens, mevrouw ir. A.C.

Kapitein en mevrouw L. Gonggrijp (D66) over meer bestrijdingsmiddelen in de
natuur dan verwacht.

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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Benoeming werkambassadeur
6

De Werkambassadeur is de vertegenwoordiger van de provinciale belangen op

het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. De provincie Noord-Holland heeft in
2016 Dhr. den Boer als werkambassadeur aangesteld. Hij heeft zijn

werkzaamheden beëindigd. Gedeputeerde Staten hebben de heer A.J. Herfkens
benoemd als werkambassadeur Noord-Holland vanaf 1 september 2020.

Besluit

1. De heer A.J.Herfkens te benoemen tot werkambassadeur Noord-Holland;

2. De werkperiode van de werkambassadeur vast te stellen op 2 jaar, met een
verlengingsmogelijkheid van 1 jaar en 5 maanden, totaal van 1 september
2020 tot 1 februari 2024;

3. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief.
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur recreatieschap Groengebied
Amstelland d.d. 2 juli 2020

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Groengebied
Amstelland. De gedeputeerde mevrouw I. Zaal 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 Recreatieschap Groengebied Amstelland op 2 juli 2020 en in te stemmen
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur recreatieschap Spaarnwoude d.d. 2
juli 2020

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap

Spaarnwoude. De gedeputeerde mevrouw I. Zaal 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 Recreatieschap Spaarnwoude op 2 juli 2020 en in te stemmen met de
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
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Beëindigen convenant Naarden buiten de Vesting

Het bestuurlijk overleg Naarden buiten de Vesting, dat toeziet op uitvoering
van het gelijknamig convenant uit 2015, heeft besloten het convenant niet

verder uit te voeren en Naarden buiten de Vesting in afgeslankte vorm af te
maken. Om het convenant formeel te kunnen beëindigen is een GS besluit
nodig.

Besluit

1. Het convenant Naarden buiten de Vesting te beëindigen;

2. Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst Aanpassing Naarden
7

buiten de Vesting;

3. Kennis te nemen van het proces om te komen tot besteding van vrijgevallen
budget Groene Uitweg;

4. Provinciale Staten te informeren door het sturen van bijgevoegde brief.
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Samenwerkingsovereenkomst inzake coördinatiebureau het Groene Hart

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht werken samen om het

Groene Hart te beschermen. Met een samenwerkingsovereenkomst maken zij
afspraken over de financiering en de werkwijze van het zogenoemde
Coördinatiebureau het Groene Hart.

Besluit

1. Bijgaande samenwerkingsovereenkomst coördinatiebureau het Groene Hart

aan te gaan met de provincies Utrecht en Zuid-Holland;

2. Bijgaand Besluit mandaat, volmacht en machtiging provincie Utrecht inzake
Coördinatiebureau het Groene Hart vast te stellen en te publiceren in het
Provinciaal Blad;

3. De portefeuillehouder Landschap te machtigen

de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;

4. Provinciale Staten over bovenstaande besluiten per brief te informeren.
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Beantwoording brief DVAN Advocaten inzake DDB/NEC Richtlijn

DVAN Advocaten heeft namens de verenigingen Farmers Defence Force en de
Dutch Dairymen Board vragen gesteld over het instrument extern salderen in
de stikstofaanpak.

Besluit

1. Kennis te nemen van de brief van DVAN Advocaten;

2. Ter beantwoording bijgaande brief te versturen aan DVAN Advocaten.
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Beantwoording Statenvragen nr. 67 van dhr. Zoon (Partij voor de Dieren) over
ontheffingen doden van kauwen en zwarte kraaien

De heer ing. F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over

ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het doden van
kauwen en zwarte kraaien.

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. 71 van dhr. Heijnen (CDA) over
Informatieverzoek glyfosaatverbod

8

Op 26 mei 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nieuw

pachtbeleid vastgesteld voor de pachtgronden van de provincie zelf. De heer
Heijnen (CDA) heeft vragen gesteld over de keuzes die hierin zijn gemaakt,
waaronder het verbod op glyfosaat.

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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Protocol bedreiging bestuurders

Bedreiging van mensen die werkzaam zijn in de publieke sector is een actueel
maatschappelijk onderwerp. Vanuit het principe van goed werkgeverschap

worden situaties waarbij bestuurders geconfronteerd worden met ongewenst
gedrag serieus genomen. Om die reden is een protocol uitgewerkt voor de
leden van het college van Gedeputeerde Staten, Statenleden en duocommissieleden.

Besluit

1. Het protocol bedreiging bestuurders vast te stellen;

2. Door middel van bijgaande brief Provinciale Staten te informeren.
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Stand van zaken uitvoering Statenmotie 21 'Vang de kinderen van Moria op'

Provinciale Staten hebben op 9 maart 2020 motie 21 aangenomen. De motie
roept het college op om ondersteuning te bieden aan Noord-Hollandse

gemeenten bij de opvang en huisvesting van alleenstaande kinderen die in

kamp Moria op Lesbos verblijven. Tevens verzoekt de motie het college om bij
kabinet en parlement aan te dringen op medewerking met de gemeenten. GS
informeren nu de Staten door middel van bijgaande brief over de stand van
zaken met betrekking tot de uitvoering van deze motie.

Besluit

Bijgaande brief aan Provinciale Staten te versturen.
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Benoemen Loods Herbestemming Monumenten Noord-Holland

De provincie heeft de heer K. Telgenhof benoemd tot Loods Herbestemming
Monumenten Noord-Holland. De loods jaagt herbestemming en duurzame

benutting van monumenten aan, brengt vraag en aanbod bij elkaar en
ondersteunt initiatiefnemers met haalbare planvorming.

Besluit

1. De heer K.Telgenhof te benoemen tot Loods Herbestemming Monumenten
Noord-Holland;

2. De werkperiode van de loods vast te stellen op drie jaar; van 1 augustus
9

2020 tot 1 augustus 2023, met mogelijkheid verlenging tot 1 augustus 2024;
3. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief.
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Social return voortgang 2020

De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van producten en diensten

afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
meer kans te geven op een baan: social return. De rapportage social return
2020 geeft inzicht in de voortgang die contractpartners boeken bij het
realiseren van sociale impact.

Besluit

1. De voortgangsrapportage ‘Social return in één oogopslag 2020’ vast te
stellen;

2. PS te informeren via bijgevoegde brief en de voortgangsrapportage ‘Social
return in één oogopslag 2020’.
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Eindadvies cie D'Hooghe over Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

PS worden per brief geïnformeerd over het eindadvies van de onafhankelijke
adviescommissie D’Hooghe over de Oeververbindingen Rijkswateren

Amsterdam, ‘Genereus Verbonden – Een concept-inrichtingsplan voor het IJ in

Amsterdam als robuust en toekomstvast waterkruispunt’.

Besluit

1. Zoals beschreven in de brief aan PS kennis te nemen van het eindadvies van
de onafhankelijke adviescommissie D'Hooghe over de Oeververbindingen
Rijkswateren Amsterdam;

2. PS per brief over het eindadvies te informeren
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Bestuurlijk Overleg Stikstof 9 juli 2020

GS bespreken de inzet voor het Bestuurlijk Overleg Stikstof op 9 juli 2020.

Besluit

1. De voorbereiding van het gesprek met de minister van LNV en het IPO op 9
juli 2020 in twee stappen te laten plaatsvinden:

a. Een verkennende bespreking aan de hand van de concept-agenda BO op 30
juni 2020;

b. Een afrondende bespreking hiervan op 2 juli 2020;

2. Portefeuillehouder natuur te machtigen tot standpuntbepaling in het BO van
9 juli namens college GS.

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:
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R. Fillet

M. Hartog

M. van den Heuvel
D. Pestman

I. de Roo

E. Andoetoe

H. Wijker

tel. (06) 1830 6074

tel. (06) 4813 9088

tel. (06) 1860 9412

tel. (06) 4615 9153

tel. (06) 2223 4882

tel. (06) 1859 2193

tel. (06) 5316 8683

25, 26

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
20, 21, 22, 23, 24, 30

27, 28, 29

10, 11

1, 2, 3

4, 5, 6, 7, 8, 9

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.
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