Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 8 december 2020
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VTH-strategie 2021-2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert mede namens Provincie Noord-

Holland taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en

handhaving. Voor de uitvoering van deze taken is in regionaal verband de

VTH-strategie opgesteld waarin de prioriteiten en strategieën zijn opgenomen
voor de periode 2021 tot en met 2023.

Besluit

1. De regionale ‘VTH-strategie 2021-2023 Omgevingsdienst Noord-Holland

Noord (huidige wetgeving)’ per 1 januari 2021 vast te stellen met betrekking
tot de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
die door ons college zijn belegd bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

2. De ‘regionale VTH-strategie 2021-2023 Omgevingsdienst Noord-Holland

Noord (Omgevingswet)’ vast te stellen en te laten gelden per ingang van de

inwerkingtreding van de Omgevingswet met betrekking tot de taken op het

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving die door ons college
zijn belegd bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, waarbij de ‘regionale
VTH-strategie 2021-2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (huidige

wetgeving)’ vervalt;

3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van dit
besluit.
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Evaluatie eenmalige subsidies 2020

Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2020 zijn
drie eenmalige subsidies uit het subsidieregister van 2017 geëvalueerd. Het
gaat om de subsidie voor de restauratie van Fort Liebrug, de subsidie voor

groene en recreatieve verbindingen Haarlemmermeer en de subsidie Duurzaam
Watersysteem PARK21.

Besluit

1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie eenmalige subsidies 2020;
2. PS te informeren via bijgevoegde brief
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Vaststellen subsidieplafonds 2021

Gedeputeerde Staten dienen subsidieplafonds vast te stellen voor de aanvang

van het tijdvak waarop de uitvoeringsregeling betrekking heeft. Met dit besluit
worden voor die uitvoeringsregelingen waarvoor het nog niet is gebeurd,

plafonds en openstellingstermijnen vastgesteld en gepubliceerd voor het jaar
2021.
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Besluit

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds en
openstellingstermijnen voor het jaar 2021 vast te stellen.
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Duurzaamheidskader biogrondstoffen

GS hebben PS geïnformeerd over het Duurzaamheidskader biogrondstoffen van
het Rijk en PS voorgesteld hierover met elkaar in gesprek te gaan zodra ook
het afbouwpad voor de SDE-subsidie voor biomassacentrales bekend is

gemaakt.

Besluit

1. PS per brief te informeren over het Duurzaamheidskader biogrondstoffen
van het Rijk;

2. PS voor te stellen hierover met elkaar in gesprek te gaan zodra ook het

afbouwpad voor de SDE-subsidie voor biomassacentrales bekend is gemaakt.
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Agenda algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 9 december
2020

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. Het college
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het
algemeen bestuur op 9 december 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 9 december 2020;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 9 december
2020

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. Het college
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het
dagelijks bestuur op 9 december 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 9 december 2020;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Verkenning toegankelijkheid Noord-Hollandse innovatiefondsen voor
stikstofinnovaties

Het college heeft tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 9 november
2020 toegezegd expliciet na te gaan op welke manier stikstofinnovaties

gebruik kunnen maken van de Noord-Hollandse MKB-innovatie-instrumenten.

Conclusie is dat stikstofinnovaties gebruik kunnen maken van de MKB-

instrumenten.

Besluit

Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de toegankelijkheid
van Noord-Hollandse innovatiefondsen voor stikstofinnovaties.
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Bestuursvoorstel deelname Quick Scan Provinciale Democratie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft in samenwerking met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten een Quick Scan Lokale Democratie

ontwikkeld. Het voornemen van BZK is om deze scan door te ontwikkelen tot

een Quick Scan Provinciale Democratie. Daartoe is een voorstel uitgewerkt dat

nu voorligt bij alle provincies. De provincie Noord-Holland stemt nu in principe

in met de ontwikkeling van deze Quick Scan Provinciale Democratie en de inzet
ervan in Noord-Holland.

Besluit

1. Kennis te nemen van het voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken
(BZK) voor de ontwikkeling van een quick scan provinciale democratie (QSPD);

2. In te stemmen met de ontwikkeling van de QSPD en de inzet van de scan in
Noord-Holland te verwelkomen onder de voorwaarde dat minimaal zes
provincies deelnemen;

3. In IPO-verband kenbaar te maken dat Noord-Holland tot de pilotprovincies

wil behoren.
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Concept Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie

GS stellen in overleg met Provinciale Staten een Agenda bestuurlijke

vernieuwing en participatie op. De Agenda is gebaseerd op het coalitieakkoord
en bestaat uit drie onderdelen: visie, doelstellingen en activiteiten. GS hebben
de Agenda in concept vastgesteld en verzoeken PS het concept op 18 januari
2021 in commissie EFB te bespreken. De uitkomsten van het overleg worden
vervolgens meegenomen bij de definitieve vaststelling van de Agenda.

Besluit

1. De concept Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie vast te stellen;
2. De concept Agenda met bijgaande brief aan PS te zenden met het verzoek

om de concept Agenda ter bespreking op de B-agenda van de commissie EFB

te plaatsen.
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Bossenstrategie

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de twaalf provincies
hebben de Bossenstrategie vastgesteld, waarin de doelen en ambities die zij

daarvoor begin van dit jaar hadden bepaald, nader zijn uitgewerkt. In een brief
aan Provinciale Staten geeft het college aan welke afspraken daarover zijn
gemaakt tussen Rijk en provincies en hoe zij daaraan in Noord-Holland
uitvoering gaat geven.

Besluit

De Bossenstrategie van Rijk en provincies toe te sturen aan Provinciale Staten
en Provinciale Staten met bijgaande brief en bijlagen te informeren over de
uitwerking daarvan in Noord-Holland.
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Wijziging Uitvoeringsregeling Individueel Keuze Budget

De IKB-fietsregeling zal tijdelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december
2021 worden verhoogd van € 749,- naar € 1.500,-. Met de vakbonden is

overlegd over aanpassingen aan de Uitvoeringsregeling Individueel Keuze

Budget. Hiernaast zal de regeling worden gewijzigd op het onderdeel uitruil
reiskosten woon-werkverkeer naar aanleiding van een circulaire.

Besluit

De Uitvoeringsregeling Individueel Keuze Budget per 1 januari 2021 te
wijzigen.
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Uitvoeringsregeling subsidie Verduurzaming Culturele Instellingen 2021

De Uitvoeringsregeling verduurzaming culturele instellingen maakt deel uit van
het eerste pakket aan maatregelen van het Economisch herstel en

duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie

aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of
energieopwekking.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling Verduurzaming Culturele Instellingen 2021 vast te
stellen;

2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Verduurzaming Culturele
Instellingen 2021 vast te stellen op € 2.000.000,-

3. De Uitvoeringsregeling Verduurzaming Culturele Instellingen 2021 in het
Provinciaal Blad bekend te maken;

4. Provinciale Staten over besluit 1en 2 te informeren via bijgaande brief.
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Voortgang Beleidsnotitie Sport

Op 15 juni 2020 is de Beleidsnotitie Sport behandeld in de commissie

Economie, Financiën en Bestuur. Besloten is om de commissie in 2021 te
informeren over de contouren van de Beleidsnotie Sport. Wij vragen de
commissie aandachtspunten mee te geven voor de uitwerking van de
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Uitvoeringsregeling Verduurzaming Sportaccommodaties, bijvoorbeeld welke

onderwerpen meegenomen kunnen worden binnen het thema verduurzaming.

Besluit

PS verzoeken de Voortgang Beleidsnotitie Sport te plaatsen op de B-agenda

van de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur op 18 januari 2021.
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Herijking Uitvoeringsprogramma versnellen woningbouw

In de Herijking wordt de voortgang geschetst van de activiteiten die zijn

uitgevoerd in het kader van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk bouwen
en Versnellen Woningbouwproductie Noord-Holland 2018-2020. De conclusie

is dat het Uitvoeringsprogramma en de ingezette instrumenten hebben geleid
tot versnelling van de woningbouw. Op basis van de resultaten worden

voorstellen voor het vervolg gedaan. Deze voorstellen met financiële dekking
worden separaat in afzonderlijke instrumenten en regelingen uitgewerkt en
voor besluitvorming aan GS voorgelegd.

Besluit

1. De Herijking Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen
Woningbouwproductie 2018-2020 vast te stellen;

2. Met vaststelling van deze Herijking het Actiepunt 3C van de Provinciale
Woonagenda als afgerond te beschouwen;

3. Ten aanzien van de voorstellen voor het vervolg separaat afzonderlijke
instrumenten en regelingen uit te werken en besluiten te nemen;

4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief.
15

Opvolgingsonderzoek subsidie cofinanciering Waddenfonds

In 2016 heeft de provincie de subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-

Holland geëvalueerd. De provincie heeft onderzocht of het nuttig en

noodzakelijk is om deze subsidie opnieuw te evalueren. Dit blijkt niet het
geval. Aanbevolen is de subsidie in 2024 weer te evalueren.

Besluit

1. Kennis te nemen van het opvolgingsonderzoek Subsidie cofinanciering
Waddenfonds Noord-Holland;

2. Akkoord te gaan met de conclusies en aanbevelingen;

3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren
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Openstelling Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water
Noord-Holland 2017

GS stellen voor de vierde keer de Uitvoeringsregeling subsidie

Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 open. De regeling

wordt om uitvoeringstechnische redenen gewijzigd. Deze regeling is onderdeel
van het programma Bodem & Water waarin de provincie samenwerkt met de

Noord-Hollandse waterschappen (HHNK, Rijnland en AGV), LTO Noord en de
5

agrarische natuurverenigingen in Noord-Holland. Het subsidieplafond bedraagt

€290.000 verdeeld over de drie waterschappen. De financiering van de

uitvoeringsregeling is afkomstig van deze waterschappen. De provincie is

verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de regeling en draagt de
personele kosten hiervan.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-

Holland 2017 gewijzigd vast te stellen;

2. De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water NoordHolland 2017 voor de vierde maal open te stellen door het subsidieplafond van
in totaal € 290.000- en de indieningstermijn voor 2021 vast te stellen;

3. De bij 1 en 2 genoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad;
4. PS te informeren met bijgevoegde brief.
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Ondertekening Bestuursovereenkomst Basisvisie Recreatie Toervaartnet
Nederland (BRTN)

Noord-Holland is een waterrijke provincie met tal van mogelijkheden voor de

watersport en waterrecreatie. Om de kwaliteit van het recreatievaarwegennet te
garanderen, verlengt de provincie de deelname aan de geactualiseerde
Basisvisie Recreatietoervaart Nederland t/m 2025.

Besluit

1. De bestuursovereenkomst “Bestuurlijke afspraken Basisvisie

Recreatietoervaart 2020 tot en met 2025” met de overige 11 Nederlandse
provincies en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te gaan;

2. De portefeuillehouder Water te machtigen de overeenkomst te tekenen;

3. PS met bijgevoegde brief te informeren.
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Vervolg Kosteneffectiviteitsonderzoek NOx Pelletfabriek Tata Steel

Tata Steel heeft een kosteneffectiviteitsonderzoek (KE-onderzoek) uitgevoerd

naar methoden om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van de Pelletfabriek te
verminderen. De Pelletfabriek moet onder andere voldoen aan een Europese

Best Beschikbare Techniek voor de reductie van NOx. Op basis van de uitkomst
van het KE-onderzoek en een juridische analyse gaat de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied aan Tata Steel de verplichting opleggen om NOx

reducerende maatregelen te nemen. Deze maatregelen verlagen de uitstoot
van NOx, maar daarnaast ook die van lood, fijn stof en van bepaalde Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Besluit

1. Kennis te nemen van het voornemen van de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied om aan Tata Steel de verplichting op te leggen tot
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realisatie van NOx reducerende maatregelen bij de Pelletfabriek;

2. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgevoegde brief.
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Aanbesteding geurmonitoringsnetwerk (eNose-netwerk)

In het Noordzeekanaalgebied, Westelijk Havengebied en de IJmondregio sporen
we bronnen op die voor stank zorgen en houden we toezicht op varend

ontgassen. Dat doen we met een geurmonitoringsnetwerk (nu heet het eNosenetwerk). Hier willen we de komende 5 jaar mee doorgaan. Daarom zoeken we
samen met Port of Amsterdam een leverancier die de komende 5 jaar een

geurmonitoringsnetwerk kan leveren. Dit gebeurt via een aanbesteding. De

aanbesteding is openbaar Europees, omdat het aanbestedingsbedrag boven
het drempelbedrag is. Port of Amsterdam voert de aanbesteding uit, mede
namens de provincie.

Besluit

1. Samen met Port of Amsterdam een aanbesteding uit te schrijven voor een
geurmonitoringsnetwerk;

2. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan Port of Amsterdam ten
behoeve van aanbestedingstraject geurmonitoringsnetwerk vast te stellen;
3. Port of Amsterdam te informeren door middel van bijgaande brief.
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Advies Notitie Reikwijdte en Detailniveau project-MER A7/A8 AmsterdamHoorn

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de milieueffecten
onderzoeken van voorgenomen aanpassingen op het traject A7/A8

Amsterdam-Hoorn. De provincie laat het Ministerie weten het eens te zijn met

de voorgestelde reikwijdte en het detailniveau van dat onderzoek, omdat zij
constateert dat werelderfgoederen daar onderdeel van zijn, dat de

natuurverbindingen zijn opgenomen en dat noodzakelijke onderwerpen vanuit
Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland zijn geadresseerd.

Besluit

1. In te stemmen met bijgevoegde reactie op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau project-MER A7/A8 Amsterdam-Hoorn;

2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief
21

Addendum samenwerkingsovereenkomst Zaanbrug

In 2010 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Zaanstad en

Wormerland om de Zaanbrug te vernieuwen. In verband met de voortgang van
het project zijn er aanvullende afspraken gemaakt. GS hebben ingestemd met
het addendum op de

samenwerkingsovereenkomst waarin deze afspraken zijn vastgelegd.

Besluit
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1. Het ‘Addendum 2020 bij Overeenkomst Vaart in de Zaan’, aan te gaan met
gemeente Zaanstad en gemeente Wormerland;

2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om namens GS het Addendum
te ondertekenen;

3. De portefeuillehouder te mandateren om namens GS toekomstige

wijzigingen aan te brengen in het Addendum en Overeenkomst, mits de
strekking daarvan niet wijzigt.
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Rapport themaonderzoek illegaal gebruik van agrarische opstallen in NoordHolland 2020

De provincie Noord-Holland (interbestuurlijk toezicht) onderzocht hoe

gemeenten toezicht houden op het illegale gebruik van gebouwen op het

terrein van agrariërs. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten onvoldoende

inzicht hebben in het (illegale) gebruik. De provincie beveelt gemeenten aan
om meer samen te werken (intern en met buurgemeenten) om inzicht te
krijgen in het gebruik van de gebouwen. En te analyseren of dat gebruik
illegaal is.

Besluit

1. De rapportage “illegaal gebruik agrarische opstallen in de provincie Noord-

Holland 2020” vast te stellen;

2. Gemeenten schriftelijk (conform conceptbrief) te informeren over de
uitkomsten van het onderzoek en de voortgang;
3. PS te informeren via bijgaande brief
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Voortgang Convenant bodem en ondergrond 2016-2020, bodemafspraken na
2020 en wijziging en verlenging Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering

De provincie zet de afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-

2020 in 2021 voort en verlengt de Uitvoeringsregeling subsidie Bodemsanering
tot 1 januari 2022. Dit doen we omdat we ook in 2021 het bevoegd gezag zijn
voor de taken die vallen onder de Wet bodembescherming. De Omgevingswet,
waardoor deze bevoegdheid onder regie van gemeenten komt te vallen, is

namelijk een jaar uitgesteld. Door de afspraken te verlengen geven we ook

komend jaar sturing aan de aanpak van ernstige bodemverontreiniging, diffuse
verontreiniging, nieuwe bedreigingen en gebiedsgericht grondwaterbeheer. En
kunnen gemeenten nog één jaar gebruikmaken van een subsidie

bodemsanering die 50% van hun kosten voor saneringen dekt. Daarnaast

informeren we Provinciale Staten over de voortgang van de uitvoering van de
afspraken die in het convenant staan.

Besluit

1. Kennis te nemen van de Monitoringsrapportage en enquête in verband met
de voortgang uitvoering Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020;

2. Kennis te nemen van de resultaten van het Provinciaal
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Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020;

3. De afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 in

Noord-Holland in 2021 voort te zetten;

4. De decentralisatie uitkering bodem gelden in reserve bodemsanering in te
zetten voor de uitvoering van het voortzetten van de afspraken in 2021;

5. De Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 te
wijzigen conform bijgevoegd voorstel;

6. Het wijzigingsbesluit van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering
Noord-Holland 2017 bekend te maken in het Provinciaal Blad;

7. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgevoegde brief.
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Voordracht luchthavenbesluit (LHB) Amsterdam Heliport

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunning van regionale luchthavens
in Noord-Holland, waaronder die van Amsterdam Heliport. De bestaande
vergunning van Amsterdam Heliport moet omgezet worden in een

luchthavenbesluit (LHB) conform de regelgeving voor burgerluchthavens. Bij

deze verplichte omzetting wordt de vergunning op drie punten geactualiseerd:

aanpassing van de route, het aantal vluchten waarbij rekening is gehouden met
ruimte voor traumahelikoptervluchten en het voldoen aan de stikstofvereisten.
Het ontwerp-luchthavenbesluit heeft van 9 oktober t/m 19 november ter
inzage gelegen.

Besluit

1. De ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie Amsterdam Heliport vast te stellen
en te constateren dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een
Milieueffectrapport (MER);

2. Het eind concept Luchthavenbesluit Amsterdam Heliport vast te stellen;
3. De concept Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen;

4. De statenvoordracht verordening luchthavenbesluit Amsterdam Heliport vast
te stellen en aan Provinciale Staten toe te zenden;

5. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren;

6. Na vaststelling van de verordening Luchthavenbesluit Amsterdam Heliport

door Provinciale Staten een ‘verklaring veilig gebruik luchtruim’ aan te vragen
bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
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Ontwerpbestemmingsplan Aldi Bergen - aankondiging reactieve aanwijzing

Gedeputeerde Staten hebben in reactie op de door haar ingediende zienswijze

op het bestemmingsplan Bergerweg 125 nog geen Nota van beantwoording en
gewijzigd bestemmingsplan ontvangen van gemeente Bergen. Daarom

versturen Gedeputeerde Staten nu een brief aan het college van Bergen dat bij
ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad,
Gedeputeerde Staten voornemens zijn een reactieve aanwijzing voor te
bereiden.

9

Besluit

1. Een brief aan het college van de gemeente Bergen te versturen met een

vooraankondiging reactieve aanwijzing inzake bestemmingsplan Bergerweg
125 te Bergen;

2. PS te informeren door middel van 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:

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

7, 8, 9, 11, 12, 13

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

14, 15, 16, 17, 25

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

19, 20, 21, 22, 23, 24

M. van den Heuvel
I. de Roo

D. Moor

tel. (06) 1860 9412
tel. (06) 2223 4882

tel. (06) 5256 4968
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1, 2, 3, 4, 5, 6
18

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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