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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 28 juni 2022 

 
1 
 

Inzet noodfonds sociale infrastructuur voorjaar 2022 tranche 3 
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een 
noodfonds in te stellen voor culturele en  maatschappelijke organisaties die 
schade hebben als gevolg van de coronacrisis. Met dit noodfonds heeft de 
provincie in 2020 en 2021 in twee tranches samen met de gemeenten 110 
instellingen financieel kunnen ondersteunen. Het resterende budget wordt in 
derde tranche ingezet voor noodsteun in de periode 1 januari – 1 juli van 2022 
én voor een impuls aan startende makers in de podiumkunsten. 
 
Besluit: 
1. Met bijgaande brieven de samenwerkende gemeenten in de Metropool Regio 
Amsterdam (minus Amsterdam en Flevoland) en Noord-Holland Noord, uit te 
nodigen tot het indienen van twee proposities (één per regio) die dienen als 
basis voor de subsidieaanvraag in het kader van de derde tranche van het 
provinciaal noodfonds sociale infrastructuur voor de periode 1 januari – 1 juli 
2022, conform bijgaande voorwaarden en procesvoorstel; 
2. Voor deze twee proposities maximaal € 1.500.000 vanuit het restant aan 
middelen van het noodfonds te reserveren; 
3. Kennis te nemen van het onderzoek van Berenschot naar de positie van 
startende makers in (post) coronatijd; 
4. Een budget van maximaal € 600.000 vanuit het restant noodfonds te 
reserveren voor een Impuls Startende makers en met bijgaande brief De 
Karavaan en De Schuur uit te nodigen tot het nader uitwerken van hun 
conceptplan; 
5. Opdracht te geven aan een extern bureau tot evaluatie over de effectiviteit 
en procedure van het noodfonds en hiervoor maximaal € 35.000 beschikbaar 
te stellen; 
6. Bij afrekening van de subsidies die verstrekt zijn in de tweede tranche (over 
eerste helft 2021) de mogelijkheid aan de gemeenten te geven om deze 
subsidie in te zetten over het hele jaar 2021; 
7. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de voorgenomen 
uitwerking van de derde tranche van motie 41. 
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Wijzigingsbesluit uvr subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 
2022 
Op 17 mei 2022 hebben GS de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie 
rijksmonumenten Noord-Holland 2022 vastgesteld. Het is gebleken dat de 
subsidieregeling op een punt gewijzigd moet worden. Deze wijziging wordt 
verwerkt in de tekst van de regeling. 
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Besluit: 
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 
2022 te wijzigen conform bijgaand wijzigingsbesluit. 
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Park Nauerna besluitvorming addendum en start onderzoek RIVM 
Tussen Uitvoeringspartners, zijnde de Provincie Noord-Holland, de gemeente 
Zaanstad, NV Afvalzorg Holding en Vereniging Belangengroep Nauerna (BGN) is 
overeenstemming bereikt over het ‘addendum Park Nauerna’. Dit addendum is 
een aanvulling op de mediationvaststellingsovereenkomst uit 2013 (20130604 
en 20140817), waarin o.a. deze partijen afspraken hebben gemaakt over o.a. 
de aanleg van een recreatiepark op een gedeelte van de stortplaats Nauerna. 
Overeengekomen wordt dat door het RIVM – in opdracht van de provincie - een 
onderzoek zal worden uitgevoerd naar veilige recreatie op (voormalige) 
stortplaatsen en dat door Uitvoeringspartners uitvoering wordt gegeven aan de 
uitkomsten van dit onderzoek. 
 
Besluit: 
1. Het Addendum bij overeenkomsten Nauerna (20130604) (20140817) met 
gemeente Zaanstad, NV Afvalzorg Holding en Vereniging Belangengroep 
Nauerna aan te gaan; 
2. Kennis te nemen van de geplande opdrachtverlening aan het RIVM inzake 
het onderzoek naar veilig recreëren op voormalige stortplaatsen, specifiek 
stortplaats Nauerna; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Beleidsregels doorlaatbewijzen N200 F1 
Op 2, 3 en 4 september vindt in Zandvoort de Formule 1 plaats. Hiervoor is 
middels een verkeersbesluit vastgelegd dat de Zeeweg N200, van 1 tot 5 
september afgesloten wordt voor verkeer. De wet geeft de mogelijkheid om 
ontheffing te verlenen van deze geslotenverklaring. Hiervoor zullen we 
ambtshalve en op verzoek ontheffingen verlenen op basis van de door GS 
vastgestelde beleidsregels. 
 
Besluit: 
Bijgaande beleidsregels op basis waarvan de ontheffingen voor de N200 tijdens 
het F1 weekend worden toegekend vast te stellen. 
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Auditrapport Provinciaal Opdrachtgeverschap OD's 
GS hebben onderzoek laten doen naar de manier waarop andere provincies hun 
relatie met de Brzo-omgevingsdiensten vormgeven met het doel om hier 
lessen uit te trekken. Deze omgevingsdiensten voeren in opdracht van 
provincies taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven). 
Het onderzoek wijst uit dat dat provincies hun relatie met de Brzo-
omgevingsdiensten op een vergelijkbare wijze hebben georganiseerd. Omdat 



 

Pagina 3 
 

de verwachting is dat het vervolgen van dit onderzoek niet zal resulteren tot 
nieuwe inzichten voor de provincie Noord-Holland, is er besloten om met 
bijgevoegd rapport het onderzoek af te ronden. 
 
Besluit: 
1. Het Auditrapport provinciaal opdrachtgeverschap naar Brzo-
omgevingsdiensten vast te stellen; 
2. In te stemmen met de reactie namens GS op het auditrapport; 
3. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Annotatie vergadering dagelijks bestuur OD NZKG 1 juli 2022 
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 als algemeen bestuur van de 
OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG op 1 juli 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 1 juli 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Uitvoeringsregeling subsidie oplossingen bij netcongestie Noord-Holland 2022 
De Subsidieregeling Oplossingen bij Netcongestie (SON) Noord-Holland 2022 
is gericht op het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet en maakt 
deel uit van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De regeling 
richt zich op slimme energiesystemen die op relatief korte termijn bijdragen 
aan een innovatieve oplossing voor netcongestie op het elektriciteitsnet. De 
regeling is bedoeld om partijen te ondersteunen bij het uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie en bij de daadwerkelijke realisatie van deze innovatieve 
oplossingen. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie oplossingen bij netcongestie Noord-Holland 
2022 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 1.500.000,-; 
3. De indieningstermijn vast te stellen op de periode vanaf maandag 1 
augustus tot en met zaterdag 31 december 2022; 
4. De Uitvoeringsregeling subsidie oplossingen bij netcongestie Noord-Holland 
2022 bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
5. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
 

8 Netversterking Noord-Holland Noord 



 

Pagina 4 
 

 Op dit moment kennen we grote congestieproblemen op de 
middenspanningsnetten in Noord-Holland. Ook het hoogspanningsnet zal in 
de toekomst moeten worden verzwaard. De provincie heeft samen met EZK een 
opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Arcadis om onderzoek te doen naar 
mogelijke ontwikkelingen in Noord-Holland Noord die invloed hebben op de 
noodzaak en omvang van het aanleggen van een hoogspanningsverbinding 
naar Noord-Holland Noord. De rapporten van Arcadis worden aangeboden aan 
PS. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van rapporten van Arcadis over de netversterking Noord-
Holland Noord; 
2. Rapporten middels bijgaande brief aan PS toe te zenden. 
 

9 
 

Annotatie agenda AB Recreatieschap Groengebied Amstelland op 30 juni 2022 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Groengebied 
Amstelland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit 
recreatieschap. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van het Recreatieschap Groengebied Amstelland op 30 juni 2022 en in 
te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Bestuurlijk Overleg Stikstof 30 juni 2022 
Op 30 juni vindt het Bestuurlijk Overleg Stikstof met de minister voor Natuur 
en Stikstof en de provincies plaats. De portefeuillehouder natuur neemt 
namens de provincie Noord-Holland deel aan het Bestuurlijk Overleg Stikstof. 
De leden van GS stemmen af over de Noord-Hollandse inzet in het Bestuurlijk 
Overleg Stikstof. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voorbereiding van het gesprek met de minister voor 
Natuur en Stikstof en het IPO op 30 juni 2022 over de in de agenda van het 
Bestuurlijk Overleg Stikstof opgenomen onderwerpen; 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over te gaan in het Bestuurlijk Overleg Stikstof van 30 juni 
2022. 
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Beantwoording statenvragen nr. 54 van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over 
honing- en andere bijen 
Mw. J.M.E. de Groot (SP) heeft vragen gesteld over Honing- en andere bijen in 
Noord-Holland. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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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. 55 van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over 
camping De Donkere Duinen in Den Helder 
Mw. J.M.E. de Groot (SP) heeft Statenvragen gesteld over de camping de 
Donkere Duinen in Den Helder. 
 
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. 57 van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over het 
in opdracht van de provincie Noord-Holland vergassen van meer dan 100 
ganzen op het grondgebied van de gemeente Purmerend 
Mw. J.M.E. de Groot (SP) heeft vragen gesteld over ruivangsten in de gemeente 
Purmerend. 
 
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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Bestuurlijk Overleg Leefomgeving: Kamerbrieven 
Op 20 juni jl. was het BO Leefomgeving voor landsdeel Noordwest. 
Gedeputeerde Loggen was daarbij aanwezig, Terugkoppeling van dit overleg 
vindt plaats middels bijgaande Kamerbrieven van de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Via dit besluit biedt het 
college van GS deze brieven aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de brieven (inclusief bijlagen) die de ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van 
het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving hebben gestuurd naar de Tweede Kamer; 
2. Deze brieven (inclusief bijlagen) ter informatie aan te bieden aan Provinciale 
Staten. 
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Proces van Kaderbrief naar begroting 
GS informeren PS nader over het proces van besluitvorming over de kaderbrief 
in juli naar de besluitvorming over de begroting 2023 in het najaar. 
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Besluit: 
PS door middel van bijgaande brief nader te informeren over het proces van 
kaderbrief naar begroting. 
 

 

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. Botman  tel. (06) 5581 7925 5, 6 
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 3   
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 9   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 10, 11, 12, 13   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 14   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 7, 8   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 4   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 1, 2, 15   
 
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=7d0dba9f-8e59-44ba-bcac-262214a65d03&FoundIDs=&year=2022
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 juni 2022 
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 
1. 
Aandeelhoudersvergader-
ing Solaroad mei 2022 

 
 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Solaroad B.V. in te 
stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van 
de aandeelhoudersvergadering d.d. 11 mei 2022 waarin tot het 
volgende wordt besloten: 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2021 en de daarin 
opgenomen resultaatsbestemming; 
b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 
gevoerde beleid in 2021; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 12 mei 2022; 
3. De portefeuillehouder Klimaat en energie te machtigen – met 
het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de aandeelhoudersvergadering 

 
2. 
Aandeelhoudersvergader-
ing Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. 
(ONHN) juni 2022 

 
 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 3 juni 2022: 
a. vaststelling van de jaarrekening 2021; 
b. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid 
in 2021; 
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2021; 
2. Als opdrachtgever van ONHN in te stemmen met een indexatie 
van 2,1 % van de bedragen genoemd in de met ONHN gesloten 
Dienstverleningsovereenkomst; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 4 juni 2022; 
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 

 
3. 
Aandeelhoudersvergader-
ing Afvalzorg juni 2022 

 
 
 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding 
(Afvalzorg) inzake de voorstellen zoals opgenomen in de agenda 
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 8 juni 2022, 
(i) in te stemmen met: 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2021; 
b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 
gevoerde beleid in 2021; 
c. decharge te verlenen aan de leden van de raad van 
commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2021; 
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d. het vaststellen van de voorgestelde winstbestemming 2021; 
e. de benoeming van als voorzitter van de raad van 
commissarissen voor een termijn van 4 jaar per datum van de 
aandeelhoudersvergadering; 
f. de herbenoeming van als lid van de raad van commissarissen 
voor een tweede en laatste termijn van 4 jaar per datum van de 
aandeelhoudersvergadering; 
g. het vaststellen met het rooster van aftreden van de raad van 
commissarissen; 
en (ii) niet in te stemmen met: 
h. het herhaalde verzoek van december jl. inzake de beloning van 
de raad van commissarissen; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 9 juni 2022; 
3. De portefeuillehouder Energie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

4. 
Distriport vaststellings-
overeenkomst 

 

Besluit: 
1. kennis te nemen van de ondertekende vaststellingsovereen-
komst; 
2. akkoord te gaan met de inhoud en verzending van de brief aan 
PS zoals bijgesloten; 
3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub 
g, Wob, geheimhouding te handhaven op de inhoud van het 
besluit van 5 maart 2019, en voorts om dezelfde redenen geheim-
houding op te leggen op dit besluit, uitgezonderd punt 2, en de 
inhoud van de ondertekende vaststellingsovereenkomst. 

 
5.  
Voortgang project N247-
16 

 

Besluit: 
1. Provinciale Staten te informeren over de voortgang van project 
N247-16 via bijgaande brief; 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b, f en g, 
Wob geheimhouding op te leggen op de in besluitpunt 1 genoem-
de brief, kenmerk 1702980/1728996, tot het moment dat er over-
eenstemming is bereikt met de hoofdaannemer over de vervolg-
stappen; 
3. Op grond van artikel 25, tweede lid, Provinciewet, voornoemde 
brief onder geheimhouding aan PS te verstrekken; 
4. Aan PS door middel van deze brief te verzoeken de geheim-
houding te bekrachtigen in de eerstvolgende PS vergadering en 
voort te laten duren tot het moment dat er overeenstemming is 
bereikt met de hoofdaannemer over de vervolgstappen conform 
bijgevoegd ontwerpbesluit. 

 
 

 
6. 
Aandeelhoudersvergaderi
ng Zeestad mei 2022 
 

 

 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de 
volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de  
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aandeelhoudersvergadering d.d. 25 mei 2022: 
a. De exploitatie Zeestad met een positief resultaat van € 14.382 
netto contant per 1 januari 2022, goed te keuren als financieel 
kader voor de directeur van Zeestad Beheer B.V. voor de verdere 
ontwikkeling van de projecten binnen Zeestad in de periode tot en 
met 2023; 
b. Onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant: Vaststelling van de jaarrekening 2021; 
c. Onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant: Verlening van decharge aan de directeur van 
de vennootschap; 
d. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen 
de halfjaarrapportage Q3 en Q4 2021 van Zeestad vast te stellen; 
e. De directeur van Zeestad mandaat te geven voor het onder-
tekenen van de ontwikkelovereenkomst en daarmee de planont-
wikkeling van het project te starten, teneinde te komen tot een 
koopovereenkomst met de eigenaar KRE; 
2. Als vennoot in Zeestad C.V. in te stemmen met de volgende 
geagendeerde voorstellen: 
a. Onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant: Vaststelling van de jaarrekening 2021; 
b. Onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant: Verlening van decharge aan de beherend 
vennoot. 

3. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening - met recht van 
substitutie - te machtigen de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Zeestad 
B.V. en de plaatsvervanger - met recht van substitutie - te 
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
vergadering van vennoten van Zeestad C.V.; 
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, 
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 26 mei 2022. De 
financiële belangen van de provincie, alsmede het belang, dat de 
geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van 
de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven 
het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie. 

  
 
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 2   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 6   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 4, 5   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 1, 3   
 
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.  
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• 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=7d0dba9f-8e59-44ba-bcac-262214a65d03&FoundIDs=&year=2022
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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