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Op 2 november 201 8 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking
van alle reiskostendeclaraties ontvangen van alle PW-Statenleden in de

Uw kenmerk

periode december 2016 t/m maart 201 8. Hierbij treft u onze beslissing
omtrent openbaarmaking hiervan aan.
Wij hebben de door u gevraagde informatie getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Wij zullen een overzicht van de
reiskostendeclaraties in geanonimiseerde vorm openbaar maken via
publicatie op onze website www.noord-holland.nl/wob.

Op basis van artikel 6 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden,
staten- en commissieleden Noord-Holland 2010 worden aan een
Statenlid vergoed de reiskosten voor het bijwonen van een vergadering
van Provinciale Staten of van een commissie, alsmede de reiskosten ter
zake van een andere ten behoeve van de provincie gemaakte reis,
waaronder fractiegerelateerde activiteiten. Het kan hier zowel gaan om
kilometerkosten als 0V-kosten.
Het overzicht van de reiskosten van de PW-Statenleden In de gevraagde

periode’ is door de provincie opgevraagd bi] de organisatie Reisbalans
(onderdeel van De Mobiliteitsfabriek). Statenleden voeten in de digitale
omgeving van Reisbalans hun met de auto gemaakte reizen in door de
vertrek- en aankomstiocatie in te vullen. Het systeem tekent vervolgens
automatisch het aantal kilometers uit op basis van de snelste route.
Statenleden dienen hierbij aan te geven of het gaat om een
Statengerelateerde of fractiegerelateerde activiteit. Statenleden krijgen
‘Dit betreft mevr. LA. Bezaan, dhr. D]. van der Sluijs, dhr. N. Kaptheijns,
dhr. M.S. Ludriks en dhr.Jj.A.M van Hooif. Voormalig Statenlid dhr.

Portegijs heeft geen reisdeclaraties ingediend.
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vervolgens de kosten vergoed door de provincie van 37 cent per
gereden kilometer, waarvan 19 cent onbelast en 1 8 cent belast.
Op basis van artikel 6, lid 4 van de Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland 2010 kunnen
Statenleden ook met een reiskaart met het openbaar vervoer reizen.
Deze kosten worden niet voorgeschoten door de Statenleden maar
direct verrekend op basis van In- en uitchecken. Achteraf dienen
Statenleden ook hun 0V-reizen te verantwoorden in het
Reisbalanssysteem middels de projectcodes fractie- of
Statengerelateerd.
Zoals aangegeven zijn de reisgegevens geanonimiseerd. Dat wil zeggen
dat de woonadressen van de PVV-Statenleden zijn verwijderd, en de
namen van natuurlijke personen zijn geanonimiseerd. Een aantal
Statenleden is meteen of op enig moment gaan werken met de invoer
‘thuis’ in plaats van het woonadres.
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u de stukken
met uw verzoek en deze beslissing (eveneens in geanonimiseerde vorm)
aan op onze website, www.noord-holland.nl/wob.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit en de openbare documenten
nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.

Hoogachtend,
namens Provinciale Staten van Noord-Holland
de vice-voorzitter,

Yurdakul

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
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Voor meet informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www.noord-hplland.nI.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bi] een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
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