
 

 

 

 

 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 oktober 2006  

 

1 

 

Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Eindrapportage uitvoering 

collegeprogramma “ Bruggen 

slaan”  

 

Het college besluit: 

kennis te nemen van de ( aan te vullen) eindrapportage waarin wordt aangegeven in 

hoeverre het collegeprogramma is uitgevoerd of in uitvoering is en deze aan te bieden 

aan Provinciale Staten als achtergronddocument bij de behandeling van de begroting 

2007. 

  

2. 

Vaststelling tarief provinciale 

opcenten op de hoofdsom van 

de motorrijtuigenbelasting per 

1 april 2007 

 

 

Het college besluit: 

1. Provinciale Staten voor te stellen het tarief van de provinciale opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting conform het besluit PS van 31 

oktober 2005 te verhogen met 10,7 opcenten van 52,7 naar 63,4 opcenten met 

ingang van 1 april 2007; 

2. De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en aan te 

bieden aan provinciale staten; 

3. Na vaststelling door Provinciale Staten van het onder 1. genoemde het besluit 

tot publicatie daarvan over te gaan in het Provinciaal blad. 

  

3. 

Realisatie hermitage 

Amsterdam 

 

 

Het college besluit: 

• De concept voordracht- en ontwerpbesluit “Realisatie Hermitage 

Amsterdam” vast te stellen; 

• Aan Provinciale Staten voor te stellen: 

1. Gelet op huidige stand van zaken het eerder door PS genomen besluit van 13 mei 

2002 (voordracht 41) inzake de beschikbaarstelling van maximaal  € 7.075.600 

t.b.v. het project Hermitage Amsterdam te handhaven en hiervoor een 

begrotingspost vast te stellen; 

2. de onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 

UNA;  

• Na akkoord van Provinciale Staten bovengenoemd besluit te 

verwerken bij de 1e wijziging programmabegroting 2007 en tot 

subsidieverlening over te gaan; 

• Tot voorschotverlening over te gaan wanneer uiterlijk 1 juli 2007 het 

project is gegund (inclusief schriftelijke vastlegging van alle 

toegezegde bijdragen); 

• In afwijking van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 

in één keer  een voorschot te verlenen van 90%, gezien de 

liquiditeitspositie van de Stichting Hermitage aan de Amstel; 

• Indien het project niet binnen het budget van € 39.500.000,- kan 

worden gegund,  is de portefeuillehouder Cultuur gemachtigd om in 

overleg te treden met de Stichting Hermitage aan de Amstel om het 

project versoberd te laten uitvoeren; 

• Voordracht (inclusief ontwerpbesluit en bijlagen) toe te zenden aan 

Provinciale Staten. 

  

4. 

Herziene deelverordening 

 

Het college besluit: 
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Kleinschalig wonen voor 

mensen met een dementie 

Noord-Holland 2007 

- Het ontwerp van de deelverordening Kleinschalig wonen voor mensen met 

dementie Noord-Holland 2007 vast te stellen. 

- Het bijbehorende aanvraagformulier vast te stellen. 

- De statenvoordracht en het ontwerpbesluit door middel van bijgaande brief aan te 

bieden. 

- De herziene deelverordening, na vaststelling door PS, te publiceren in het 

Provinciaal Blad. 

  

5. 

Subsidieverordening 

jeugdzorg Noord-Holland 

2007  

 

Het college besluit: 

a. De concept-statenvoordracht en het onwerpbesluit met betrekking tot de 

Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 vast te stellen. 

b. De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te 

sturen aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief. 

c. De herziene deelverordening, na vaststelling door PS, te publiceren in het 

Provinciaal Blad. 

  

6. 
Najaarsnota 2006  

 

 

Het college besluit: 

1. De bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 

2006 vast te stellen (met wijzigingen). 

2. De lijst met subsidies buiten verordening vast te stellen 

3. In te stemmen met de voorstellen tot financiële bijstelling op de lopende 

begroting, inclusief de budgettair neutrale voorstellen. 

4. Het positief saldo ad € 7.428.700 toe te voegen aan de saldireserve. 

5. De aanbiedingsbrief en voordracht en ontwerp-besluit vast te stellen en aan 

Provinciale Staten aan te bieden. 

6. De portefeuillehouder Financiën en Planning en Control te machtigen, conform 

uw besluitvorming, redactionele aanpassingen door te voeren in de najaarsnota. 

  

7. 
RegioNet Korte Termijn Bus 

2e tranche EXINH 

 

 

Het college besluit: 

1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland 

(EXINH) de voordracht “RegioNet Korte Termijn Bus 2e Tranche” en 

ontwerpbesluit vast te stellen; 

2. Ten laste van het voorbereidingskrediet EXINH binnen de 

bestemmingsreserve EXINH, onderdeel OV als provinciaal aandeel in 

de voorbereidingskosten “ RegioNet Korte Termijn Bus 2e Tranche” 

een bedrag van € 300.000,- t.b.v. eigen activiteiten beschikbaar te 

stellen; 

3. Provinciale Staten in het kader van de Extra Investeringsimpuls 

Noord-Holland voor te stellen: 

a. Voor het gemeentelijk aandeel in de voorbereidingskosten 

“RegioNet Korte Termijn Bus 2e Tranche”  voor een totaal 

bedrag ad € 399.300,- als begrotingsposten vast te stellen: 

1. € 21.600,- t.b.v. gemeente Muiden: P+R 

2. € 20.000,- t.b.v. gemeente Naarden: kruispunt 

Brediusweg-Amersfoortsestraatweg  

3. € 30.000,- t.b.v. gemeente Naarden: busmaatregelen afrit 
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A1 

4. € 12.500,- t.b.v. gemeente Bussum: kruising Brinklaan-

Brediusweg 

5. € 20.000,- t.b.v. gemeente Bussum: Gen. De la Reijlaan 

6. € 12.700,- t.b.v. gemeente Haarlem: Houtplein 

7. € 50.000,- t.b.v. gemeente Haarlem: Jan Gijzenbrug 

8. € 120.000- t.b.v. gemeente Velsen: route Driehuis--

IJmuiden 

9. € 65.000,- t.b.v. gemeente Zandvoort: Tolweg-

Prinsesseweg 

10. 47.500,- t.b.v. gemeente Naarden: kruispunt Meerstraat-

Rijksweg 

b. Een investeringskrediet van in totaal € 4.980.845,-- t.b.v. 

financiële bijdrage aan de gemeentelijke uitvoering van 

RegioNet Korte Termijn Bus 2e Tranche: 

1. € 61.180,- t.b.v. gemeente Haarlem: verplaatsen halte 

Zaanenlaan 

2. € 11.400,- t.b.v. gemeente Velsen: los- en laadplaats 

IJmuiden Centrum 

3. € 285.000,- t.b.v. gemeente Muiden: aanpassen haltes 

P+R 

4. € 190.000,- t.b.v. gemeente Naarden: vervanging VRI 

Amersfoortsestraatweg-Brediusweg 

5. € 285.000,- t.b.v. gemeente Naarden: busmaatregelen 

afrit A1 

6. € 451.250,- t.b.v. gemeente Naarden: kruispunt 

Meerstraat-Rijksweg 

7. € 380.000,- t.b.v. gemeente Bussum: kruising Brinklaan-

Brediusweg 

8. € 142.500,- t.b.v. gemeente Bussum: kruising Gen. De la 

Reijlaan-Albrechtlaan 

9. € 174.515,- t.b.v. gemeente Heemskerk: Tolweg-

Baandert 

10. € 280.000,- t.b.v. gemeente Bergen: haltes HAL-OV 

corridor 

11. € 2.720.000,- t.b.v. gemeente Heerhugowaard: haltes 

HAL-OV corridor 

c. De onder a. genoemde bijdragen ten laste te brengen van het 

voorbereidingskrediet EXINH, onderdeel OV) binnen de 

bestemmingsreserve EXINH; 

d. De onder b. genoemde bedragen te activeren (25 jaar, rente 

5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te 

dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXINH, 

compartiment “Te activeren projecten”. 

4. De onder 3. genoemde besluiten te verwerken bij de 7e wijziging van 

de programmabegroting 2006 (Najaarsnota 2006) en de 1e wijziging 

van de programmabegroting 2007. 
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5. De inliggende voordracht en het ontwerp-besluit middels inliggende 

brief aan Provinciale staten te sturen en tevens met deze brief de 

Staten te informeren over punt 2. 

 

  

8. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid D. Graatsma 

(SP) naar aanleiding van 

economische missies naar 

China in 2006  

 

Het college stelt de antwoorden vast met een aanvulling. 

  

9. 
Economische missie China 

2006  

 

Het college besluit: 

1. het verslag van de missies naar China in juni en september 2006 vast te 

stellen 

2. ter uitwerking van de resultaten van de missie te besluiten tot het 

organiseren van een virtual conference  

3. de Kamer van Koophandel Amsterdam met een brief uit te nodigen voor 

een gesprek om ook financieel participeren in deze virtual conference 

4. de kosten van de virtual conference ten laste te laten komen van het budget 

Promotie & Acquisitie 2007. 

  

10. 
UNA-programma Water als 

Economische Drager 

Projecten ‘ aanleg steiger 

riviercruiseschepen’ en 

‘centrale afstandbediening 

bruggen’ , gemeente Zaanstad 

 

Het college besluit: 

a. Voordracht en – ontwerpbesluit projecten ‘aanleg steiger riviercruiseschepen’  

en ‘centrale afstandbediening bruggen’ te Zaanstad vast te stellen.  

b. Aan Provinciale Staten voor te stellen een begrotingspost vast te stellen van 

maximaal € 1.655.150,- (zijnde 50% van de investeringskosten) t.b.v. subsidie 

aan de gemeente Zaanstad voor de projecten: 

1.  ‘aanleg steiger riviercruiseschepen’  € 164.400,--; 

          2.  ‘centrale afstandbediening bruggen – fase 1 en 2’  € 1.490.750,--;en deze ten 

laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA- als onderdeel van het 

programma Water als Economische Drager. 

c. Bovengenoemd besluit b. te verwerken bij de 1
e
 wijziging 

programmabegroting 2007; 

d. De projectwerkzaamheden ‘aanleg steiger riviercruiseschepen’ en ‘centrale 

afstandbediening bruggen’ te Zaanstad vóór 1 januari 2009 zijn afgerond. 

e. Subsidieverlening zal plaatsvinden wanneer: 

1.  de gemeente de projectwerkzaamheden ‘steiger riviercruisevaart’  

                afstemt met de provinciale projectleider van de vervangingswerkzaamheden 

aan de Julianabrug; 

               Bij overdracht van de werkzaamheden naar de provincie is het noodzakelijk 

een overeenkomst te sluiten tussen gemeente en provincie over de 

scopewijziging van het project Julianabrug. Hierin dienen de technisch 

inhoudelijke, juridische en financiële aspecten van de scopewijziging te 

worden beschreven. Het initiatief voor een dergelijke overeenkomst ligt bij 

de gemeente en dient voor 1  juli 2007 te zijn ondertekend door beide 

partijen. 
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           2.   de gemeente het beheerscontract van de centrale afstandbediening bruggen in 

de Zaan in samenspraak met Prorail, Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, gemeente Wormerland, Rijkswaterstaat en Provincie 

Noord-Holland actualiseert voor 1 oktober 2007, zodat per 1 januari 2008 

daaraan uitvoering kan worden gegeven; 

            3.  de gemeente de Julianabrug in Fase 2 opneemt en verdere  kosten voor de 

aansluiting van de provinciale bruggen in de Zaan op de centrale 

afstandbediening niet in rekening brengt bij de Provincie Noord-Holland. 

f. Indien tot subsidieverlening wordt overgegaan zal voorschotverlening 

plaatsvinden wanneer:  

1.  de gemeente Zaanstad het totaal benodigd krediet beschikbaar heeft gesteld; 

                het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld; 

           2. de projectwerkzaamheden ‘centrale afstandbediening bruggen’ vóór 1 april 

2007 zijn gestart; 

          3.  de projectwerkzaamheden ‘steiger riviercruisevaart’ vóór 1 januari 2008 zijn 

gestart. 

g. Middels inliggende brief de B&W van de gemeente Zaanstad van de 

procedurele voortgang op de hoogte stellen. 

h. Voordracht en –ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan 

te bieden. 

      

  

11. 
Water als Economische 

Drager; project “ 

Herinrichting haven Den 

Helder”  

 

Het college besluit: 

1. Voordracht en – ontwerpbesluit “Herinrichting haven Den Helder” vast te stellen.  

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen begrotingsposten vast te stellen van in totaal 

maximaal € 6.750.850,--) t.b.v. subsidie aan de gemeente Den Helder voor de 

Herinrichting haven Den Helder. te weten: 

                              1 € 75.850,-- t.b.v. de definitiefase; 

                              2 € 6.675.000,-- t.b.v. Herinrichting Haven Den Helder, 

                                en deze als onderdeel van het programma Water als Economische 

Drager ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA 

(respectievelijk voorbereidingskrediet en programmabudget WED). 

3. Subsidie te verlenen nadat uit juridisch onderzoek is gebleken dat geen sprake is 

van meldingsplichtige staatssteun, danwel nadat de Europese Commissie 

toestemming heeft gegeven voor verstrekking van de subsidie conform artikel 88, 

derde lid, van het EG-Verdrag. 

4. Bovengenoemd besluit b1. te verwerken bij de 7
e
 wijziging Programmabegroting 

2006 (Najaarsnota 2006) en besluitpunt b2 te verwerken bij de 1
e
 wijziging 

programmabegroting 2007. 

5. De definitieve hoogte van de onder b2 te verlenen subsidie te bepalen aan de hand 

van een second opinion inzake de door de gemeente voorgelegde kosten- en 

batenraming van het project; 

6. De projectwerkzaamheden ‘Herinrichting haven Den Helder’ vóór 1 september 

2008 zijn afgerond. 

7. Voorschotverlening inzake het projectonderdeel Herinrichting Haven Den Helder 

zal plaatsvinden wanneer: 

i. de gemeente Den Helder het totaal benodigd krediet 

beschikbaar heeft gesteld; 
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ii. het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld;  

iii. de werkzaamheden voor 1 december 2006 zijn gestart. 

8. Middels inliggende brief de B&W van de gemeente Den Helder van de procedurele 

voortgang op de hoogte stellen. 

9. Voordracht en –ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te 

bieden. 

  

12. 
Subsidie Stad van de Zon in 

verband met intrekken 

Milieukwaliteit 

Elektriciteitsproductie (MEP)-

subsidie 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de gevolgen van het stopzetten van de MEP-subsidie voor het 

zonne-energieproject ‘Stad van de Zon’ te Heerhugowaard; 

- De gemeente Heerhugowaard een incidentele subsidie te verstrekken ter grootte 

van maximaal € 750.000,- onder de volgende voorwaarden:  

� De bijdrage wordt pas aan Heerhugowaard uitgekeerd indien voor een bepaalde datum geen 

rijksregeling bestaat, waar de gemeente Heerhugowaard aanspraak op kan maken; 

� Indien er na de vastgestelde datum alsnog een bruikbare rijksregeling wordt opengesteld, dan 

zal de provincie de bijdrage geheel of gedeeltelijk terugvorderen; 

� Zowel in het geval van openstelling van een bruikbare rijksregeling voor of na de afgesproken 

datum dient Heerhugowaard zich in te spannen om voor de maximaal haalbare rijkssubsidie 

in aanmerking te komen. Indien Heerhugowaard in aanmerking komt voor rijkssubsidie dan 

zal deze worden verrekend met het door de provincie terug te vorderen bedrag. 

- Deze subsidie te dekken uit het budget voor de deelverordening duurzame 

energiepakket Noord-Holland 2001 – 2008 door verlaging van het subsidieplafond 

van deze deelverordening met een bedrag van € 750.000,-; 

- De directies Beleid en SHV de opdracht te geven 

-   de voorwaarden waaronder de subsidie wordt versterkt verder uit te werken en; 

       -   de subsidie aan de gemeente Heerhugowaard te verstrekken. 

  

13. 
Uitzonderingsclausule 

aanbestedingsregels (vervolg) 

opdracht werkzaamheden 

communicatie ten behoeve 

van Windenergiepark 

Wieringermeerdijk 

 

 

Het college besluit: 

a. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de 

uitzonderingsclausule overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 

6, punt B, van de aanbestedingsregels inzake de (vervolg)opdracht 

voor communicatiewerkzaamheden ten behoeve van het 

Windenergiepark Wieringermeerdijk door Intervolvement 

Communicatie tot 31 december 2006. 

b. Intervolvement Communicatie d.m.v. bijgaande brief onderhavige 

opdracht te verstrekken. 

  

14. 
Tracékeuze Natte As 

Vechtstreek 

 

 

Het college besluit: 

a. Kennis te nemen van het rapport ‘Natte As door de Vechtstreek, Ruimtelijke 

verkenning naar een robuuste ecologische verbindingszone’ en de 

samenvatting van dit rapport; 

b. Voor het zuidelijk deel van de robuuste ecologische verbinding Natte As te 

kiezen voor tracé VP1 uit de verkenning; 

c. Voor het noordelijke deel van de Natte As voor de hoofdtak een voorkeur uit te 

spreken voor een tracé door de BOBM-polder, waarbij de mogelijkheid van 

een tracé door de Noordpolder wordt opengehouden in geval dat bij de verdere 
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uitwerking blijkt dat het tracé door de BOBM-polder niet robuust genoeg kan 

worden; 

d. Een overleg te starten met RWS, LNV, LTO en Natuurmonumenten om 

gezamenlijk, in samenhang met de verbreding van de A6, een tracé in de 

BOBM-polder uit te werken; 

e. Samen met LNV een onderzoek te starten of naast de hoofdtak van de Natte As 

een 2
e
 ontsluiting mogelijk en wenselijk is;   

f. De verkenning aan te bieden aan LNV en LNV op de hoogte te stellen van de 

besluiten genoemd onder 2, 3 en 5; 

g. PS te informeren over bovengenoemde besluiten 

  

15. 
Vervangende huisvesting 

tijdens restauratie Paviljoen 

welgelegen 

 

 

Het college besluit: 

a. Voor de tijdelijke huisvesting van GS, gedurende de restauratie van 

Paviljoen welgelegen, te kiezen voor de villa’s Florapark 5 en 6, conform 

de in bijlage 1 genoemde optie 2. 

b. Deze villa’s geschikt te maken voor dit doel en hiervoor een bedrag vast te 

stellen aan de hand van offerteaanvragen ( een en ander onder voorbehoud 

van vaststelling door PS van de desbetreffende post in de 

programmabegroting 2007).  

  

16. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer D. 

Graatsma (SP) over de functie 

van lobbyist bij de provincie 

 

 

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  

17. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (SP) inzake 

besluit Rijnland 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

18. 
Vaststellen inrichtingsplan 

functies informatievoorziening 

en persdocumentatie 

 

 

Het college besluit: 

1. het voornemen uit te spreken tot vaststelling van het inrichtingsplan voor de 

functies informatievoorziening en persdocumentatie; 

2. het voorgenomen besluit tot vaststelling van het inrichtingsplan om advies voor te 

leggen aan de Ondernemingsraad; 

3. Het Plan van Aanpak reorganisatie bibliotheek, pers- en beelddocumentatie 

(BIDOC) goed te keuren; 

4. Provinciale Staten te informeren over het voorgenomen besluit conform bijgesloten 

ontwerpbrief. 

  

19. 

Sponsoring van de FIRST 

LEGO  League Noord-

Holland 

 

Het college besluit: 

- De FIRST LEGO League Noord-Holland te sponsoren voor € 10.000 (excl.BTW) 

uit het sponsorbudget. 



 

 

 

 

 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 oktober 2006  

 

8 

Onderwerp 

 

Besluit 

 - Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De 

directeur Middelen hierover te mandateren. 

  

20. 
Sponsoring van de verkiezing 

“ Noord-Hollandse 

ondernemer van het jaar”  

 

 

Het college besluit: 

- De Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2006 (aanvrager: Stichting verkiezing 

Noord-Hollandse ondernemer van het jaar) te sponsoren voor 15.000 euro (excl. 

BTW) uit het sponsorbudget. 

- Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De 

directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

21. 
Verhoging vergoedingen 

gebruik eigendommen 

Rijnland (recht van 

opstal/erfpacht) 

 

Het college besluit: 

1. Het besluit van Hoogheemraadschap Rijnland tot verhoging van de vergoedingen 

voor het gebruik van eigendom niet te vernietigen. 

2. Briefschrijvers hiervan op de hoogte te stellen 

  

22. 
Reactie PWN op zwartboek SP 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de reactie van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland op 

het zwartboek van de Statenfractie van de SP ‘Van het zuiverste water’, 

aangeboden aan gedeputeerde Poelmann op 10 juli 2006. 

2. Provinciale Staten door middel van inliggende brief te informeren over de reactie 

van PWN. 

  

23. 

Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
a. Bestemmingsplan “ Paraplubestemmingsplan nieuwe bedrijfswoningen 

gemeente Wieringermeer” ,  

b. Bestemmingsplan “ Parapluplan Beschermd Stadsgezicht (Grachtengordel), 

gemeente Den Helder,  

  

24. 

Beslissing over verzoek van 

J.D. Offerman om ontheffing 

Wet voorkeursrecht 

gemeenten inzake 

Aalsmeerderweg 148 in de 

gemeente Aalsmeer 

 

Het college besluit: 

1. De ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten voor het perceel Aalsmeerderweg 148 (kadastraal bekend gemeente 

Aalsmeer, sectie B nr. 2411) te weigeren. 

  

25. 
Incidentele budgetsubsidie 

Stichting AEV 

 

 

Het college besluit: 

1. De stichting AEV een eenmalige subsidie toe te kennen van € 15.267,- inclusief 

BTW voor de totstandkoming van de Amsterdamse Economische Verkenningen 

2006. 

  

26. 
Actualisering kasritme PMI 

 

Het college besluit: 
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Onderwerp 

 

Besluit 

2006  - kennis te nemen van de halfjaarlijkse rapportage inclusief aangepast kasritme en de 

daarbij behorende toelichting. 

  

  

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 8, 9, 10, 11, 19,20,25,  

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 4, 5, 15,   

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 1,  16,  17, 18, 21,22 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 2, 6, 23, 24,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 7, 12, 13, 14, 26 

 

 

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen 

zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas 

beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 

 

Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld  worden via het algemene 

provincienummer  (023)  514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.  
 

 

 

 

 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 17-10-2006 openbaar 

Datum:17-10-2006 


