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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1. 
Provinciaal verslag veiligheid 
3e toetsronde primaire 
keringen 
 

 
Het college besluit: 
1. De veiligheidsverslagen van de derde ronde toetsing van de primaire 
waterkeringen van dijkringen 5-Texel, 12-Wieringen, 13-Noord-Holland, 13a –
IJburg, 13b-Marken en van de Afsluitdijk vast te stellen; 
2. De aanbiedingsbrieven waarmee bovengenoemde veiligheidsverslagen 
worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vast 
te stellen; 
3. De portefeuillehouder Water te mandateren de aanbiedingsbrief en het 
veiligheidsverslag over de Afsluitdijk aan te passen als de besluitvorming van 
GS in de provincie Friesland daartoe aanleiding geeft; 
4. Het veiligheidsverslag van de derde ronde toetsing van de primaire 
waterkeringen van dijkring 14-Zuid-Holland vast te stellen; 
5. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te mandateren het 
onder beslispunt 4. genoemde verslag aan de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu aan te bieden mede namens de provincie Noord-
Holland; 
6. Het veiligheidsverslag van de derde ronde toetsing van de primaire 
waterkeringen van dijkring 44-Kromme Rijn vast te stellen;  
7. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht te mandateren het onder 
beslispunt 4. genoemde verslag aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu aan te bieden mede namens de provincie Noord-Holland. 
 

  
2. 
Vaststellen voorschriften 
voor het toetsen op 
veiligheid en het ontwerpen 
en verbeteren van regionale 
keringen 
 

 
Het college besluit: 
1. Voorschriften voor het toetsen op veiligheid en het ontwerpen en 

verbeteren van regionale waterkeringen in Noord-Holland vast te 
stellen 

2. De provincie Zuid-Holland te machtigen door middel van brief om 
mede namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de 
voorschriften vast te stellen voor Rijnland en deze aan het 
hoogheemraadschap te sturen.  

3. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mede namens 
Gedeputeerde Staten van Utrecht en Zuid-Holland, te informeren 
over voorschriften door middel van brief. 

4. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doormiddel 
van brief te informeren over de voorschriften. 

5. De voorschriften voor regionale keringen af te kondigen in het  
Provinciaal Blad van Noord-Holland. 

  
3. 
Nota van beantwoording 
partiële herziening 
structuurvisie 2040 
 

 
Het college besluit: 
1. De Nota van Beantwoording partiële herziening structuurvisie 2040 

voor Ecologische Hoofdstructuur, Ecologische Verbindingszones, 
Weidevogelleefgebieden en Intensieve Veehouderij, vast te stellen. 

2. De Nota van Beantwoording aan te bieden aan Provinciale Staten.  
  
4. 
Voortgangsrapportage 

 
Het college besluit: 
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Schipholbeleid 2010 
 

- de Voortgangsrapportage Schiphol 2010 vast te stellen en deze aan te 
bieden aan Provinciale Staten. 

  
5. 
Revolving Fund 
Grondruilingen Noord-
Holland 

 
Het college besluit: 
1. PS voor te stellen  
    a.  Een krediet van € 3 miljoen uit TWIN-H (GR/5.2) beschikbaar te 
         stellen ten behoeve van aankoop van landbouwgrond (inclusief  
         bijkomende kosten) voor het Revolving Fund Grondruilingen met  
         een looptijd van 10 jaar (2011- 2020); 
     b. De binnen de bestemmingsreserve TWIN-H gereserveerde € 3  
         miljoen voor bovengenoemd project te laten vrijvallen in de  
         saldireserve; 
     c. De jaarlijkse baten en lasten voortkomend van het krediet van € 3      
         miljoen, te weten rente- en beheerslasten alsmede overige kosten 
         en opbrengsten, vanaf de Zomernota 2011 structureel in de  
         begroting te ramen door verhoging van de Begrotingspost  

Grondbank: Beheer en Ruil (731819), ten laste van de algemene 
middelen. 

     d. In 2016 de voortzetting van het Revolving Fund Grondruilingen te    
         evalueren op basis van onderzoek naar zowel de effectiviteit als de 
         werking van het instrument; 
2.     Over vijf jaar een heroverwegingsbesluit voor te leggen aan  
        Provinciale Staten ten aanzien van het Revolving Fund  
        Grondruilingen. 
3.     de concept-voordracht en de PS-brief vast te stellen en deze aan 
         Provinciale Staten te sturen.  
4.     In GS-nota 2010-60304 betreffende de beheergrondbank de  
        abusievelijk verkeerd genoemde begrotingspost te vervangen door     

begrotingspost Grondbank: Beheer en Ruil (731819). 
 

  
6. 
Subsidieverlening Artis, 
statenmotie 5-16 d.d. 14 
december 2009 
 

 
Het college besluit: 
1. Ter uitvoering van de statenmotie 5-16 van 14 december 2009 een 

subsidie aan Natura Artis Magistra te Amsterdam te verlenen van 
€10.000.000,-- ten behoeve van de realisatie van het Masterplan voor 
de vernieuwing van Artis. 

2. Deze subsidie te financieren uit de bestemmingsreserve 
Actieprogramma 2010. 

3. Provinciale Staten door middel van brief hierover te informeren. 
  
7. 
Herijking Provinciale 
Monumentenlijst 
 

 
Het college besluit: 
1. De notitie Herijking Provinciale Monumentenlijst Noord-Holland vast 

te stellen en de herijking uit te voeren volgens scenario 1;    
2. De provinciale monumentenlijst daarmee te herijken op basis van de 

Kernkwaliteiten van het landschap zoals benoemd in de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040 en de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, als 
Structuurdragers van provinciaal belang;  

3. Provinciale monumenten die deel uitmaken van de Structuurdragers 
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van provinciaal belang te handhaven op de provinciale 
monumentenlijst;  

4. Provinciale monumenten die geen deel uitmaken van de 
Structuurdragers van provinciaal belang af te voeren van de 
provinciale monumentenlijst en voor te dragen voor inschrijving in de 
desbetreffende gemeentelijke monumentenregisters; 

5. Afvoer van de provinciale monumentenlijst onafhankelijk te maken 
van inschrijving in de gemeentelijke monumentenregisters;   

6. Eigenaren van af te voeren provinciale monumenten een 
overgangsperiode te bieden van drie jaar waarbinnen men nog 
aanspraak kan maken op provinciale subsidies en leningen; 

7. Nieuwe plaatsingen op de provinciale monumentenlijst te beperken 
en uitsluitend op initiatief van GS mogelijk te maken bij toevoeging 
van bovenlokale waarden aan de Structuurdragers van provinciaal 
belang; 

8. Ter uitvoering van de herijking een Plan van Aanpak op te stellen; 
9. PS per brief hierover te informeren.  

  
8. 
Wijzigen financiële bijlage 
Uitvoeringsplan Jeugdzorg 
(UVP 2011) en vaststellen 
subsidieplafond 
 

 
Het college besluit: 
1. In aanvulling op het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg (UVP 2011) het 
totale te verlenen subsidiebedrag te verhogen met € 1.109.823 en vast te 
stellen op € 95.538.431, als gevolg van de toepassing van de 
Overheidbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA 2010) en de verhoging en 
indexering pleegvergoeding; 
2. Het bedrag te verdelen conform de bijgevoegde bijlage ‘Deel 3: Inrichting 
budgetteringsdeel uitvoeringsprogramma’; 
3. De ophoging ten bedrage van € 1.109.823 te dekken uit de doeluitkering 
jeugdzorg; 
4. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Jeugdzorg van 2011 te 
verhogen van € 89.843.195 tot € 96.642.030 (zijnde € 95.538.431 te 
verlenen subsidies plus € 1.103.599 overige uitgaven jeugdzorg); 
5. Het gewijzigde subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Jeugdzorg van 
2011 te publiceren in het Provinciale Blad. 

  
9. 
Vervolgopdracht evaluatie 
verzelfstandiging Stivas 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de 

uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels  
2. Door aansluiting te zoeken bij de eerste uitzondering van de 

provinciale uitzonderingsregels (uitvoering door dezelfde 
opdrachtnemer) de tweede opdracht te laten uitvoeren door 
opdrachtnemer de Consiglieri. 

  
10. 
Beantwoording statenvragen 
nr.77 van de Statenleden De 
Graaf, Putters en Bos (SP) 
inzake overleg provincie 
Noord-Holland en de 
gemeente Den Helder 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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11. 
Aanbesteden van een extra 
opdracht zonder 
inachtneming van de 
provinciale 
aanbestedingsregels aan 
KWS Infra bv voor 
onderhoudswerkzaamheden 
aan de verharding van de 
parallelweg van de N247 ter 
voorkoming van separaat 
werk met bijkomende 
overlast en oplopende 
kosten. 

 
Het college besluit: 
- In te stemmen met een uitzondering op de provinciale 

aanbestedingsregels op grond van regel 6, lid 1, sub a, voor het 
verstrekken van een opdracht aan KWS Infra bv voor het uitvoeren van 
extra noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan verharding van 
de parallelweg N247. 

  
12. 
Aanpassing provinciale 
aanbestedingsregels  
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel houdende aanpassing van de 

provinciale aanbestedingsregels; 
2. Het voorstel houdende aanpassing van de aanbestedingsregels, 

conform regel 12.1 van de provinciale aanbestedingsregels door 
middel van bijgaande Voordracht ter vaststelling voor te leggen aan 
Provinciale Staten;  

3. Aan PS voor te stellen dat GS de bevoegdheid krijgt tweejaarlijks de 
Europese drempelbedragen in de provinciale aanbestedingsregels aan 
te passen aan de geldende, door de Europese Commissie 
vastgestelde, Europese drempelbedragen; 

4. De sector inkoop ervoor zorg te laten dragen dat de in de provinciale 
aanbestedingsregels opgenomen Europese drempels elke 2 jaar 
worden aangepast aan de geldende, door de Europese Commissie 
vastgestelde, Europese drempelbedragen (en hiervan mededeling te 
doen in het Provinciaal Blad). 

  
13. 
Uitvoering structuurvisie 
onderdeel optimale 
benutting bestaand 
havengebied 
 

 
Het college besluit: 
a. de uitvoering van de structuurvisie paragraaf 7.4.11. getiteld 

‘Onderzoek optimale benutting bestaand havengebied’ met ingang 
van heden te starten; 

b. de gedeputeerde Havens te mandateren in nauw overleg met de 
betrokken partners in de regio de uitvoering ter hand te nemen en 
regelmatig terug te koppelen naar het college. 

c. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de 
uitzonderingsclausule van de provinciale aanbestedingsregels, regel 
6, lid 1, sub C en akkoord te gaan met opdrachtverlening aan DHV 
voor ondersteuning bij het onderzoek optimale benutting bestaand 
havengebied’.  

  
14. 
Instellen Commissies 
Regionaal Overleg regionale 

 
Het college besluit: 
1. De ontwerp verordeningen Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
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luchthavens 
 

Hilversum en Texel ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te 
bieden. 

  
15. 
TWIN-H Regionale 
zelfvoorziening energie 
 

 

Het college besluit: 

a. De voordracht  'TWIN-H Regionale zelfvoorziening energie’ (V/6)” vast te 

stellen  

b. Aan Provinciale Staten voor te stellen: 

a. In te stemmen met de voordracht TWIN-H Regionale zelfvoorziening 

energie (V/6), inclusief de in de bijlagen opgenomen 

projectvoorstellen: 

b. Voor de uitvoering van de hieronder genoemde deelprojecten de 

volgende bedragen beschikbaar te stellen: 

i. € 1.000.000 aan TexelEnergie voor het project Collectieve 

aankoop PV particulieren (V/6.1); 

ii. € 2.500.000 aan gemeente Texel voor het project Duurzame 

investeringen in de woningbouw (V/6.2); 

iii.  € 1.500.000 beschikbaar te stellen:voor Overige Duurzame 

Energieprojecten Texel (V/6.3) op basis van volgende criteria: 

1. het project draagt bij aan de vastgestelde ambitie van de 

gemeente Texel (Raadbesluit 2 maart 2010 Energie voor 

Texel) om Texel in 2020 een energie zelfvoorzienend eiland 

te maken; 

2. de projectkosten betreft voor minimaal 90% een fysiek 

tastbare investering in duurzame energie opwekking en / of 

energiebesparing; 

3. uiterlijk zes maanden na subsidieverlening start de fysieke 

realisatie van het project; 

4. aanvragen dienen uiterlijk 1 juni 2013 bij de provincie 

ingediend te zijn; 

5. toekomstig beheer en onderhoud van project is voor 

minimaal 10 jaar geregeld. 

c. Het College van GS op te dragen iedere 2 jaar te rapporteren over de 

concrete resultaten van het project ‘Regionale zelfvoorziening 

energie’ in relatie tot de vastgestelde ambitie;  

d. De onder b. genoemde bedragen voor in totaal € 5 miljoen ten laste 

te brengen van de bestemmingsreserve TWIN-H, budget Duurzame 

energie: Regionale zelfvoorziening energie; 

e. Na bovengenoemde besluitvorming in Provinciale Staten het onder 2 

sub b genoemd besluit begrotingstechnisch te verwerken in de 

eerstvolgende wijziging begroting 2011; 

f. Onder voorbehoud van instemming voordracht TWIN-H Regionale 
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zelfvoorziening energie inclusief de bijlagen, op basis van artikel 1, 

tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 

2009, een subsidie te verlenen aan gemeente Texel voor het 

deelproject V/6.2 van € 2,5 miljoen en aan TexelEnergie voor het 

deelproject V/6.1 van € 1 miljoen; 

g. Inliggende voordracht te verzenden aan Provinciale Staten. 

 
  
16. 
Beantwoording motie 14-1 
onderzoek reductie sterfte 
weidevogels in Zuid-Europa 
en westelijk Afrika 
 

 
Het college besluit: 
• Kennis te nemen van het rapport "Bescherming van weidevogels 

tijdens trek en overwintering", dat in opdracht van het college is 
opgesteld om de motie 14-1 (onderzoek naar mogelijkheid om sterfte 
van weidevogels in Zuid-Europa en Westelijk Afrika te reduceren) te 
beantwoorden 

• Te constateren dat de hoofdconclusie van het rapport is dat de sterfte 
van weidevogels tijdens trek en overwintering aanzienlijk kan zijn, 
maar dat het achterblijven van reproductie in Nederland de 
belangrijkste oorzaak is van de achteruitgang van weidevogels. 

• Het verbeteren van de reproductie van weidevogels in Noord-Holland 
te blijven stimuleren door uitvoering van de Weidevogelvisie 2009 
(zoals gesuggereerd in het rapport) en door innovatie van het 
weidevogelbeleid.  

• Kennis te nemen van de aanbevelingen over het aanscherpen van de 
jachtstatistieken en de biotoopbescherming in het buitenland en de 
rol die de EU hierin speelt. 

• Via het voortgezette Weidevogelverbond afspraken met de andere 
provincies, NGO’s en NBO’s te maken hoe de conclusies en 
aanbevelingen bij de EU aanhangig gemaakt kunnen worden. 

• Het rapport met aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten toe te 
zenden. 

  
17. 
Duurzame Energiefonds 
Noord-Holland B.V. (DEFNH) 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met het Businessplan voor DEFNH, met daarin 

opgenomen het investeringsreglement de concept-statuten en 
overwegingen t.a.v. staatssteunaspecten; 

2. in te stemmen met het voornemen tot oprichting van het Duurzame 
EnergieFonds Noord-Holland B.V.; 

3. in te stemmen met de voorgestelde strategie ten aanzien van 
staatssteun zoals opgenomen in bijlage 5 van het businessplan; 

4. aan PS te vragen om het restant van de middelen binnen het 
Actieprogramma 2010 (AP2010) ten bedrage van € 900.000,- 
beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten voor het fonds 
gedurende in 2011 en 2012; 

5. de inliggende voordracht te zenden aan Provinciale Staten. 
  
18. 
Subsidies buiten 
uitvoeringsregeling in het 

 
Het college besluit: 
1. In het kader van de programmafinanciering externe veiligheid, met 
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kader van de 
programmafinanciering 
externe veiligheid 
 

toepassing van artikel 1 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noord-
Holland 2009, de volgende subsidies te verstrekken: 
a. een subsidie van € 13.200,- aan de regio Kennemerland, voor het project 
Fine-tuning in brandweeradvisering; 
b. een subsidie van € 36.800,- aan de samenwerkende veiligheidsregio’s in 
Noord-Holland, voor het project Interregionale samenwerking 
Veiligheidsregio’s in Noord-Holland. 

  
19. 
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: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
- Voor het veranderen van de begane grond aan de Pieter Basstraat 19 

te Amsterdam met bestemming daarvan tot autostalling en kantoor, 
gemeente Amsterdam,  

  
20. 
Prealabele vraag Dik Trom 
schooltje 
 

 
Het college besluit: 
- in beginsel in te stemmen met het herstructureringsplan voor het Dik 

Trom schooltje in de gemeente Zeevang. 
  
21. 
Budgetneutrale wijziging 
Subsidieplafond 
 

 
Het college besluit: 
1. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Herstructurering en 

intelligent Ruimtegebruik Noord-Holland 2010 (HIRB Light) ad € 
2.500.000 als volgt te herverdelen: 

a. Fysieke verbeteringen: € 2.349.120 
b. Procesmanagement: € 125.000 
c. Onderzoek: € 25.880 

2. Het voorliggende besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
  
22. 
Programma van het 
ambtsbezoek cvdK aan de 
gemeente Uithoorn op 26 
januari 2011  

 
Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de 

commissaris van de Koningin aan de gemeente Uithoorn op 26 
januari 2011. 

  
23. 
Programma’s van de 
ambtsbezoeken van de cvdK 
aan Koggenland op 21 
januari 2011 en aan 
Wijdemeren op 28 januari 
2011  

 
Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de programma’s van de ambtsbezoeken van de 

cvdK aan Koggenland op 21 januari 2011 en aan Wijdemeren op 28 
januari 2011. 

  
24. 
Goedkeuring en opdracht tot 
betaling van last-minute 
beheer weidevogels (SNL) 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het last-minute zoals dat is toegewezen door de 

gebiedscoördinatoren SNL; 
2. De Dienst Regelingen verzoeken de betaling van dit beheer aan 

agrariërs te verzorgen, met bijgevoegde brief; 
3. De directeur Beleid te mandateren de gebiedscoördinatoren SNL van 
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dit besluit op de hoogte te stellen. 
  
25. 
Voortgangsrapportage beleid 
duurzame energie en klimaat 
 

 
Het college besluit: 
- In te stemmen met de Voortgangsrapportage duurzame energie en 

klimaat; 
- De voortgangsrapportage in het kader van de actieve informatieplicht 

te zenden aan Provinciale Staten. 
  
26. 
Geologisch onderzoek in het 
zuidelijk gedeelte van Noord-
Holland 
 

 
Het college besluit: 
1. het onderzoek ‘Geothermie zuidelijk gedeelte Noord-Holland’  
    voor kennisgeving aan te nemen 
2. het onderzoek ‘Geothermie zuidelijk gedeelte Noord-Holland’ te  
    publiceren op de provinciale website. 
3. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de aanbevelingen, nl: 
− Aanbeveling 1, Communicatie: Uitvoeren 
− Aanbeveling 2, Bovengrondse inventarisatie van de grote      
      warmtevragers: Niet uitvoeren;  
− Aanbeveling 3 & 4, Technische vervolgonderzoeken naar 2D seismiek 

en Slijpplaatjes: Niet uitvoeren; 
− Aanbeveling 5, Soortgelijk onderzoek voor het noordelijke gedeelte 

van de provincie: Niet uitvoeren; 
  
27. 
Ontbinding Stichting 
Koningin Wilhelminastudie-
fonds 
 

 
Het college besluit: 
1. Provinciale Staten van Noord-Holland en de Centrale Commissie voor 

georganiseerd overleg Noord-Holland te informeren over de 
definitieve ontbinding van de Stichting Koningin Wilhelmina-
steunfonds. 

2. De leden van het bestuur van de stichting door middel van bijgaande 
brieven te bedanken voor hun inzet. 

  
28. 
Werving & Selectiebeleid 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voorgelegde Werving & Selectiebeleid. 
2. In te stemmen met de werkwijze Werving & Selectie zoals beschreven 

in de Handleiding Werving & Selectie. 
3. De volgende bestaande regelingen in te trekken  
                  -Vacaturebeleid vanaf 15 februari 1999 (RB101) 
                  -Sollicitatiecode Provincie Noord-Holland (RB0401) 
4. Na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
29. 
Ontwerp lijst zwemwater + 
inspraak 
 

 
Het college besluit: 
1) De volgende twee ontwerpbesluiten vast te stellen: 

A) op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit het regionaal  
          waterplan provincie Noord-Holland 2010-2015 tussentijds te      

herzien, waarbij de functie zwemwater wordt toegekend aan 
- de Noorderplas, gemeente Langedijk; 
- Oosterplas duinmeer, gemeente Bloemendaal; 
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en de functie zwemwater wordt ingetrokken voor 
- Vooroever/ Droge Wijmers, gemeente Wervershoof; 
- Strand achter Sporthal, gemeente Wijdemeren (zie bijlage 1); 

      B) op grond van artikel 10b, lid 2 van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden, de zwemwaterlocaties in 
oppervlaktewater aan te wijzen, zoals opgenomen in bijlage 4 bij dit 
besluit; 

2) De bovenstaande twee ontwerpbesluiten + toelichting ter inzage te 
leggen conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 
  
30. 
Wijzigingen gedragscode 
voor statenleden, 
duocommissieleden, 
gedeputeerden en de 
commissaris van de Koningin 
van de Provincie Noord-
Holland 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit tot wijziging van     
    de gedragscode voor statenleden, duocommissieleden,    
    gedeputeerden en de commissaris van de Koningin van de provincie  
    Noord-Holland; 
2. Het ontwerpbesluit voor te leggen aan Provinciale Staten door middel  
    van aanbiedingsbrief en daartoe de Statenvoordracht vast    
    te stellen; 
3. Het besluit tot wijziging na vaststelling door Provinciale Staten te  
    publiceren in het Provinciaal Blad.  

  
31. 
Notitie Stimulering Media-
educatie 
 

 
Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met de notitie Stimulering Media-educatie en de 

hierin beschreven stimuleringsmaatregelen; 
2. Deze notitie ter kennisneming te verzenden aan PS. 

  
32. 
MIRT-afspraken 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de MIRT-afspraken tussen rijk en regio in het 

bestuurlijk overleg MIRT van 10 november; 
2. Provinciale staten te informeren middels brief. 

  
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
B. Burger-Adema tel. (023) 514 46 39 9, 21 
J. Duin tel. (023) 514 40 99 1, 2, 27, 28, 29, 30 
J. Duivenvoorde tel. (023) 514 43 13 6, 7, 8, 31 
R. Fillet tel. (023) 514 44 09 22, 23 
H. Wijker tel. (023) 514 44 21 10, 11, 12, 13, 32 
L. van Hees tel. (023) 514 38 43 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 
F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 3, 4, 5, 19, 20 
 
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. 
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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.  
 
 
 


