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Geachte leden,
Uw kenmerk

Ter uitvoering van art.1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende.
Tijdens uw vergadering van 6 november 201 7 heeft u motie 1 04
aangenomen. Met deze motie roept u ons op, bij projecten waarbij
meerdere stakeholders zijn betrokken bij de uitvoering, in overleg te
gaan met betreffende stakeholders om (na hun goedkeuring) ook daar
de totale projectkosten op de borden te vermelden.
Wij kunnen u melden dat wij reeds geruime tijd uitvoering geven aan de
gevraagde werkwijze in motie 1 04. Hieronder schetsen wij een drietal
mogelijkheden die wij toepassen bij het gebruik van de bouwborden:
Voor het gebruik en de vormgeving van bouwborden bij interne
uitvoeringsprojecten is een protocol opgesteld conform de
huisstijl van de provincie Noord-Holland. Op de bouwborden
worden de totale projectkosten vermeld.
•

•

NH000l

Bij een gezamenlijk project, waarbij de provincie Noord-Holland
penvoerder is, wordt het protocol van de provincie gebruikt.
Hierbij worden, in overleg met de partners, de totale
projectkosten en de logos van alle projectpartners afgebeeld.
Momenteel is een tweetal projecten in uitvoering, waarbij op
verzoek van de andere stakeholders de projectkosten niet
worden vermeld. Dit zijn de projecten N23 en Wilhelminasluis.
Als de provincie Noord-Holland niet de penvoerder is, maar een
rol heeft als medefinancier van een gezamenlijk
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uitvoeringsproject, wordt het protocol/de huisstijl van de
projectpenvoerder gebruikt. Deze plaatst ook het logo van de
provincie Noord-Holland op het bouwbord.
Wij zijn van mening dat wij hiermee uitvoering hebben gegeven aan uw
motie. Wij verzoeken u hiermee motie 1 04 als afgedaan te beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

rkvinciesecretaris

R.M. Bergkamp
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