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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Gewijzigde 
Uitvoeringsregeling subsidie 
Businesscase Zeevang 
en Groene Uitweggebied 

Het college besluit: 
1. de gewijzigde Uitvoeringsregeling subsidie Businesscase Zeevang en 

Groene Uitweggebied Noord-Holland vast te stellen; 
2. de regeling te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
2.  
Omgang provincies met 
tabaksindustrie; WHO-
Kaderverdrag inzake 
tabaksontmoediging 

Het college besluit: 
• de brief van de staatssecretaris van VWS over de omgang van 

provincies met de tabaksindustrie in het kader van het WHO-
Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging toe te zenden aan PS. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 123 van dhr. A.E. van 
Liere (PvdD) over 
jachttoerisme in Noord-
Holland 

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. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 124 van dhr. A.E. van 
Liere (PvdD) over het 
onnodig doodschieten van 
konijnen op sportvelden in 
Alkmaar 

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. 

  
5.  
Verkenningen Waterrecreatie 
Noord-Holland 2016 
 

Het college besluit: 
1. de Verkenningen Waterrecreatie Noord-Holland 2016 vast te stellen; 
2. de verkenningen te zenden aan Provinciale Staten ter bespreking in 

de commissie Economie, Energie en Bestuur; 
3. de verkenningen te zenden aan de externe stakeholders ten behoeve 

van de bestuurlijke bijeenkomst op 28 januari 2016; 
4. de gedeputeerde te machtigen redactionele aanpassingen. 

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 125 van dhr. A.E. van 
Liere (PvdD) over megastal 
Het Kippenhok in 
Middenmeer 

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. 

  
7.  
Motie vaarlandtoeslag 
agrarisch natuurbeheer 
 

Het college besluit: 
1. PS in kennis te stellen van de resultaten van het onderzoek naar de 

mogelijkheid om de vaarlandtoeslag open te stellen voor agrarische 
natuurbeheerders, waar per motie M24/2015 om is verzocht; 

2. PS voor te stellen om motie M24/2015 daarmee als afgedaan te 
beschouwen. 
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8.  
Fusielocatie sportvelden 
Egmond aan den Hoef 
 

Het college besluit: 
1. de prealabele vraag te beantwoorden door middel van brief; 
2. PS te informeren over dit besluit door middel van brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 110 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over aanpak 
spookvergunningen 
solitaire windturbines 

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. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 121 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over 
initiatief windpark Spuisluis 
 

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. 

  
11.  
Eerste begrotingswijziging 
2016 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-eerste begrotingswijziging 2016 vast te stellen; 
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de eerste 

begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de eerste begrotingswijziging 2016 en Statenvoordracht door middel 

van brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 

redactionele aanpassingen. 
  
12.  
Rapport "Provinciegronden 
Noord-Holland voor 
duurzame ontwikkeling" 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport “Provinciegronden Noord-Holland 

voor duurzame ontwikkeling”; 
2. het rapport en de voorbeelduitwerking van een verpachtingenbesluit 

aan Provinciale Staten te sturen door middel van brief. 
  
13.  
Actualisatie 
knelpuntenanalyse bij het 
groene grondbeleid 
 

Het college besluit: 
1. de geactualiseerde knelpuntenanalyse bij het groene grondbeleid vast 

te stellen en de adviezen over te nemen; 
2. de knelpuntenanalyse ter informatie aan Provinciale Staten te sturen 

en daarbij de suggestie te doen om deze te betrekken bij de 
bespreking van het ontwerp-grondbeleid. 

  
14.  
Ontwerp-Nota grondbeleid 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-nota grondbeleid vast te stellen; 
2. de ontwerp-nota grondbeleid ter bespreking aan Provinciale Staten te 

sturen door middel van brief; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 



OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 JANUARI 2016 
 

 3 

Onderwerp 
 

Besluit 

  
15.  
Actualisering Strategische 
Statenagenda 
 

Het college besluit: 
1. de planning van de onderwerpen in de Strategische Statenagenda te 

actualiseren; 
2. de geactualiseerde planning met brief naar de Agendacommissie van 

Provinciale Staten te verzenden. 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   6, 7 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39   5                                                 
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09   2, 15                                                             
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   8, 9, 10 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   11, 12, 13, 14 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   1, 3, 4 
 
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-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene 
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk 
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Onderwerp Besluit 

1. 
Kiezen voor knooppunten in 
de Stuurgroep Zaancorridor 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de stukken voor de vergadering van de 

Stuurgroep Zaancorridor op 29 oktober 2015; 
2. De annotatie voor deze vergadering vast te stellen en de 

portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen GS in 
de vergadering te vertegenwoordigen; 

3. In te stemmen met de in de bijlage 1 voorgestelde besluiten 
waarbij het accent ligt op de keuzes ten aanzien van ‘kiezen 
en delen’ voor knooppunten, te weten: 

a. in te stemmen met de aanpak van ‘kiezen en delen’ als 
afwegingskader voor het uitvoeringsprogramma; 

b. kennis te nemen van de eerste aanzet van het 
uitvoeringsprogramma voor de Zaancorridor; 

c. het ambtelijk programmateam de opdracht te geven 
het uitvoeringsprogramma nader uit te werken. 

4. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in 
samenhang met artikel 10, tweede lid sub f en g, van de WOB 
geheimhouding op te leggen op de besluiten en de 
onderliggende stukken tot na de vergadering van de 
stuurgroep van 29 oktober a.s. 

  

2.  
Aandeelhoudersvergadering 
N.V. Afvalzorg Holding 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding 

(Afvalzorg) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering 
d.d. 18 december 2015: 
a. de honorering 2016 van de raad van commissarissen; 
b. de vaststelling van de controle opdracht aan de 

accountant. 
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda: 

1. de actuele stand van zaken omtrent de raad van 
commissarissen; 

2. het bedrijfsplan/begroting 2016 en de cijfers tot en met 
het derde kwartaal 2015 (rvc rapportage); 

3. de voortgang omtrent de uitbreiding van Nauerna; 
4. de ontwikkeling van relevante dossiers. 

3. Inzake de vacature in de raad van commissarissen geen 
gebruik te maken van het recht van aanbeveling van de 
provincie om personen aan te bevelen tot commissaris en dit 
mede te delen aan Afvalzorg tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 

4. 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 
19 december 2015. 

5. De portefeuillehouder Milieu te machtigen met recht van 
substitutie de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering 
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3.  
Zeestad; 
aandeelhoudersvergadering 
11 december 2015 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met 

de volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor 
de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 11 
december 2015: 
a. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te 

verlenen de halfjaarrapportage Zeestad Q1 en Q2 2015 
vast te stellen; 

b. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te 
verlenen de aanpassing in het vigerende Normenkader 
Zeestad CV/BV vast te stellen, mits de bedragen onder 
“AvA besluiten” worden gewijzigd in € 50.000. 

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 de besluiten onder 1 en op te 
heffen per 12 december 2015. Gelet op de financiële belangen 
van de provincie alsmede het belang dat de geadresseerde 
erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de 
informatie, dient voor deze periode geheimhouding te 
prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van 
overheidsinformatie. 

3. De portefeuillehouder te machtigen - met recht van substitutie 
- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 

 
4.  
Tussenevaluatie Texelhopper 
 

 
 
Het college besluit: 
1. de tussenevaluatie Texelhopper vast te stellen; 
2. in te stemmen met de afspraken die de portefeuillehouder 

Verkeer en Vervoer met de gemeente Texel heeft gemaakt 
voor het tweede jaar van de pilot, te weten; 
a. Het laten stoppen van het meevaren van de bus op de 

boot per 1 maart 2016; 
b. Het naast het Texelhoppervervoerbewijs geldig verklaren 

van OV chipkaart op het traject Den Helder station-Den 
Helder veerhaven;  

c. Op Texel tussen veerhaven en Den Burg een extra 
versterkingvan lijn 28 te laten rijden; 

d. Vooruitlopend op besluitvorming van de gemeente Texel 
over een bijdrage, voorbereidingen te treffen voor het 
introduceren van een gezins- en dagkaart voor de 
Texelhopper. 

3. middels bijgevoegde brief Provinciale Staten op 22 december 
tegelijkertijd met de gemeenteraad van Texel te informeren 
over de tussenevaluatie en afspraken over het tweede jaar; 
op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met artikel 10, tweede lid, sub g, van de Wob geheimhouding 
op te leggen op dit besluit en voort te laten duren tot 22 
december 2015. 
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5.  
Tweede Tranche Pallas   

 
 
 

 
Het college besluit: 
1. a) In te stemmen met de door de Stichting Voorbereiding 

Pallas-reactor gevraagde Tweede Tranche van € 14 miljoen; 
b) Van deze € 14 miljoen een bedrag van € 6,5 betaalbaar te 

stellen ten behoeve van de financieringsbehoefte van de 
stichting in 2016; 

c) Dat de besluiten 1a en 1b onder voorbehoud zijn van de 
instemming van de gemeenschappelijke vergadering van het 
ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-
Holland en de Raad van Toezicht op 17 december 2015 en 
van een consultatie van Provinciale Staten; 

2. Inliggende brief te versturen aan Provinciale Staten; 
3. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen 

wijzigingen aan te brengen in de te verzenden brief aan PS; 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub g, 
van de Wob geheimhouding op te leggen op dit besluit en de 
onderliggende stukken tot het moment van verzending van de 
brief aan PS 

  

6. 
Aandeelhoudersvergadering 
PolanenPark B.V. d.d. 
9 december 2015 
(538082/729139) 
 

 
Het college besluit: 
1. Als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met de 

voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 9 december 2015: 
a. Vaststelling van de begroting 2016; 
b. De directeur van PolanenPark opdracht te geven de 

gesprekken met banken over de financiering van de 
vennootschap voort te zetten, met als uitgangspunt dat de 
provincie Noord-Holland garant staat richting de bank, 
onder het afgeven van garanties door de andere 
aandeelhouders aan de provincie naar rato van hun 
aandelenbelang; 

c. Sanering van het laatste, niet gesaneerde, deel van 
PolanenPark (het oude Sortiva terrein) voor een bedrag van 
ca. € 1,8 miljoen, waarbij kavelgerichte investeringen pas 
worden gedaan bij een concreet perspectief op verkoop; 

d. Goedkeuring van het besluit van de directie om 25m2 
grond aan Liander te verkopen ten behoeve van de 
realisatie van een middenspanningsnet. 

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 de besluiten onder 1 en op te 
heffen per 10 december 2015. 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. 

3. De portefeuillehouder te machtigen de provincie te 
vertegenwoordigen tijdens de vergadering. 
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7. 
Aandeelhoudersvergadering 
Schiphol Area Development 
Company N.V. d.d. 11 
december 2015 
 

 
Het college besluit: 
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company 

N.V. (SADC) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering 
d.d. 11 december 2015: 
a. Vaststelling van de actualisering van het Strategisch 

Meerjaren Plan: focus 2016; 
b. Vaststelling van het Bedrijfsplan 2016-2020; 
c. Instemming met de verwerving van de percelen 

Rijnlanderweg 948-950 door Schiphol Trade Park; 
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 de besluiten onder 1 en op te 
heffen per 12 december 2015. 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. 

3. De portefeuillehouder te machtigen - met recht van substitutie 
- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering. 

8. 
Jaarplan Pallas 2016 
 
 

 
Het college besluit: 
1. op grond van art. 6.2 van de statuten van de Stichting 

Voorbereiding Pallas-reactor in te stemmen met het Jaarplan 
2016 zoals geagendeerd voor de gemeenschappelijke 
vergadering van de raad van toezicht, de bestuurder, de 
minister en de provincie op 17 december 2015; 

2. de gedeputeerde te machtigen aan het overleg deel te nemen 
binnen de randvoorwaarden die genoemd zijn in de brief van 
GS van 1 december 2015 aan PS;  

3. de portefeuillehouder te machtigen om de provincie te 
vertegenwoordigen tijdens de onder punt 1 genoemde 
vergadering; 

4. 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 de besluiten onder 1,2 en 3 
en op te heffen na 18 december 2015. Het belang dat de 
andere betrokken partijen erbij hebben om als eerste kennis 
te kunnen nemen van dit besluit, dienen voor deze korte 
periode te prevaleren boven het algemene belang van 
openbaarheid van overheidsinformatie. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   2, 7 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   1, 3 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   4 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   5, 6, 8 
 
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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