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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Vaststelling provinciaal 
inpassingsplan windpark 
Westfrisia 
 
 

Het college besluit: 
1. de voordracht vast te stellen en deze aan PS toe te zenden waarbij 

aan PS wordt voorgesteld: 
a. het provinciaal inpassingsplan (PIP) windpark Westfrisia vast te 

stellen; 
b. de Nota van beantwoording vast te stellen (bijlage 8 van de 

Toelichting); 
c. het PIP windpark Westfrisia ter visie te leggen gedurende 6 weken; 
d. daarbij te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing 

is. 
  
2.  
Evaluatie Uitvoeringsregeling 
Versterken Bestuurskracht 
 

Het college besluit: 
1. de evaluatie van de Uitvoeringsregeling Versterking Bestuurskracht 

vast te stellen; 
2. de conclusies en aanbevelingen te gebruiken als input voor de 

actualisatie van de subsidieregeling voor 2017; 
3. het rapport ter informatie toe te sturen aan PS met brief; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.148 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) en mw. R.P.M. 
Kocken (GroenLinks) over het 
behalen van de taakstelling 
Wind op Land 

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.146 van mw. O.A.C. de 
Meij (50PLUS) over de kosten 
en problemen t.g.v. 
bodemdaling 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.151 van dhr. Z. Yurdakul 
(D66) over een door PWN bij 
de EIB afgesloten geldlening 

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. 

  
6.  
Beantwoording mail 
Belangenvereniging 
Bewoners onder HSL 
 

Het college besluit: 
1. de Belangenvereniging Bewoners onder HSL door middel van brief 

door te verwijzen naar het ministerie van Economische Zaken; 
2. PS hierover te informeren door middel van brief. 
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7.  
Stand van zaken HOV 
Noordwijk – Schiphol 
 

Het college besluit: 
• PS d.m.v. brief te informeren over de stand van zaken betreffende het 

project HOV Noordwijk - Schiphol. 
  
8.  
Green Deal Duurzaam Grond, 
Weg en Waterbouw 2.0 
 

Het college besluit: 
1. tot het aangaan van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 met de 

partijen zoals genoemd in bijlage 1 en waarin de inzet en acties van 
de provincie zijn vastgelegd; 

2. de portefeuillehouder te machtigen tot het maken van redactionele 
aanpassingen; 

3. de portefeuillehouder te machtigen de Green Deal Duurzaam GWW 
2.0 namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen. 

  
9.  
Huisvesting provincie Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de verkenning naar de 

mogelijke bestemmingen van de vrije kantoorruimte (de toelichting 
op de GS nota); 

2. kennis te nemen van de brief van de OR aangaande voorgesteld 
besluit; 

3. de makelaar DTZ Zadelhoff de opdracht te geven om vóór 1/5/2017 
een huurder te vinden voor de 1e etage op Houtplein 33 die een 5 of 
10 jarig huurcontract met ons wil aangaan; 

4. in geval een huurder is gevonden een integrale fiscale risico 
inventarisatie- en analyse te laten verrichten en mede aan de hand van 
de uitkomsten hiervan in juni 2017 definitief te besluiten een 
huurcontract aan te gaan met die huurder; 

5. als er op 1/5/2017 geen geschikte huurder is gevonden te besluiten 
de 1e etage op Houtplein 33 in te richten als projecthotel met 
vergaderruimtes en samenwerkingsruimtes voor externe relaties, 
innovatie lab en showcase ruimtes;  

6. de fracties in Paviljoenslaan 3 en 5 te huisvesten direct na de 
verkiezingen in 2019 en Paviljoenslaan 7 en 9 te verkopen; 

7. Start Ups in de kleine winkelplint op Houtplein 33 te huisvesten bij 
wijze van pilot voor de duur van 1 jaar waarna een evaluatie volgt. Dit 
te realiseren in 2017; 

8. het andere deel van de winkelplint te verhuren en zolang er geen 
huurder in zit, het te gebruiken om met burgers in contact te komen, 
en te laten zien met welke projecten en activiteiten PNH bezig is, 
burgers en bedrijven fysiek naar binnen te halen; 

9. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met 
het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b, van de Wet 
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de 
Toelichting op de Nota GS en deze voort te laten duren totdat 
verkoop dan wel verhuur gerealiseerd is; 

10. Provinciale Staten door middel van brief in kennis te stellen van de 
evaluatie huisvesting en de besluiten. 
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10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.142 van dhr. J.H. Leever 
(ONH/VSP) over komst 
van accufabrieken voor de 
elektrische Tesla-auto in 
Europa 

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. 

 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   4, 5                                        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   2, 9                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   1, 3                                        
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   6, 7, 8                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   10                                        
 
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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Onderwerp Besluit 

1.  
Aandeelhoudersbesluiten 
RON              

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied 
N.V. (RON) in te stemmen met de hierna te noemen 
voorstellen van de directie: 
a. de jaarrekening 2014 van RON N.V. vast te stellen; 
b. in te stemmen met het directievoorstel om het resultaat 

2014 te voegen aan de Overige reserves; 
c. haar decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 

2014;  
d. de jaarrekening 2015 van RON N.V. vast te stellen;  
e. in te stemmen met het directievoorstel om het negatieve 

resultaat 2015 ten laste te brengen van de Overige 
reserves; 

f. haar decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 
2015 en daartoe een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering te ondertekenen; 

2. als aandeelhouder in het kapitaal van RON, de directie van 
RON, mede in haar hoedanigheid van bestuurder van RON 
Westzaan B.V. en RON Deelnemingen I B.V., goedkeuring te 
verlenen om een vaststellingsovereenkomst met Heijmans B.V. 
te ondertekenen door RON Westzaan B.V., en 
Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan B.V. voor zover 
deze qua inhoud en strekking overeenstemt met bijgevoegde 
concept vaststellingsovereenkomst inclusief de door RON 
voorgestelde wijzigingen en daartoe een 
aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te ondertekenen; 

3. 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 de 
onderliggende stukken en op te heffen zodra alle 
aandeelhouders positief hebben besloten en voor wat betreft 
besluit 2 zodra de vaststellingsovereenkomst is ondertekend 
door alle partijen; 

4. de portefeuillehouder Economische zaken te machtigen met 
recht van substitutie voornoemde aandeelhoudersbesluiten 
buiten vergadering te ondertekenen. 

  
2.  
Aandeelhoudersbesluiten 
Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V. 
 

 
Het college besluit: 
1. tot het nemen van twee aandeelhoudersbesluiten buiten 

vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds 
Duurzame Economie Noord- Holland B.V. (PDENH) waarbij: 
bij aandeelhoudersbesluit 1: 
a. als algemene vergadering besloten wordt: 

tot het verlenen van goedkeuring van het voorgenomen 
besluit van PDENH tot het verstrekken van financiering aan 
Wocozon Noord-Holland B.V. door middel van het door 
PDENH storten van aandelenkapitaal in twee tranches ter 
grootte van maximaal het in het aandeelhoudersbesluit 
genoemde bedrag waarbij geldt dat het daadwerkelijk 
verstrekken van de tweede tranche afhankelijk is van het al 
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dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven 
en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het 
bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en 

b. als aandeelhouder besloten wordt tot: 
storting van aandelenkapitaal ten titel van agio ter grootte 
van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde 
bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in 
PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag 
volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan 
Wocozon Noord-Holland B.V. waarbij geldt dat het 
daadwerkelijk storten van aandelenkapitaal in de tweede 
tranche afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de 
voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het 
aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH 
de Provincie zal berichten; 

waarbij bij aandeelhoudersbesluit 2: 
c. als algemene vergadering besloten wordt: 

tot het verlenen van goedkeuring van het voorgenomen 
besluit van PDENH tot het verstrekken van financiering aan 
De Groene Aggregaat B.V. door middel van het door 
PDENH storten van aandelenkapitaal in twee tranches ter 
grootte van maximaal het in het aandeelhoudersbesluit 
genoemde bedrag waarbij geldt dat het daadwerkelijk 
verstrekken van de tweede tranche afhankelijk is van het al 
dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven 
en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het 
bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en 

d. als aandeelhouder besloten wordt tot: 
storting van aandelenkapitaal ten titel van agio ter grootte 
van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde 
bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in 
PDENH, onder de verplichting van PDENH dit bedrag 
volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan De 
Groene Aggregaat B.V. waarbij geldt dat het daadwerkelijk 
storten van aandelenkapitaal in de tweede tranche 
afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de 
voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het 
aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH 
de Provincie zal berichten. 

2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor 
ieder van de voorgenomen investeringen te verstrekken in de 
vorm een agiostorting conform artikel 4.13 jo. 4.15 van de 
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een 
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van 
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te 
verstrekken en voor wat betreft de tweede tranches van 
financiering zodra aan de voorwaarden genoemd en 
omschreven in de in onder 1. genoemde 
aandeelhoudersbesluiten 1 en 2 is voldaan; 

3. 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 de 
onderliggende stukken en op te heffen nadat de eerste 
tranche van de investering van in zowel Wocozon Noord-
Holland B.V. als De Groene Aggregaat B.V. is geëffectueerd. 
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3.  
Aandeelhoudersvergadering 
Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. 
d.d. 26 oktober 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord N.V.(ONHN) in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 26 oktober 2016: 
a. om kennis te nemen van het rapport van Public Result 

betreffende de evaluatie ONHN 2016 en het bijbehorende 
advies van het Bestuurlijk AfstemmingsOverleg (BAO) en 
derhalve het advies van het BAO over te nemen en 
derhalve de volgende principebesluiten te nemen om: 
o de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord 

voort te zetten na 2017; 
o toe te werken naar het hogere ambitieniveau (tussen 

scenario 2 en 3 van het rapport). Daarbij het 
ambitiedocument regiovisie te koppelen aan de 
uitwerking van de toekomstige regionale economische 
samenwerking. Daarbij de samenwerking triple helix 
verder uit te werken en de ambities van het 
bedrijfsleven om te participeren in deze samenwerking 
in de uitwerking te betrekken; 

o daartoe te zijner tijd de benodigde, nader te bepalen, 
meerjarige budgetten en ambtelijke capaciteit vrij te 
maken voor de periode 2018 tot en met 2025; 

o ONHN als uitvoeringsinstrument voor de regionaal 
economische samenwerking voort te zetten na 2017; 

o de regionaal economische samenwerking en de 
verhouding met ONHN vorm te geven in een 
Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 
tot en met 2025, met een tussenevaluatie in 2021; 

o van ONHN een concept-meerjarenplan voor de periode 
van 2018 tot en met 2025 te verwachten; 

b. vaststelling van Het Jaarplan 2017 en het concept 
activiteitenplan ONHN 2017; 

c. de herbenoeming van de heer J. van der Starre als 
Commissaris A; 

2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, 
sub b, e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de 
onderliggende stukken en op te heffen per 27 oktober 2016; 

3. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht 
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering; 

4. inliggende brief aan PS te versturen na 26 oktober 2016 en PS 
daarmee te informeren over de ontwikkelingen mbt de 
regionale economische samenwerking en de rol van het ONHN 
als uitvoeringsorganisatie daarin. 

  
4. 
Regionale Ontwikkelings-
maatschappij voor het 
Noordzeekanaalgebied N.V. 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied 
N.V. (RON) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te 
nemen waarin tot het volgende wordt besloten: 

o de benoeming van Milo Plannen en Projecten B.V. per 
1 november 2016 als statutair directeur van RON voor 
een periode van zes maanden met een gemiddelde 
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inzet van 20 uur per week; en  
o in te stemmen met het aangaan van een 

Overeenkomst van Opdracht tussen Milo Plannen en 
Projecten B.V. en de RON; 

2. als aandeelhouder in het kapitaal van RON in te stemmen met 
het addendum op de aandeelhoudersovereenkomst RON; 

3. 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 
1 november 2016; 

4. de portefeuillehouder Economie te machtigen om voornoemd 
aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te ondertekenen 
alsmede het addendum behorende bij de 
aandeelhoudersovereenkomst te tekenen en redactionele en 
inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in voornoemd 
aandeelhoudersbesluit en voornoemde Overeenkomst van 
Opdracht. 

 
5. 
Outsourcing Bediening 
kunstwerken 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met het in het Technisch Georganiseerd 

Overleg bereikte voorlopige onderhandelingsresultaat m.b.t. 
het sociaal plan voor de outsourcing Bediening kunstwerken; 

2. het voornemen uit te spreken de opdracht Bediening 
kunstwerken te gunnen overeenkomstig het gunningsadvies; 

3. de Ondernemingsraad te verzoeken advies uit te brengen over 
het voorgenomen besluit om te gunnen; 

4. een plaatsingscommissie als bedoeld in artikel 3.5.1. van het 
Sociaal Statuut PNH in te stellen en mw. J.E.J. Oosterhof en de 
heer R. Mantel aan te wijzen als lid resp. secretaris van de 
plaatsingscommissie; 

5. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, tweede 
lid sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op de besluiten genoemd onder 
1 t/m 3 en de daarbij behorende onderliggende stukken en 
geheimhouding op te heffen per de datum van publicatie van 
de definitieve gunning in het kader van de 
aanbestedingsprocedure; 

6. de in de vergadering van de Commissie Mobiliteit en Financiën 
van 9 mei 2016 gestelde vragen over outsourcing te 
beantwoorden overeenkomstig inliggende conceptbrief aan 
Provinciale Staten; 

7. de portefeuillehouder te machtigen om aanpassingen aan te 
brengen in de brief aan PS. 
 

6. 
Vergadering Dagelijks 
Bestuur Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord d.d. 16 
november 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 

Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord d.d. 16 november 2016 en in te stemmen met 
de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in  
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede 
lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
onderliggende stukken en op te heffen per 17 november 
2016. 
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7. 
Vergadering Algemeen 
Bestuur Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek d.d. 17 
november 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek d.d. 17 november 2016 en in te stemmen met 
de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10 , tweede 
lid sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
onderliggende stukken en op te heffen per 18 november 
2016. 

8. 
Aandeelhoudersvergadering 
PWN d.d. 24 november 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. PWN 

Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in te stemmen met 
de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 24 november 2016: 
a. het verlagen van de variabele drinkwatertarieven voor 

2017 met gemiddeld 2% exclusief BTW en belasting op 
leidingwater, conform de staffel die is opgenomen in het 
door de raad van commissarissen vastgestelde Beleidsplan 
2017; 

b. het ongewijzigd vaststellen van de tarieven voor het 
vastrecht. 

2. de portefeuillehouder Water te machtigen – met het recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering; 

3. 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 25 november 2016. 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. 

 
9. 
Vergadering Algemeen 
Bestuur recreatieschap 
Alkmaarder-Uitgeestermeer 
d.d. 23 november 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van het recreatieschap Alkmaarder-
Uitgeestermeer d.d. 23 november 2016 en in te stemmen met 
de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede 
lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
onderliggende stukken en op te heffen per 24 november 2016 

 
10. 
Annotatie Algemeen Bestuur 
GNR d.d. 24 november 2016  

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 

algemeen bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR) van 24 
november 2016, en in te stemmen met de voorgestelde inzet 
zoals verwoord in de annotatie; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede 
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lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
onderliggende stukken en op te heffen per 25 november 
2016. 

 
11. 
Waddenfonds: agenda 
vergadering Algemeen 
Bestuur d.d. 25 november 
2016  

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van het Waddenfonds d.d. 25 november 
2016 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals 
verwoord in de annotatie; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede 
lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
onderliggende stukken en op te heffen per 26 november 
2016. 

 
12. 
Voornemen tot weigeren 
aanvragen Wind op Land 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de geschetste gang van zaken; 
2. in te stemmen met de conceptbrief aan PS; 
3. op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in 

samenhang met artikel 10, tweede lid, sub g, van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit 
besluit totdat de aanvragers geïnformeerd zijn over het besluit 
om de aanvragen af te wijzen. 
 

13. 
Motie 61 (15-12-2014) 
Vafamil terrein 
 

 
Het college besluit: 
1. zodra de eigendomsoverdracht van de gronden van het 

Vafamil terrein door het Rijksvastgoedbedrijf aan PWN is 
voltrokken PS hierover te informeren door middel van 
bijgevoegde brief en voor te stellen motie 61 als afgedaan te 
beschouwen; 

2. gelet op artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet, in 
samenhang met artikel 10, tweede lid, sub b en g, van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit 
besluit totdat de eigendomsoverdracht daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden; 

3. de portefeuillehouder te machtigen redactionele wijzigingen 
aan te brengen. 

 
14. 
Agenda bestuurlijk overleg 
MIRT d.d. 13 oktober 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de voorgestelde agenda voor het 

bestuurlijk overleg MIRT d.d. 13 oktober 2016; 
2. namens het college naar het overleg af te vaardigen de 

portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer; 
3. op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in 

samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, 
onder g, Wob, geheimhouding op te leggen op de agenda tot 
het moment waarop de uitkomsten van het overleg met de 
Tweede Kamer zijn gecommuniceerd (naar verwachting eind 
oktober). 
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15. 
Prestatiegericht financieren 
van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 

dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied d.d. 2 november 2016; 

2. kennis te nemen van het voorstel van de secretarissen van de 
gemeenten Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam en de 
provincie Noord-Holland; 

3. in te stemmen met het voorgestelde besluit van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om 
de systematiek ‘prestatiegericht financieren’ in te voeren per 1 
januari 2017, waarin het voorstel genoemd onder punt 2 
volledig is verwerkt, met de voorwaarde dat in januari 2017 
duidelijkheid bestaat m.b.t. taakstelling m.b.t. overhead; 

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 tot en 
met 3 en op te heffen per 3 november 2016. 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; 

5. PS na opheffing van de geheimhouding te informeren door 
middel van brief. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   8, 11                                        
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 
                                        
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   5, 14                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   1, 2, 3, 4                                        
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