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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Evaluatie zelfbouwbeleid 
 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de evaluatierapportage “Ruimte voor Zelfbouw” 

ontwikkeling van het zelfbouwbeleid provincie Noord-Holland 2010-
2016; 

2. de beleidsreactie op de evaluatierapportage vast te stellen;  
3. de evaluatierapportage en beleidsreactie ter bespreking aan te bieden 

aan de Commissie RWW; 
4. gemeenten en corporaties in Noord-Holland met brieven te 

informeren. 
  
2.  
Conceptbegroting 2018, 
Ontwerp-Uitvoeringskader 
2017-2026 en jaarstukken 
2016 Waddenfonds 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de conceptbegroting gemeenschappelijke 

regeling Waddenfonds 2018; 
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, op basis van bijgaande 
Statenvoordracht te verzoeken de conceptbegroting 2018 
Waddenfonds te bespreken en eventuele zienswijzen kenbaar te 
maken; 

3. Provinciale Staten te adviseren geen zienswijze op de 
conceptbegroting 2018 van het Waddenfonds in te dienen; 

4. het Ontwerp-Uitvoeringskader Waddenfonds 2017-2026 vast te 
stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan PS;  

5. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, op basis van bijgaande 
Statenvoordracht te verzoeken het Ontwerp-Uitvoeringskader 
Waddenfonds 2017-2026 vast te stellen; 

6. kennis te nemen van de jaarstukken gemeenschappelijke regeling 
Waddenfonds 2016; 

7. in te stemmen met de brief aan Provinciale Staten over de 
conceptbegroting 2018, het Ontwerp-Uitvoeringskader 2017-2026 en 
de jaarstukken 2016 van het Waddenfonds.  

  
3.  
Regionale afspraken "wonen 
en vliegen" 
 

Het college besluit:  
1. De overeengekomen regionale afspraken “wonen en vliegen” door 

middel van bijgaande brief te bevestigen aan de Noord-Hollandse 
leden van de Bestuurlijke Regie Schiphol binnen de 20 Ke-contour; 

2. de beleidsregel “Wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol Noord-
Holland” vast te stellen; 

3. Staatssecretaris Dijksma door middel van bijgaande brief te 
informeren over het resultaat van de regionale afspraken “wonen en 
vliegen”; 

4. een afschrift van de brieven als bedoeld onder 1 en 3 naar 
Luchthaven Schiphol N.V. te sturen; 

5. een afschrift van de brieven als bedoeld onder 1 en 3 naar de leden 
van de Bestuurlijke Regie Schiphol te sturen 

6. PS te informeren door een afschrift van de brieven als bedoeld onder 
1 en 3 te sturen; 

7. de portefeuillehouder voor redactionele wijzigingen in de brief aan de 
staatssecretaris te machtigen. 
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4.  
Schriftelijke beantwoording 
van de door statenleden 
mevrouw J.M.E. de Groot (SP) 
en mevrouw mr. E.A.S. 
Rommel (VVD) gestelde 
actualiteitsvragen over de 
beoogde fusielocatie van de 
drie Egmondse voetbalclubs 

Het college besluit: 
1. de door statenleden mevrouw J.M.E. de Groot (SP), mevrouw mr. E.A.S. 

Rommel (VVD) gestelde actualiteitsvragen over de beoogde 
fusielocatie van de drie Egmondse voetbalclub te beantwoorden 
d.m.v. een brief; 

2. de gedeputeerde te machtigen - gehoord de vergadering - 
redactionele wijzigingen aan te brengen in de brief. 

 
  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.26 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over de nieuwe 
locatie van 
Volkstuinvereniging De 
Groene Waard 

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 Statenvragen 
nr.28 van dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks) over aanvragen 
vergunningen voor 
schuilstallen 

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.  
Evaluatie 
beschermingsregimes van de 
PRV in het landelijk gebied 

Het college besluit: 
1. het rapport 'Evaluatie van de beschermingsregimes van het landelijk 

gebied' vast te stellen; 
2. uitwerking te geven aan de aanbevelingen 1, 2, 4 en 7 via de vertaling 

van het Kwaliteitsbeeld landschap Noord-Holland 2050 in de 
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening; 

3. op korte termijn te beginnen met uitvoering van de aanbevelingen 3, 
5, 6 volgens de beleidsreactie in bijlage 2; 

4. PS te informeren via een brief. 
 
 
 

 

8.  
Programma PRV 2018 
 

Het college besluit: 
1. het programma voor de wijziging van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening in 2018 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten per brief hiervan op de hoogte te brengen. 

  
9.  
PARK rapport “Verkenning 
ruimtelijke kwaliteit 
open weidelandschap Noord-
Holland” 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport “Verkenning ruimtelijke kwaliteit 

open weidelandschap Noord-Holland” van de Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit; 

2. ten aanzien van het advies om het beschermingsregime van de 
weidevogelleefgebieden voorlopig te handhaven te beslissen bij de 
besluitvorming over het Programma PRV 2018 in welk traject dit 



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 APRIL 2017 
 

 3 

Onderwerp 
 

Besluit 

advies wordt uitgewerkt: in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) of in de Omgevingsvisie en – verordening; 

3. voor de overige adviezen de aanbeveling te volgen om de verkenning 
verder uit te werken in het Kwaliteitsbeeld landschap Noord-Holland 
2050 als bouwsteen voor de Omgevingsvisie NH 2050; 

4. het rapport met begeleidende brief te sturen aan Provinciale Staten. 
  
  
10.  
Vaststellingsovereenkomst 
Heijmans/Provincie N23 
 

Het college besluit: 
1. een Vaststellingsovereenkomst (VOK) met Heijmans aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder te machtigen om de overeenkomst namens de 

provincie te ondertekenen; 
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met 

het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en sub g, van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de 
bedragen en data in de vaststellingsovereenkomst (tot het moment 
waarop de werkzaamheden zijn afgerond), bijlage 1 (tot het moment 
waarop de stakeholders in dit project over de informatie in deze 
bijlage zijn geïnformeerd) en bijlage 3 (tot het moment waarop de 
werkzaamheden zijn afgerond); 

4. Provinciale Staten per brief te informeren en hen te verzoeken om de 
door ons in besluit 3 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen;  

5. door middel van brieven het Bestuurlijk Overleg N23 te informeren. 
6. de gedeputeerde te machtigen - gehoord de vergadering – voor 

redactionele wijzigingen in de brieven. 
  
11.  
Kredietverhoging 
Leeghwaterbruggen 
 

Het college besluit: 
1. aan PS voor te stellen: 

a. het krediet vervanging Leeghwaterbruggen ad € 5,6 miljoen met € 
4,5 miljoen te verhogen naar € 10,1 miljoen; 

b. de verhoging te activeren (afschrijving : 25 jaar) en de daaruit 
voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de begrotingspost 
Investeringen vaarwegen (733820); 

2. de voordracht aan Provinciale Staten toe te sturen. 
  
12.  
Provinciaal Inpassingsplan 
(PIP) Brug Ouderkerk ter 
vaststelling aanbieden aan PS 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van nota van beantwoording naar aanleiding van de 

ingediende zienswijzen op het PIP Brug Ouderkerk; 
2. PIP Brug Ouderkerk en de daarbij behorende stukken ter vaststelling 

aan te bieden aan PS via een brief. 
  
13.  
Werkprogramma MRA-
Elektrisch 2017 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het werkprogramma MRA-Elektrisch 2017  

Met nieuwe energie vooruit ; 
2. PS te informeren met per brief.  
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14.  
Wob-verzoek Stichting Eiland 
van Eemnes 
 

Het college besluit: 
1. de door Stichting Eiland van Eemnes gevraagde informatie in het 

kader van de Wob gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk te 
weigeren op grond van de artikelen 10 en 11 van de Wet 
openbaarheid van bestuur; 

2. de stichting door middel van bijgevoegd besluit hierover te 
informeren; 

3. de openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob; 

4. PS hierover te informeren door middel van een brief. 
5. De provinciesecretaris te machtigen - gehoord de vergadering - 

redactionele wijzigingen aan te brengen in de brief aan Stichting 
Eiland van Eemnes.  

  
15.  
Stand van zaken uitwerking 
coördinatie Den Helder 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voortgang ten aanzien van de vragen van de 

gemeente Den Helder, en de voorstellen voor de coördinatiestructuur 
voor de opgaven in Den Helder; 

2. deze voortgang en coördinatiestructuur te bespreken in een op korte 
termijn te plannen vervolgoverleg tussen een delegatie van 
Gedeputeerde Staten en een delegatie van B&W van de gemeente Den 
Helder.  

  
16.  
Voortgangsrapportage HOV 
in ’t Gooi 
 

Het college besluit: 
1. de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het project HOV in 't Gooi 

augustus 2016 t/m januari 2017 vast te stellen; 
2. deze voortgangsrapportage via een brief te versturen aan de leden 

van Provinciale Staten. 
17.  
Budgettair neutrale wijziging 
beleidsdoelenraming 2017 
(3) 
 

Het college besluit: 
1. de budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2017 

vast te stellen; 
2. PS met een brief hierover te informeren. 

  
18.  
Uitvoeringsregeling, 
Instellingsbesluit 
adviescommissie, 
openstellingsbesluit 
bedrijfsverplaatsing POP3 

Het college besluit: 
1. de uitvoeringsregeling POP3 te wijzigen conform bijgaand 

wijzigingsbesluit; 
2. het instellingsbesluit voor de adviescommissie POP3 fysieke 

investeringen vast te stellen; 
3. het openstellingsbesluit Bedrijfsverplaatsing POP3 vast te stellen en 

het subsidieplafond te bepalen op € 9.300.000,-; 
4. besluiten 1, 2 en 3 te publiceren in het Provinciaal blad;  
5. PS te informeren per brief. 

  

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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19.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.19 van dhr. A.E. van 
Liere (PvdD) over 
Faunabeleid onder de Wet 
natuurbescherming en 
bestuurssamenstelling 
Faunabeheereenheid 

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. 

  
20.  
Beleidsinzet en uitvoering 
Inspiratiedagen 45-plussers 
bij bedrijven 
 

Het college besluit: 
1. de aanpak van de TechniekRaad-NH inzake inspiratiedagen 45 

plussers voor bedrijven te onderschrijven; 
2. kennis te nemen van het visiedocument Technische Arbeidsmarkt van 

de TechniekRaad-NH; 
3. Provinciale Staten te informeren met een brief en bijlagen. 
4. de gedeputeerde te machtigen - gehoord de vergadering - de brief 

aan te passen.  
  
21.  
Vaststellen collectief 
agrarisch natuurbeheer 2017 
SNL oude stijl 
 

Het college besluit: 
1. het collectief agrarisch natuurbeheer 2017 (oude stijl) op basis van 

het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer en de 
Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland, 
zoals is weergegeven op de digitale kaart in de landelijke Toolkit, vast 
te stellen; 

2. RVO.nl door middel van een brief te informeren. 
  
22.  
Lerende evaluatie 
natuurpact; aanbieding 
rapportage PBL 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport: ‘Evaluatie Natuurpact: Inhoud geven 

aan natuur in de samenleving', planbureau voor de leefomgeving, 
2017; 

2. PS op de hoogte te stellen van het rapport door middel van de 
aanbiedingsbrief. 

  
23.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.22 van mw. C. Weemhoff 
(D66) en mw. W. Koning-
Hoeve (CDA) over 
Natuurbeheer 

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. 

  
24.  
Voordracht CO2 Monitoring 
 

Het college besluit: 
1. aan Provinciale Staten door middel van bijgevoegde voordracht voor 

te stellen € 700.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve 
EXIN-H, compartiment Duurzame Energie; 

2. de onder 1 genoemde voordracht aan Provinciale Staten toe te sturen. 
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25.  
Beantwoording moties 77 en 
78 inzake klimaatbeleid 
 

Het college besluit: 
Door middel van een brief PS te informeren over de uitvoering van 
de moties 77 en 78 waarin GS: 
1. de scope van de Routeplanner Energietransitie 2020-2050 en de 

rapportage over de energie-audit van de eigen (kantoor)organisatie 
afbakenen tot de energiegerelateerde CO2-emissies; 

2. als ambitie voor de eigen (kantoor) organisatie formuleren dat deze in 
2040 energieneutraal is, conform de IPO/VNG/UvW 
investeringsagenda voor het nieuwe kabinet en het doel van de 
gemeente Haarlem om in 2040 aardgasloos te zijn. 

  
26.  
Plan van Aanpak 
Routeplanner  
Energietransitie 2020-2050 
 

Het college besluit: 
1. het plan van aanpak Routeplanner Energietransitie 2020-2050 vast te 

stellen; 
2. Provinciale Staten per brief hierover te informeren. 
3. De gedeputeerde te machtigen - gehoord de vergadering - de brief 

aan PS aan te passen.  
 
 
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669        20, 21, 22, 23                               
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779             2                             
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   24, 25, 26                                        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189         1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                        
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344                 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17                         
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683                               18, 19          
 
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. 
Annotatie DB en AB GNR d.d. 
22-12-2016 
 

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

dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR) en van 
het algemeen bestuur van GNR van 22 december 2016, en in 
te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotaties; 

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 23 december 
2016. 

 
2. 
Aandeelhoudersbesluit 
Recreatie Noord-Holland 
N.V. 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Recreatie Noord-Holland 

N.V.(RNH) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te 
ondertekenen waarin besloten wordt tot: 

o De benoeming van de heer J.J.L. Gilliam tot statutair 
bestuurder van RNH per 1 maart 2017 alsmede tot de 
vaststelling van zijn bezoldiging en verdere 
arbeidsvoorwaarden; 

o De benoeming van de heer R. Post tot lid van de raad 
van commissarissen van RNH per 1 maart 2017; 

1. 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 de geheimhouding op dit besluit op 
te heffen per 1 februari 2017 en de geheimhouding op het 
onderliggende stuk genummerd 4 te laten voortduren voor 
onbeperkte duur. 

 
3. 
Aandeelhoudersvergadering 
Life Sciences Fund 
Amsterdam B.V. 3 februari 
2017 
 

 
Het college besluit: 
1. als houder van gewone aandelen en als houder van preferente 

aandelen in het kapitaal van Life Sciences Fund Amsterdam 
B.V. (LSFA) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de gecombineerde agenda van de 
aandeelhoudersvergadering van LSFA alsmede van de 
vergadering van houders van preferente aandelen in het 
kapitaal van LSFA d.d. 3 februari 2017: 
a. het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de 

fondsmanager van LSFA om de looptijd van het fonds met 
2 jaar te verlengen tot 1 februari 2019 (besluit als houder 
van preferente aandelen); 

b. de verlaging van de fee van de fondsmanager met 20% per 
1 februari 2017 en hier goedkeuring aan te verlenen 
(besluit als houder van preferente aandelen en als houder 
van gewone aandelen); 

c. het benoemen van mevrouw A.C. Detmers tot lid van de 
raad van commissarissen van LSFA; 

d. het benoemen van RSM als accountant van LSFA; 
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
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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 per 4 februari 2017; 

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

4. inliggende brief aan PS te versturen nadat in voornoemde 
aandeelhoudersvergadering van LSFA daadwerkelijk is 
besloten tot het verlenen van goedkeuring aan het 
management om de duur van LSFA met 2 jaar te verlengen. 

 
4. 
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied d.d. 
26 januari 2017 
  

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

Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied van 26 januari 2017 en deels 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 27 januari 2017. 

5. 
Vergadering IPO Bestuur d.d. 
26 januari 2017 

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

IPO Bestuur van 26 januari 2017 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 27 januari 2017. 

3.  
6. 
Annotatie 
bestuursvergadering GNR dd. 
26 januari 2017 
 

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

van het Goois Natuurreservaat (GNR) van 26 januari 2017, 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 27 januari 2017. 

 

7. 
Vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur en het 
Algemeen Bestuur van de 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 
d.d. 8 februari 2017 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda’s van de vergaderingen van 

het Dagelijks Bestuur en van het Algemeen Bestuur van de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d.8 
februari 2017 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 9 februari 2017. 
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8. 
Waddenfonds: agenda 
vergadering Dagelijks 
Bestuur d.d.10 februari 2017 
 
 

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

Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds d.d. 10 februari 2017 
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 13 februari 2017. 

 
9. 
Waddenfonds: informele 
vergadering Algemeen 
Bestuur d.d. 10 februari 2017 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de informele bijeenkomst van het 

Algemeen Bestuur van het Waddenfonds d.d. 10 februari 
2017; 

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 13 februari 2017. 

 
10. 
Annotatie agenda AB OFGV 
d.d. 15 februari 2017 
 
 
 
 

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

Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- 
en Vechtstreek d.d. 15 februari 2017 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 16 februari 2017. 

 
11. 
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d. 3 maart 
2017 
 

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

Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds d.d. 3 maart 2017 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 6 maart 2017. 

 
12. 
Zeestad; Aandeelhouders-
vergadering 3 maart 2017 
 

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

het volgende voorstel zoals opgenomen op de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 3 maart 2017: 
− de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te 

verlenen het Werkplan 2017 vast te stellen en uit te 
voeren; 

2. de portefeuillehouder te machtigen 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 1en 2 en 
op te heffen per 4 maart 2017. De financiële belangen van de 
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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. 

 
13. 
Stand van zaken 
Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) en lobbybrief MRA 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van bijgevoegde documenten over de start 

van de nieuwe MRA en de voortgang van de acties uit de MRA-
Agenda; 

2. bijgevoegde brief met de lobbyboodschap van de MRA te 
verzenden aan de nog aan te stellen kabinetsinformateur(s) 
met in achtneming van de gemaakte opmerkingen; 

3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en 
g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op 
te leggen op dit besluit en onderliggende stukken tot 6 maart 
as. als het convenant ‘Versterking samenwerking MRA’ wordt 
getekend; 

4. de portefeuillehouder te machtigen het onderwerp af te 
wikkelen. 

 
14. 
Annotatie 
bestuursvergadering GNR  
2 maart 2017 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brief van het Goois Natuurreservaat 

(GNR) aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 
februari 2017 over de uitvoering van het Transitieplan 2016; 

2. kennis te nemen van de agenda van de bestuursvergadering 
van het GNR van 2 maart 2017, en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie; 

3. 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 3 maart 2017 

4. de portefeuillehouder te machtigen na 3 maart een brief ter 
informatie aan PS te sturen. 

15. 
Aandeelhoudersvergadering 
en vergadering van 
vennoten PolanenPark d.d. 23 
maart 2017 
 

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

voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 23 maart 2017 
geagendeerde onderwerpen: 
• Vaststelling van de jaarrekening 2016; 
• Déchargeverlening aan de directie voor het gevoerde beleid; 

2. als vennoot in PolanenPark C.V. in te stemmen met de voor de 
vergadering van vennoten d.d. 23 maart 2017 geagendeerde 
onderwerpen: 
• Vaststelling van de jaarrekening 2016; 
• Déchargeverlening aan de beherend vennoot voor het 
gevoerde beleid; 

3. de portefeuillehouder te machtigen de provincie te 
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering en 
de vergadering van vennoten; 

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 24 maart 
2017. De financiële belangen van de provincie, alsmede het 
belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te 
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kunnen nemen van de informatie, dienen voor deze korte periode 
te prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van 
overheidsinformatie. 
 

16. 
Aandeelhoudersvergadering 
Alliander N.V. d.d. 5 april 
2017 
 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in Alliander N.V. in te stemmen met de 

volgende voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de 
vergadering van aandeelhouders d.d. 5 april 2017: 
• Vaststelling van de jaarrekening 2016: 
• Vaststelling van het dividend over 2016; 
• Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van 
Bestuur; 
• Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van    
   Commissarissen; 

2. niet in te stemmen met het volgende voorstel: 
• Herbenoeming van mevrouw J.G. van der Linde tot lid van de 
Raad    van Commissarissen; 

3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de 
besluiten onder 1 en 2 en op te heffen per 6 april 2017. 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; 

4. de portefeuillehouder - met recht van substitutie – te 
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

17. 
Aandeelhoudersvergadering 
Participatiefonds 
Duurzame Economie B.V. 
 

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

Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te 
stemmen met het voorstel zoals opgenomen in de agenda van 
de aandeelhoudersvergadering d.d. 16 maart 2017: 
Het benoemen van Share Impact tot accountant van PDENH; 

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 dit besluit en de 
onderliggende stukken en op te heffen per 17 maart 2017; 

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

 
18. 
Annotatie agenda AB ODIJ 
d.d. 15 maart 2017 
 
 

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

Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 15 
maart 2017 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 16 maart 2017. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669                        4, 7, 10, 18               
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779                        8, 9, 11        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074                        13       
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088                        16                 
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189                        12       
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344                        5                
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683                        1, 2, 3, 6, 14, 15, 17               
 
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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