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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.157 van dhr. R. Sint, mw. 
C. Boelhouwer en mw. J.M.E. 
de Groot (SP) over Jong Leren 
Eten 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. 

  
2.  
Samenwerkingsovereen-
komst Project Voltooiing 
Groene Schakel 
 

Het college besluit: 
1. de ‘Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing Groene Schakel’, 

ten behoeve van de realisatie van een recreatieve en ecologische 
inrichting van Natuurverbinding De Groene Schakel, met de 
gemeenten Hilversum en Laren en met de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat aan te gaan; 

2. de portefeuillehouder Natuur en Landschap te machtigen redactionele 
aanpassingen aan te brengen in de overeenkomst; 

3. de portefeuillehouder Natuur en Landschap te machtigen deze 
Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen; 

4. de voordracht, inclusief aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten, vast 
te stellen, waarbij Provinciale Staten wordt verzocht in te stemmen 
met het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal  
€ 535.000,- ten behoeve van de realisatie van de maatregelen 10 en 
11 uit de Samenwerkingsovereenkomst (nl. het verleggen van de weg 
Goyersgracht Zuid en de aanleg van 280 meter geluidscherm langs de 
afrit van de A27), indien een overschot aan “groenmiddelen” ontstaat 
in het project HOV in ‘t Gooi. 

  
3.  
HOV in ´t Gooi - 
Overeenkomst met Goois 
Natuurreservaat 
 
 

Het college besluit: 
1. de overeenkomst voor de realisatie van het project HOV in 't Gooi op 

grondgebied van het Goois Natuurreservaat (GNR) aan te gaan met 
GNR en ProRail; 

2. Provinciale Staten hierover door middel van brief te informeren; 
3. de gedeputeerde te machtigen eventueel noodzakelijke redactionele 

en kleine technisch-inhoudelijke wijzigingen door te voeren. 
  
4.  
Programma Transitie Energie 
en Grondstoffen 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de stand van zaken van het programma Transitie 

Energie en Grondstoffen en PS per brief daarover te informeren. 
  
5.  
Ondertekening 
duurzaamheidsdeals op de 
Dag van de samenwerking 
op duurzaamheid op 9 maart 
2017 

Het college besluit: 
1. de deal Circulaire economie en de deal Energie-opwekking op eigen 

areaal met diverse betrokken partijen aan te gaan en gedeputeerde 
Economie te machtigen de deals te ondertekenen namens het college; 

2. PS te informeren door middel van brief. 
  
6.  
Planschadeovereenkomst 
vergunningverlening 
windpark Spuisluis 
 

Het college besluit: 
1. de planschadeovereenkomst vergunningverlening windpark Spuisluis 

aan te gaan met Eneco Wind BV en Windpark IJmond BV; 
2. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen de 

overeenkomst te ondertekenen. 
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7.  
Verlenen definitieve 
vergunningen windpark 
Westfrisia 
 

Het college besluit: 
1. de omgevingsvergunning en de watervergunning voor het Windpark 

Westfrisia te verlenen; 
2. deze vergunningen samen met de vergunning op grond van de 

Wegenverordening van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en het door PS op 6 februari jl. vastgestelde PIP 
windpark Westfrisia ter visie te leggen gedurende 6 weken en dit aan 
te kondigen door bijgaande publicatietekst te doen uitgaan. 

  
8.  
Ontwerp-vergunningen 
windpark Groetpolder 
 

Het college besluit: 
1. de volgende ontwerp-vergunningen voor windpark Groetpolder vast te 

stellen, te weten: 
• Ontwerp-omgevingsvergunning fase 1 en 2; 
• Ontwerp-verklaring van geen bedenking (VVGB) afwijking     
   bestemmingsplan. 
Deze ontwerp-vergunningen en de ontwerp-VVGB na vaststelling 
gedurende 6 weken ter visie te leggen; 

2. de ontwerp-VVGB aan PS te sturen ter bespreking in de commissie 
RWW. 

  
9.  
Advies initiatiefvoorstel Echt 
Groene Stroom voor 
provincie Noord-Holland van 
CU-SGP 

Het college besluit: 
1. het advies op het initiatiefvoorstel “Echt Groene Stroom voor provincie 

Noord-Holland” van CU-SGP vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  
10.  
Notitie overname van 
personeel bij uitbesteding 
Dienstverlening 
 

Het college besluit:  
• de Notitie overname van personeel bij uitbesteding van 

dienstverlening vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale 
Staten. 

  
11.  
Initiatiefvoorstel 
“Maatschappelijk 
verantwoord inkopen naar 
een hoger plan” 

Het college besluit:  
• via brief Provinciale Staten te informeren over de reactie op het 

initiatiefvoorstel “Maatschappelijk verantwoord inkopen naar een 
hoger plan” van de fracties PvdD en CU-SGP. 

  
12.  
Uitvoeringsplan 2017-2020 
De Nieuwe Afsluitdijk 
 

Het college besluit: 
1. het Uitvoeringsplan 2017-2020 voor De Nieuwe Afsluitdijk vast te 

stellen; 
2. PS door middel van brief te informeren. 

  
13.  
Actualisatie 
Uitvoeringsprogramma 
Watervisie 2021 
 

Het college besluit: 
1. het Uitvoeringsprogramma (2017-2021) van de Watervisie 2021 vast 

te stellen; 
2. PS door middel van brief te informeren. 
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14. 
Uitvoeringsregeling regionale 
afspraken nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen 2017 

Het college besluit: 
1. de ‘Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen 2017’ vast te stellen; 
2. PS door middel van brief te informeren. 

  
15.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 156 van dhr. W. 
Hoogervorst, mw. C. 
Boelhouwer, mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over Plannen bouw 
verblijfscentrum bij Agriport, 
gemeente Hollands Kroon 

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. 

  
16.  
ANWB rapport "Oponthoud 
op de weg" 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van ANWB rapport; 
2. door middel van brief een reactie te sturen aan de ANWB; 
3. de aanbevelingen van de ANWB over te nemen; 
4. te verkennen of in samenwerking met de ANWB structureel de 

ervaringen van weggebruikers gemonitord kunnen worden; 
5. Provinciale Staten met brief te informeren. 

  
17.  
Wob-verzoek Van Gelder 
Mobilis, HOV Schiphol Oost 
 

Het college besluit: 
1. de door Combinatie Van Gelder – Mobilis HOV Schiphol Oost 

gevraagde informatie in het kader van de Wob gedeeltelijk openbaar 
te maken en gedeeltelijk te weigeren; 

2. de aannemerscombinatie door middel van 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 brief. 
  
18.  
Verbeteren inzetbaarheid 
Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V. 
(PDENH) 
(838552/903218) 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de in bijlage 2 genoemde onderzoeken naar het 

verbeteren van de inzetbaarheid van het Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V. (PDENH); 

2. naar aanleiding van deze onderzoeken een voorkeur uit te spreken 
voor: 
a. verbreding van de (duurzaamheids-) focus van PDENH tot 

Energietransitie, Circulaire Economie en Duurzame Mobiliteit; en 
b. uitbreiding van het financieel instrumentarium van PDENH met 

reguliere leningen en converteerbare leningen, met beperkte 
juridische aanpassingen aan het fonds; 

3. de aanbevelingen voor het versterken van de governance van PDENH 
ambtelijk verder te laten onderzoeken en uitwerken; 

4. PS met bijgaande brief te informeren over de onderzoeken en de 
voorkeur van GS, en de Statencommissie EEB hierover te consulteren. 

 
 
 

 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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19.  
Initiatiefvoorstel fractie Partij 
voor de Dieren: 'Naar een 
grondgebonden 
melkveehouderij met koe in 
de wei: Van kwantiteit naar 
kwaliteit in de 
melkveehouderij' 

Het college besluit: 
1. PS te ontraden steun te geven aan het initiatiefvoorstel van de Partij 

voor de Dieren ‘Naar een grondgebonden melkveehouderij met koe in 
de wei: van kwantiteit naar kwaliteit in de melkveehouderij’; 

2. het advies aan PS te versturen. 

  
20.  
Regionaal economische 
samenwerking Noord- 
Holland Noord 
 

Voorgesteld besluit 
1. het voornemen te hebben om de regionale economische 

samenwerking in Noord-Holland Noord te continueren en verder te 
versterken gedurende de periode 2018 tot 2025 en daarbij het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV ( hierna: 
Ontwikkelingsbedrijf NHN) in te blijven zetten als 
uitvoeringorganisatie voor deze regionaal economische 
samenwerking; 

2. onder voorbehoud dat PS de vereiste financiële middelen beschikbaar 
stellen, in te stemmen met het voorstel om met ingang van 2018 de 
jaarlijkse bijdrage aan Ontwikkelingsbedrijf NHN te indexeren op 
basis van de loonontwikkeling van de cao gemeenten en eenmalig 
een aanvullende bijdrage van maximaal € 125.000,- te verstrekken 
aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN ten behoeve van de transitie (de 
provincie verdubbelt slechts de gezamenlijke bijdrage van de 
gemeenten aan deze transitie); 

3. dat voor de jaren na 2018 dekking wordt gezocht in artikel 5.2.1. van 
de Begroting of bij uitputting daarvan een onderbouwde claim wordt 
ingediend;  

4. in te stemmen met de ontwerp-Aandeelhoudersovereenkomst (als 
aandeelhouder) en de ontwerp-Dienstverleningsovereenkomst en 
kennis te nemen van het Meerjarenplan Ontwikkelingsbedrijf NHN 
2018-2025; 

5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren; 
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
21.  
Uitvoeringsregeling MKB 
innovatiestimulering 
Topsectoren 2017 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2017 

vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 

  
22.  
Rijks Structuurvisie voor de 
Ondergrond (STRONG) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de notitie: ”De Ontwerp Structuurvisie 

Ondergrond” (STRONG) en; 
2. kennis te nemen van de IPO zienswijze STRONG. 
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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   2, 22                                       
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   12, 13                                        
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                    
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   14, 15                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   3, 16, 17                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   1, 18, 19, 20, 21                                        
 
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. 
Investering Meewind 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voorstel tot afkoop van de investering 

in het ASR Hoofdsomgarantiefonds; 
2. Provinciale Staten voor te stellen bij de jaarrekening 2016 een 

bedrag ad € 2,5 miljoen te storten in de Reserve 
Werkgelegenheid en Economie, deel Duurzame Energie. Het 
restant van de opbrengst ad € 2,5 miljoen toe te voegen aan 
de algemene reserve en te betrekken bij de kaderbrief 2018; 

3. de portefeuillehouder te machtigen tot al hetgeen 
noodzakelijk is voor de afkoop van de investering; 

4. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over het 
besluit, na realisatie van de afkoop; 

5. 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 4 en op te heffen per 31 december 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. 
 

2. 
Annotatie en agenda AB 
Groengebied Amstelland       
december 2016 
  

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

algemeen bestuur van het Groengebied Amstelland d.d. 1 
december 2016 en in te stemmen met de voorgestelde 
inbreng 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 2 december 2016 
met uitzondering van het besloten deel. 

 
3. 
Annotatie DB GNR d.d.  
5 december 2016 
 
 

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

dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR) van 5 
december 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 6 december 2016. 
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4. 
Aandeelhoudersvergadering 
Ontwikkelingsfonds 
Duurzame Energie Provincie 
Noord-Holland B.V. 7 
december 2016 
 

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

Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) 
tijdens de aandeelhoudersvergadering van ODENH d.d. 7 
december 2016 in te stemmen met het agendapunt: 
vaststelling van de begroting 2017; 

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 8 december 2016; 

3. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen – met 
recht - van substitutie voornoemd voornoemde 
aandeelhoudersvergadering bij te wonen. 

5. 
IPO Bestuur d.d. 8 december 
2016 
 

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

IPO Bestuur van 8 december 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 9 december 2016. 

 
6. 
Annotatie en agenda AB 
Twiske-Waterland                  
8 december 2016 
 

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

algemeen bestuur van Twiske-Waterland d.d. 8 december 
2016 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng 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 december 2016. 
 

7. 
Aandeelhoudersvergadering 
PolanenPark d.d.  
7 december 2016 
 

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

voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 7 december 
2016 geagendeerde onderwerpen: 
a. goedkeuring van de begroting 2017, welke is gebaseerd 

op de vastgestelde grondexploitatie per 01-07-2016; 
b. akkoord te gaan met de sanering van het laatste niet 

gesaneerde deel van PolanenPark (het oude Sortiva 
terrein), onder de voorwaarde dat het 
aanbestedingsresultaat lager of gelijk is aan het 
vastgestelde budget voor de sanering zoals vastgelegd in 
de grondexploitatie per 01-07-2016; 

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 1 en op te 
heffen per 8 december 2016. 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. 
 

8. 
Vergadering Dagelijks 
Bestuur Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 7 
december 2016 
 

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

Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied van 7 december 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 8 december 2016. 

 
9. 
Stand van zaken N23 
Westfrisiaweg 

 
Het college besluit:  
1. de betrokken gemeenten en het waterschap HHNK te 

informeren over de stand van zaken N23 Westfrisiaweg en de 
door Royal Haskoning DHV uitgevoerde veiligheidsscan door 
middel van bijgaande brief;  

2. PS te informeren over de stand van zaken N23 Westfrisiaweg 
      en de door Royal Haskoning DHV uitgevoerde veiligheidsscan 
      door middel van bijgaande brief; 
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 8 december 2016. 
 

10. 
Waddenfonds: agenda 
vergadering Dagelijks 
Bestuur d.d.16 december 
2016 
 

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

Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds d.d. 16 december 
2016; 

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 december 
2016. 

 
11. 
Agenda Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied 
14 december 2016 
 

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

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 14 december 
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 op de dag dat de 
vergadering heeft plaatsgevonden. 
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12. 
Aandeelhoudersvergadering 
Schiphol Area Development 
Company N.V. d.d. 14 
december 2016 
 

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

N.V. in te stemmen met de volgende voorstellen zoals 
opgenomen op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering 
d.d. 14 december 2016: 
a. vaststelling van het Bedrijfsplan 2017-2021; 
b. herbenoeming, op voordracht van de gemeente 

Haarlemmermeer, van mevrouw I.K.L. de Jong als 
commissaris C voor een periode van vier jaar ; 

c. benoeming, op voordracht van de gemeente Amsterdam, 
van mevrouw M.B.E. Maarsen als commissaris D voor een 
periode van vier jaar; 

d. de vergoeding voor de leden alsmede de voorzitter van de 
Raad van Commissarissen vanaf 2017 jaarlijks te 
indexeren op basis van de consumentenprijsindex (cpi). 

2. niet in te stemmen met het volgende voorstel: 
a. het verlenen van een kredietfaciliteit ter vervanging van de 

huidige faciliteit bij de BNG ad € 20 miljoen. 
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 15 december 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; 

4. de portefeuillehouder te machtigen, met recht van substitutie, 
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering. 

 
13. 
Schriftelijke reactie en 
agenda AB Spaarnwoude 
d.d. 15 december 2016 
 

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

algemeen bestuur van Spaarnwoude d.d. 15 december 2016 
en in te stemmen met de voorgestelde inbreng 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 december 2016 
met uitzondering van het besloten deel. 
 

14. 
Vergadering Algemeen 
Bestuur Omgevingsdienst 
IJmond d.d. 14 december 
2016 
 

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

Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 14 
december 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 15 december 
2016. 
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15. 
Vergaderingen Dagelijks 
Bestuur en Algemeen 
Bestuur Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord d.d. 14 
december 2016 
 

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

Dagelijks Bestuur en van het Algemeen Bestuur van de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 14 
december 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 15 december 
2016. 

 
16. 
Vergadering Algemeen 
Bestuur Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 14 
december 2016 
 

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

algemeen bestuur van Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied van 14 december 2016 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie; 

2. gedeputeerde Tekin aan te wijzen als lid van het algemeen 
bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

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 15 december 2016. 

 
17. 
Aandeelhoudersvergadering 
N.V. Afvalzorg Holding 
21 december 2016 
 

 
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. 21 december 2016: 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2015; 
b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 

gevoerde beleid in 2015; 
c. decharge te verlenen aan de leden van de raad van 

commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2015; 
d. de voorgestelde winstbestemming 2015 vast te stellen;  
e. de beloning van de leden van de raad van commissarissen 

voor 2017 vast te stellen. 
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 op te heffen per 
22 december 2016. 

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

18. 
Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied 9 
december 2015 
 
 

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

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 9 december 
2015; 

2. De annotatie voor deze vergadering vast te stellen en 
portefeuillehouder Havens te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen; 

3. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in 
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samenhang met artikel 10, tweede lid, sub f en g, van de Wob 
geheimhouding op te leggen op de stukken voor de 
vergadering totdat één of meerdere gemeenteraden of 
provinciale staten beschikken over de begroting van het Sluis- 
en Haveninformatiepunt (SHIP). 

 
19. 
Voorbereiding 
Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied 15 
oktober 2015 
 
 

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

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 15 oktober 2015; 
2. De annotatie voor deze vergadering vast te stellen en 

portefeuillehouder Havens te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen; 

3. 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 stukken voor de 
vergadering totdat deze heeft plaatsgevonden. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   2, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17                     
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   10                                        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   5                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   1, 4                                        
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   9, 11, 18, 19                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   6, 7, 13                                        
 
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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