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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Intentieverklaring “Het 
opzetten van een open 
informatievoorziening met 
betrekking tot Openbaar 
Vervoer-informatie” 
 
 

Het college besluit: 
1. de Intentieverklaring “Het opzetten van een open 

informatievoorziening met betrekking tot OV-informatie” d.d.              
7 september 2017 tussen het Rijk, decentrale OV autoriteiten en 
vervoerders, aan te gaan; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  
2.  
Preadvisering moties 
Omgevingsvisie 
 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de inleiding en analyse van hoofdpunten uit de PS 

vergadering op 9 oktober j.l. in het kader van de koers van de 
Omgevingsvisie NH2050; 

2. in te stemmen met de pre-advisering op de moties die zijn ingediend 
tijdens de PS vergadering op 9 oktober j.l. in het kader van de koers 
van de Omgevingsvisie NH2050; 

3. de inleiding, analyse van hoofdpunten en preadviezen met bijgaande 
brief te zenden aan PS conform ordevoorstel in de PS-vergadering van 
9 oktober 2017, ter ondersteuning van de stemming over de moties 
in de PS-vergadering van 13 november 2017; 

4. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Omgevingsvisie te machtigen tot het aanbrengen van redactionele 
wijzigingen. 

  
3.  
Publiceren GS declaraties 
internet 3e kwartaal 2017 
 

Het college besluit: 
1. het overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en facturen van 

GS—leden, zoals die in het derde kwartaal 2017 in de financiële 
administratie zijn verantwoord, vast te stellen; 

2. de te publiceren declaraties en facturen per GS—lid op eerder 
gevolgde wijze openbaar te maken op de website van de provincie; 

3. de bijbehorende pdf bestanden waarin per GS—lid de ingediende 
declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen 
(bijlage 2); 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
4.  
Samenwerkingsovereen-
komst Monitorings-
programma Vismigratie 
Noordzeekanaal en 
Ommelanden 
 

Het college besluit:  
1. de Samenwerkingsovereenkomst Monitoringsprogramma Vismigratie 

Noordzeekanaal en Ommelanden met zeven andere partijen aan te 
gaan; 

2. de portefeuillehouder Water te machtigen tot het aanbrengen van 
eventuele redactionele wijzigingen in de overeenkomst en om deze 
namens de provincie te ondertekenen; 

3. PS te informeren met brief. 
  
5.  
Agenda vergadering  
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d.  

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 3 november 2017 en in te 
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3 november 2017 
 

stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
6.  
Concept Toekomstper-
spectief Kust en concept 
Strandzonering 
 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met het concept Toekomstperspectief Kust 2040 en 

concept Strandzonering 2025; 
2. het concept Toekomstperspectief Kust 2040 en de concept 

Strandzonering 2025 ter bespreking aan de commissie Ruimte, 
Wonen en Water aan te bieden. 

  
7.  
Wijzigingsbesluit 
Uitvoeringsregeling 
opstellingen voor zonne-
energie t.a.v. dorpslinten en 
stimuleringsgebieden 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie in het 

landelijk gebied te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd 
wijzigingsbesluit; 

2. PS hierover actief te informeren door middel van bijgevoegde brief; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
8.  
Uitvoeringsprogramma Smart 
Mobility 2018-2019 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018- 

2019; 
2. door middel van brief het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 

2018-2019 ter bespreking aan te bieden aan Provinciale Staten; 
3. Provinciale Staten met brief te verzoeken motie M48/2017 als 

afgedaan te beschouwen; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 87 van dhr. W. Hooger-
vorst en mw. J.M.E. de Groot 
(SP) over stijgende kosten 
Zaanbrug, oeververbinding 
tussen Zaanstad (Wormer-
veer) en Wormerland 
(Wormer) 
 

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.  
Privacyreglementen 
verkeersregistratiesystemen 
Provincie Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
• de navolgende privacyreglementen verkeersregistratiesystemen 
provincie Noord-Holland vast te stellen: 

o Privacyreglement verkeersregistratiesystemen tunnels 
provincie Noord-Holland; 

o Privacyreglement verkeersregistratiesystemen vaarwegen 
provincie Noord-Holland; 

o Privacyreglement verkeersregistratiesystemen wegen 
provincie Noord-Holland; 

o Privacyreglement verkeersregistratiesystemen weginspectie 
provincie Noord-Holland. 
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11.  
Informerende brief aan PS 
over bezoek ICOMOS 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten door middel van brief te informeren over het 

bezoek van ICOMOS op 6 en 7 oktober 2017. 
  
12.  
Laatste begrotingswijziging 
2017 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp laatste begrotingswijziging (LBW) 2017 vast te stellen; 
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste 

begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de LBW 2017 en Statenvoordracht met brief aan Provinciale Staten toe 

te zenden; 
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 

redactionele aanpassingen. 
  
13.  
Actualisatie 
geheimhoudingenlijst PS 
 
 

Het college besluit: 
• Via de voordracht en ontwerpbesluit aan PS een geactualiseerde 

geheimhoudingenlijst (bijlage 1) voor te leggen, met het verzoek om: 
1. per direct de geheimhouding op te heffen van de gearceerde 

documenten en besluiten; 
2. de geheimhouding van een aantal documenten en besluiten per   

1 januari 2018 te verlengen en voort te laten duren tot de op de 
geheimhoudingenlijst aangegeven datum; 

• de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
14.  
Onderzoeksplan Vorming en 
uitputting reserves 
 

Het college besluit: 
1. het onderzoeksplan Vorming en uitputting reserves vast te stellen; 
2. het onderzoeksplan ter informatie aan PS te sturen; 
3. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
15.  
Ophogen subsidieplafond 
POP3 openstelling 'Fysieke 
investeringen voor de 
bredere uitrol van innovaties' 
 

Het college besluit: 
1. het subsidieplafond van de regeling ‘Fysieke investeringen voor de 

bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector’ van de 
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland 2016 van  
€ 2.340.000,- (GS besluit 871324-871346) te verhogen met  
€ 128.346,00 en vast te stellen op € 2.468.346,-;  

2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 

  
16.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 90 van dhr. D.J. van der 
Sluijs (PVV) over  
Recreatieschap Noord-
Holland financieel wanbeleid 
of niets aan de hand? 
 

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. 
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17.  
Wijziging luchthavenregeling 
Middenmeer 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met wijziging van de Luchthavenregeling Middenmeer 

en deze wijziging via de Statenvoordracht ter besluitvorming aan 
Provinciale Staten voor te leggen; 

2. na vaststelling door Provinciale Staten de verklaring veilig gebruik 
luchtruim aan te vragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 

3. na ontvangst van de verklaring veilig gebruik luchtruim de 
Luchthavenregeling te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
18.  
Jaarverslag gebruik regionale 
luchthavens 2015 
en 2016 
 

Het college besluit: 
1. de jaarverslagen 2015 en 2016 over het gebruik van regionale 

luchthavens vast te stellen; 
2. deze via brief aan PS toe te zenden. 

  
19.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 85 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over 
overdraagbaarheid van 
seizoenplaatsen op Camping 
Bakkum 
 

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.  
Zienswijze op beleidsplan 
2018-2021met 
uitvoeringsprogramma en 
begroting 2018 Goois 
Natuurreservaat 
 

Het college besluit: 
1. met brief haar zienswijze op het beleidsplan 2018-2021 met 

uitvoeringsprogramma en de begroting 2018 van het Goois 
Natuurreservaat kenbaar te maken aan het Goois Natuurreservaat; 

2. Provinciale Staten met brief hierover te informeren. 

  
21.  
Stand van zaken aanpassing 
samenwerkingsovereen-
komst participanten Goois 
Natuurreservaat 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de stand van zaken van het overleg over 

aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
participanten in het Goois Natuurreservaat. 

  
22.  
Wijziging subsidieplafonds 
Uitvoeringsregeling SKNL 
2017 
 

Het college besluit: 
1. het subsidieplafond 2017 voor kwaliteitsverbetering van 

natuurterreinen (artikel 8 lid e van de Uitvoeringsregeling Subsidie 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) op te hogen met € 250.000 
naar € 1.175.000 en het subsidieplafond 2017 voor inrichting van 
nieuwe natuur na functiewijziging (artikel 8 lid a van dezelfde 
regeling) te verlagen met € 250.000 naar € 700.000; 

2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten te informeren met brief. 
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23.  
Stand van zaken  
modernisering 
recreatieschappen 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten via brief te informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot de modernisering van de recreatieschappen. 

  
24.  
Geannoteerde agenda 
Algemeen Bestuur 
Omgevingsdienst IJmond 
d.d. 1 november 2017 
 

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

Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 1 november 2017; 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 
  
25.  
Extra financiering agrarisch 
natuurbeheer 2018 (SNL) 
 

Het college besluit: 
1. in aanvulling op het besluit van 3 oktober 2017, nr 992378/992384, 

met bijgevoegd openstellingsbesluit (bijlage 3 bij deze nota), een 
extra subsidieplafond voor vier jaar vast te stellen voor aanvragen 
collectief agrarisch natuurbeheer op agrarisch gebruikte gronden 
vanaf het begrotingsjaar 2018, op grond van de uitvoeringsregeling 
SVNL 2016-2021, voor weide- en akkervogels in de leefgebieden: 
- open grasland, open akkerland of droge dooradering: € 430.000 

per jaar, € 1.720.000 totaal; 
2. het extra subsidieplafond overeenkomstig voorgaande besluit, te 

publiceren in het provinciaal blad, en de directeur Beleid te machtigen 
om redactionele wijzigingen aan te brengen ten behoeve van de 
publicatie; 

3. Provinciale Staten hierover te informeren met brief (bijlage 4). 
  
26.  
Instemmen met definitieve 
Natura 2000- beheerplannen 
IJsselmeer, Markermeer & 
IJmeer en Eemmeer & 
Gooimeer Zuidoever 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de inhoud van de Natura 2000- beheerplannen 

IJsselmeer 2017-2023, Markermeer & IJmeer 2017-2023 en Eemmeer 
& Gooimeer Zuidoever 2017-2023 van het ministerie van  
Infrastructuur & Milieu; 

2. Rijkswaterstaat, zijnde voortouwnemer in opdracht van het ministerie  
van Infrastructuur en Milieu, met brief te informeren over dit besluit; 

3. Provinciale Staten met brief te informeren over dit besluit. 
  
27.  
Vergadering Dagelijks 
Bestuur Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied d.d.  
2 november 2017 
 

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 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals 
verwoord in de annotatie. 

  
28.  
Onderzoeksrapport n.a.v. 
melding vermoeden 
misstand bij de hoor- en 
adviescommissie 
 

Het college besluit:  
1. kennis te nemen van het interne onderzoeksrapport ‘Melding 

vermoeden van misstanden bij de hoor- en adviescommissie d.d. 10 
oktober 2017; 

2. dat het rapport geen aanwijzingen biedt voor de conclusie dat zich 
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misstanden bij de hoor- en adviescommissie (hac) hebben 
voorgedaan; 

3. dat het onderzoeksrapport evenmin aanwijzingen biedt voor de 
conclusie dat er door leden van de hac dan wel het ondersteunend 
ambtelijk apparaat onjuist is gehandeld, d.w.z. in strijd met 
bestaande regelgeving of met het integriteitsbeleid van de provincie; 

4. dat de in een incidenteel geval onterecht gedeclareerde reiskosten 
zullen worden teruggevorderd; 

5. aan de provinciesecretaris de opdracht te geven om te komen met 
voorstellen tot verbetering van werkprocessen en regelgeving; 

6. de melder en alle bij de melding betrokken personen over het 
onderzoeksrapport en dit voorgenomen besluit te informeren door 
middel van bijgevoegde brieven; 

7. de opdracht te geven om door een gezaghebbende externe 
deskundige een toets te laten uitvoeren van de uitkomsten van het 
interne onderzoek en een second opinion te vragen op de duiding; 

8. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 
het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub e, van de Wob, 
geheimhouding op te leggen op het rapport vanwege de eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27                                           
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   3, 4, 5                                                                                  
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   13, 14, 28                                                                 
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882   2, 6, 7                                         
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344   1, 8, 9, 10, 11, 12                               
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   15, 16                                           
 
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. 
Geannoteerde agenda AB 
ODIJ d.d. 24 mei 2017 
 

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

Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 24 
mei 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 25 mei 2017. 

 
2. 
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d. 
26 mei 2017 
 

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

Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds d.d. 26 mei 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 29 mei 2017. 

3. 
Annotatie DB RUD NHN 16 
juni 2017 
 

 
 
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 juni 2017; 
2.   In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
      annotatie voor het DB van de RUD NHN d.d. 16 juni 2017; 
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 na afloop van de 
      vergadering. 
 

4. 
Uitvoeringsovereenkomst 
2017 Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 
 

 
 
Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsovereenkomst 2017 met de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied niet aan te gaan; 
a. pas over te gaan tot het aangaan van de overeenkomst als 

er een uitgewerkt voorstel voor het validatieproces van de 
kentallen en de toetsing van het uitvoeringsniveau in 
relatie tot soortgelijke omgevingsdiensten is opgesteld en 
dit kan worden vastgelegd via de 
uitvoeringsovereenkomst; 

b. de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door middel 
van bijgaande brief op de hoogte te stellen van dit besluit; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en 
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sub g, van de Wob, geheimhouding op te leggen op het 
besluit inclusief de onderliggende stukken totdat een 
definitieve overeenkomst tot stand is gekomen. 
 

5. 
Deelname aan bestuurlijke 
regiegroep MRA 
 

 
 
Het college besluit: 
1. Mee te willen werken aan het versterken van de bestuurlijke 

samenwerking in de MRA door middel van een convenant; 
2. te willen participeren in een ‘bestuurlijke regiegroep’, verder 

bestaande uit bestuurders van de gemeenten Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Purmerend en de provincie Flevoland, die 
een dergelijk convenant gaat opstellen; 

3. de CdK namens het College van GS af te vaardigen naar de 
eerste vergadering van deze ‘bestuurlijke regiegroep’, die zal 
plaatsvinden op 14 januari te Amsterdam; 

4. kennis te nemen van de eerste concept-versie van het 
beoogde convenant, dat door ambtenaren van de gemeente 
Amsterdam en enkele andere gemeenten uit de 
metropoolregio is opgesteld; 

5. tijdens de ‘bestuurlijke regiegroep’ van 14 januari uit te 
spreken dat er duidelijkheid moet komen over de structuur, 
organisatorische, financiële en juridische consequenties en 
dat de provincie Noord-Holland niet al op dat moment, maar 
in een later stadium een oordeel over dit concept-convenant 
zal geven; 

6. 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 totdat het 
convenant is gesloten. 

 
6. 
Agenda Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied 
6 juli 2017 
 

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

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 6 juli 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 7 juli 2017. 
 

7. 
Aandeelhoudersverga-
dering Ontwikkelings-
bedrijf Noord-Holland 
Noord N.V. 
d.d. 7 juni 2017 
 

 
 
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. 7 juni 2017: 
a. vaststelling van de jaarrekening 2016; 
b. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde 

beleid in 2016; 
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 

commissarissen over het gevoerde toezicht in 2016; 
d. de toetreding van de gemeente Uitgeest als 
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aandeelhouder; 
2. als aandeelhouder in het kapitaal van ONHN een 

afstandsverklaring te ondertekenen tot het recht van 
overnemen van aandelen die door de gemeenten in de regio 
Alkmaar worden overgedragen aan de gemeente Uitgeest; 

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 per 8 juni 2017; 

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

 
8. 
Aandeelhoudersverga-
dering Schiphol Area 
Development Company  
N.V. d.d. 31 mei 2017 
 

 
 
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. 31 mei 2017: 
a. vaststelling van het Jaarrekening 2016; 
b. het dividend over het verslagjaar 2016 te passeren 
c. de winst ad € 2.887.000 toe te voegen aan de algemene 

reserves; 
d. dechargeverlening aan de directie voor het gevoerde 

bestuur 
e. dechargeverlening aan de Raad van Commissarissen voor 

het toezicht op het bestuur; 
f. herbenoeming, op voordracht van de provincie Noord-

Holland, van de heer M. van der Sleen als commissaris B 
voor een periode van vier jaar; 

g. de “Strategische focus 2016” als strategisch kader te 
handhaven voor 2017; 

2. kennis te nemen van het rapport van PWC inzake de 
mogelijkheden voor het verstrekken van een 
financieringsfaciliteit door de aandeelhouders van SADC;  

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 1 juni 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 te machtigen, met recht van substitutie, 
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering. 

 
9. 
Aandeelhoudersverga-
dering Recreatie Noord-
Holland N.V. 
d.d. 14 juni 2017 
 

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

N.V. (RNH) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering 
d.d. 14 juni 2017: 
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a. vaststelling van de jaarrekening 2016; 
b. verlenen van decharge aan de leden van de directie 

over het gevoerde beleid in 2016; 
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 

commissarissen over het gevoerde toezicht in 2016; 
en niet in te stemmen met: 
d. het toekennen van een extra vergoeding ad €2.500 

aan commissaris Post en aan commissaris Schipper. 
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 15 juni 2017; 

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

 
10. 
Aandeelhoudersverga-
dering N.V. PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-
Holland 
 
 

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

Waterleidingbedrijf Noord-Holland in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 30 juni 2017: 
b. vaststelling van de jaarrekening 2016; 
c. het dividendvoorstel; 
d. verlenen van decharge aan de directeur over het gevoerde 

beleid in 2016; 
e. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 

commissarissen over het gevoerde toezicht in 2016; 
f. de herbenoeming van de heer H.J. Machielsen tot lid van 

de raad van commissarissen voor een tweede en laatste 
termijn van 4 jaar van 1 juli 2017 tot 1 juli 2021; 

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 1 juli 2017; 

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

 
11. 
Aandeelhoudersverga-
dering 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 voorstellen zoals opgenomen in de agenda 
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 6 juli 2017: 
a. Het herbenoemen van alle leden van het 

investeringscomité (mevrouw Q. Langeveld, de heer R. Nijs 
en de heer B. Budding); 

b. het verlenen van uitstel voor het opmaken van de 
jaarrekening met de wettelijke termijn; 

c. het wijzigen van de statuten, het wijzigen en vaststellen 
van het investeringsreglement en het wijzigen en 
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vaststellen van het reglement investeringscomité van 
PDENH conform de concepten d.d. 9 juni 2017 opgesteld 
door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. alsmede om 
iedere bestuurder van PDENH, alsmede iedere medewerker 
verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., te 
machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

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 nadat alle stukken 
genoemd onder besluit 1.c. zijn gewijzigd en zonodig 
gepubliceerd in het provinciaal blad; 

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

 
12. 
Aandeelhoudersverga-
dering Life Sciences Fund 
Amsterdam B.V. 
 

 
 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Life Sciences Fund 

Amsterdam B.V. (LSFA) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering 
d.d. 5 juli 2017: 
a. goedkeuring van het jaarverslag 2016; 
b. vaststelling van de jaarrekening 2016; 
c. verlenen van decharge aan de leden van de directie over 

het gevoerde beleid in 2016; 
d. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 

commissarissen over het gevoerde toezicht in 2016; 
e. het vaststellen van de remuneratie van de leden van de 

raad van commissarissen op € 7.500. 
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 6 juli 2017. 

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

 
13. 
Aandeelhoudersverga- 
dering N.V. Afvalzorg 
Holding d.d. 13 juli 2017 
 

 
 
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. 13 juli 2017: 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2016 onder 

voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van 
de accountant; 

b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 
gevoerde beleid in 2016 onder voorbehoud van een 
goedkeurende controleverklaring van de accountant; 

c. decharge te verlenen aan de leden van de raad van 
commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2016 onder 
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voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van 
de accountant; 

d. de voorgestelde winstbestemming 2016 vast te stellen 
onder voorbehoud van een goedkeurende 
controleverklaring van de accountant; 

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 
1 oktober 2017; 

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

4. indien tijdens de aandeelhoudersvergadering op 13 juli geen 
goedkeurende controleverklaring aanwezig is, een 
aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te nemen om de 
besluiten genoemd onder 1 op een later tijdstip te nemen 
zodra een goedkeurende controleverklaring aanwezig is 
alsmede om tijdens de aandeelhoudersvergadering te 
besluiten tot het verlenen van uitstel aan de directie van 
Afvalzorg voor het opmaken van de jaarrekening tot en met 
30 september 2017, dan wel hiertoe een 
aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te nemen. 

 
14. 
Annotatie bestuurlijk 
overleg 6 november a.s. 
inzake vervoerregio  
 

 
 
Het college besluit: 
1. Bijgaande notitie vast te stellen als annotatie voor het 

bestuurlijk overleg dat op 6 november a.s. plaatsvindt;  
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 

met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van 
de Wob, geheimhouding op dit besluit en de onderliggende 
stukken te leggen totdat definitieve besluitvorming over de 
vervoerregio heeft plaatsgevonden. 

 
15. 
Overzicht principe-
aanvragen nieuwe 
windparken 

 
 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het overzicht met principe-aanvragen 

voor nieuwe windparken en het totaal aantal (potentieel) te 
saneren molens; 

2. Op grond van artikel 25, tweede lid, Provinciewet in 
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, eerste lid, 
sub c, en tweede lid, sub b, van de Wob (bedrijfs- en 
fabricagegevens en financiële en economische belangen van 
de provincie), geheimhouding op te leggen op het overzicht 
met principe-aanvragen; 

3. Dit overzicht onder geheimhouding aan PS toe te sturen en 
aan PS te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen en 
voort te laten duren totdat op de definitieve aanvragen is 
beslist; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele 
aanpassingen. 
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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    1, 3, 4, 9, 13                                         
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    2                                                                                  
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    5                                                                 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    15                              
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    10                                           
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    6, 14                               
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    7, 8, 11, 12                                           
 
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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