OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 juli 2017
Onderwerp
1.
Jaarverslagen
Adviescommissies
Detailhandel Noord-Holland
Noord & Zuid

2.
Onderzoek big data en
bezoekersstromen MRA

3.
Geannoteerde agenda
Algemeen Bestuur ODIJ d.d.
5 juli 2017

4.
Voortgang Provinciaal
Uitvoeringsprogramma
Bodemconvenant
2016-2020
5.
Annotatie vergadering
Dagelijks Bestuur RUD NHN
7 juli 2017

6.
Annotatie vergadering
Algemeen Bestuur RUD NHN
7 juli 2017

Besluit
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van de Adviescommissie
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ) en het jaarverslag 2016 van
de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord
(RAC NHN);
2. de jaarverslagen met brief aan Provinciale Staten te sturen;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van het pilot onderzoek naar de
inzet van big data om bezoekersstromen in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) in kaart te brengen;
2. Provinciale Staten met brief te informeren over dit onderzoek;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 5 juli 2017;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie.
Het college besluit:
 PS door middel van brief te informeren over de voortgang binnen het
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020.

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.
7 juli 2017;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie voor het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN d.d. 7 juli
2017.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d.
7 juli 2017;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie voor het Algemeen Bestuur van de RUD NHN d.d.7 juli
2017.

1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 juli 2017

7.
Vergadering van het
Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied d.d.
7 juli 2017.
8.
Annotatie en agenda
Algemeen Bestuur
Groengebied Amstelland
5 juli 2017
9.
Modernisering
recreatieschappen:
ecologische verkenningen
naar recreatiegebied
Alkmaarder en
Uitgeestermeer (RAUM) en
Geestmerambacht
10.
Wijzigen uitvoeringsregeling
versterken bestuurskracht
Noord-Holland 2017

11.
Beantwoording Statenvragen
nr.57 van dhr. M.S. Ludriks
(PVV) over gevolgen
stroomnet door nieuwe
windmolenparken voor
Noord-Hollandse kust

Het college besluit:
 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienstdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 7
juli 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord
in de annotatie.

Het college besluit:
 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland d.d. 5 juli 2017
en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de
annotatie.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ecologische verkenningen naar het
recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM) en
Geestmerambacht;
2. deze verkenningen met brief ter kennisname aan PS te sturen;
3. de brief aan PS en de verkenningen ter kennisname aan de besturen
van de recreatieschappen te sturen;
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. de wijziging van de Uitvoeringsregeling versterken bestuurskracht
Noord-Holland 2017 vast te stellen; en
2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad en te bepalen dat dit
besluit in werking treedt op de dag volgend op de publicatie ervan.
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
S. Ahyad
R. Fillet
M. Hartog
H. Wijker

tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)

4632
1830
4813
5316

over de nummers:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10
11
1, 2

3669
6074
9088
8683

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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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp

Besluit

1.
Breedband buitengebied
Het college besluit:
1. met betrekking tot het stimuleren van Next Generation Access
(NGA) breedbandverbindingen in witte buitengebieden, onder
voorbehoud van besluitvorming over de Kaderbrief 2018,
invulling te geven aan de ambitie uit het Strategisch
Beleidskader Economie op het thema digitale infrastructuur,
door de aanleg van NGA breedbandverbinding in het witte
buitengebied van Noord-Holland mede mogelijk te maken en
hierbij te kiezen voor een mix van een faciliterende en een
financierende rol en deze optie verder uit te werken in de door
PS gevraagde visie en uitvoeringsstrategie;
2. de financiële consequenties van mogelijke
uitvoeringstrategieën te betrekken bij de besluitvorming over
de kaderbrief 2018;
3. kennis te nemen van het rapport “Strategisch plan Breedband
Noord-Holland”;
4. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten 1 tot en met 3 en onderliggende
stukken en op te heffen zodra het college alle voorstellen voor
de Kaderbrief 2018 integraal heeft afgewogen. De financiële
belangen van de provincie dienen voor deze korte periode te
prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.
2.
Intensiteitsniveau VTHtaakuitvoering i.h.k.v. Wet
natuurbescherming

3.
Verduurzaming
infrastructuur

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het onderzoek ‘Inwerkingtreding Wet
natuurbescherming’ door adviesbureau KplusV naar mogelijke
intensiteitsniveaus van VTH-taakuitvoering behorend bij de
nieuwe taken voortkomend uit de Wet natuurbescherming;
2. het ambtelijk advies om te kiezen voor intensiteitsniveau 2 te
betrekken bij de integrale afweging t.b.v. de Kaderbrief 2018;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en 2 en onderliggende
stukken en op te heffen zodra het college alle voorstellen voor
de Kaderbrief 2018 integraal heeft afgewogen. De financiële
belangen van de provincie dienen voor deze korte periode te
prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van lopende initiatieven op het gebied van
verduurzaming van de provinciale infrastructuur (energie en
grondstoffen);
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2. het voorstel te betrekken bij de integrale afweging in het
kader van de Kaderbrief 2018;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en 2 en onderliggende
stukken en op te heffen zodra het college alle voorstellen voor
de Kaderbrief 2018 integraal heeft afgewogen. De financiële
belangen van de provincie dienen voor deze korte periode te
prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.
4.
Bedienmethodiek
Roskamsluis

5.
Toelichting Smart Mobility
Kaderbrief 2018

6.
Werkgelegenheid en
innovatievermogen cluster
maakindustrie in nieuw
Techport Centre

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek
“toepasbaarheid van zelfbediening” Roskamsluis;
2. het voorstel tot zelfbediening door de vaarweggebruikers te
betrekken bij de integrale afweging in het kader van de
Kaderbrief 2018;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en 2 en onderliggende
stukken en op te heffen zodra het college alle voorstellen voor
de Kaderbrief 2018 integraal heeft afgewogen. De financiële
belangen van de provincie dienen voor deze korte periode te
prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie Toelichting Smart Mobility;
2. bijgevoegde notitie te betrekken bij de afweging bij Kaderbrief
2018;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en 2 en onderliggende
stukken en op te heffen zodra het college alle voorstellen voor
de Kaderbrief 2018 integraal heeft afgewogen. De financiële
belangen van de provincie dienen voor deze korte periode te
prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ontwikkelingen in werkgelegenheid en
innovatie in het cluster maakindustrie met een Techport
Centre en besluiten dit mee te nemen bij de integrale
afweging in het kader van de Kaderbrief 2018;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en onderliggende stukken en op te
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heffen zodra het college alle voorstellen voor de Kaderbrief
2018 integraal heeft afgewogen. De financiële belangen van
de provincie dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.
7.
Kaderbrief 2018:
Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen

8.
Financiële behoefte
programma OVknooppunten
2017-2021 t.b.v. Kaderbrief
2018

Het college besluit:
1. ten behoeve van de voorgenomen besluitvorming over de
Kaderbrief 2018 op 18 april a.s., kennis te nemen van de
stand van zaken in het project Oostelijke Vechtplassen;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en onderliggende stukken en op te
heffen zodra het college alle voorstellen voor de Kaderbrief
2018 integraal heeft afgewogen. De financiële belangen van
de provincie dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van bijgaande inventarisatie van de financiële
behoefte van het programma OV-knooppunten;
2. de financiële vertaling van bovenstaande inventarisatie mee te
nemen in de discussie over de Kaderbrief 2018;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1 en 2 en onderliggende
stukken en op te heffen zodra het college alle voorstellen voor
de Kaderbrief 2018 integraal heeft afgewogen. De financiële
belangen van de provincie dienen voor deze korte periode te
prevaleren boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.

9.
Groen Kapitaal
Het college besluit:
1. ten behoeve van de voorgenomen besluitvorming over de
Kaderbrief 2018 op 16 mei 2017, kennis te nemen van de
stand van zaken in de aanpak Groen Kapitaal;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op dit besluit en onderliggende stukken en op te
heffen zodra het college alle voorstellen voor de Kaderbrief
2018 integraal heeft afgewogen. De financiële belangen van
de provincie dienen voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.
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10.
Lagere behoefteraming
werklocaties Noord-Holland
Noord

11.
Eindrapportage outsourcing
B&U

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept rapport “Ruimtebehoefte
werklocaties Noord-Holland Noord” van Buck Consultants
International (BCI);
2. Het concept BCI rapport vrij te geven voor bespreking in de
regionale klankbordgroepen;
3. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren en het
concept BCI rapport toe te zenden;
4. Na het overleg met de regio een nieuwe planningsopgave in
de vorm van de te verwachten uitbreidingsvraag tot 2020 vast
te stellen in GS;
5. Met de vastgestelde planningsopgave in overleg te treden met
de (deel)regio’s over het in evenwicht brengen van vraag en
aanbod;
6. De gedeputeerde te machtigen voor het aanbrengen van
redactionele wijzigingen.
7. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, inhoudende
de bescherming van de economische en financiële belangen
van de provincie en het voorkomen van onevenredige
bevoordeling van andere partijen, geheimhouding op te
leggen op het besluit met kenmerk 155329/155347,
onderdeel 8, en op bijlagen 1, 2 en 4 bij deze nota tot het
eind van de rechtszaak van de provincie tegen Distriport
Noord-Holland CV.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Eindrapportage outsourcing B&U PNH
d.d. 21 december 2012 van Deloitte.
2. Het voornemen uit te spreken om de taak en medewerkers
Bediening kunstwerken te outsourcen per 1 november 2015
en dit besluit te heroverwegen wanneer bekend wordt dat het
wetsvoorstel m.b.t. de samenvoeging van de provincies
Utrecht, Flevoland en Noord-Holland door de minister BZK bij
de Tweede Kamer is ingediend.
3. De mogelijkheden van tijdelijke detachering van de
bedienaren te onderzoeken.
4. De taken Landmeten, Toezicht DB en Toezicht Infra niet te
outsourcen
5. De Ondernemingsraad te informeren over de besluiten en te
verzoeken om advies uit te brengen over het onder 2.
genoemde besluit.
6. Het Georganiseerd Overleg te informeren over de besluiten en
in overleg te treden met de vakbonden over een eventueel
(aanvullend) sociaal plan voor de outsourcing van de
Bediening kunstwerken.
7. Provinciale Staten te informeren over dit besluit.
8. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met artikel 10, tweede lid sub b, van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de
pagina’s 33, 34 en 48 t/m 51 van de Eindrapportage
outsourcing B&U PNH van Deloitte d.d. 21 december 2012, de
separate toelichting op het besluit en de financiële bijlage tot
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de beslissing over gunning in het kader van de
aanbestedingsprocedure.
12.
Ontwikkelingen KNSFdossier en verzoeken
college B&W Muiden.

13.
Stand van zaken acties
rondom strafdossier
Hooijmaijers.

14.
Bevestiging bestuurlijk
gesprek met Haarlem

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen in het KNSFdossier en de verzoeken van het college van B&W Muiden;
2. Binnen de reguliere werkprocessen en afspraken voldoende
ruimte te zien om de verzoeken van het college van B&W
Muiden te honoreren;
3. De conclusie van het RVOB te delen om de casus KNSF niet te
verbreden met buiten het plangebied gelegen elementen,
maar een bestemmingsplan voor het KNSF-terrein in
procedure te brengen;
4. Kennis te nemen van de uitnodiging voor een nieuw drie
overhedenoverleg over KNSF op 3 juli a.s.;
5. Geen meerwaarde te zien in een nieuw drie overhedenoverleg
zolang er geen raadsbesluit is over het
(ontwerp)bestemmingsplan voor het KNSF-terrein;
6. De gedeputeerde ruimtelijke ordening te machtigen de
verantwoordelijk wethouder van Muiden hierover te
informeren;
7. De bijdrage aan gemeente Muiden van maximaal € 73.000
voor aanvullende inhuur van externe expertise ten laste te
brengen van begrotingspost 791312;
8. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, tweede
lid, onder b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen ten aanzien van deze besluiten
en alle onderliggende stukken totdat er een onherroepelijk
bestemmingsplan is voor het KNSF-terrein.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verslag van het gesprek met Ballast
Nedam.
2. Kennis te nemen van het verslag van het gesprek met ABN
AMRO Bank en de bancaire diensten van de provincie niet
opnieuw aan te besteden.
3. Het presidium mondeling op hoofdlijnen door de voorzitter te
laten informeren over de stand van zaken rondom het
strafdossier van ex-gedeputeerde Hooijmaijers.
4. Op grond van artikel 55, eerst lid, van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur
geheimhouding op te leggen op bovenstaande besluiten en op
alle onderliggende documenten tot na afronding van het
proces tegen ex-gedeputeerde Hooijmaijers.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de verzending van bijgaande brief;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
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f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit.
15.
Kennisname Agenda
Bestuurlijk Overleg
Noordvleugel
6 november 2014

16.
Bestuurlijke overeenkomst
Zeetoegang IJmond met
bijbehorende
subsidiebeschikking

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda en stukken van het Bestuurlijk
Overleg Noordvleugel van 6 november 2014;
2. De annotatie voor deze vergadering vast te stellen en de
commissaris van de Koning en portefeuillehouder
Economische Zaken te machtigen de provincie in de
vergadering te vertegenwoordigen;
3. Kennis te nemen van de stand van zaken rond het onderwerp
financieringsfaciliteit MKB Noordvleugel.
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede
lid, sub b (economische en financiële belangen van de
provincie en andere overheden) en sub g (onevenredige
bevoor- en benadeling) Wob-geheimhouding op te leggen op
dit besluit en de onderliggende stukken, totdat een definitieve
beslissing is genomen over provinciale deelname aan een
financieringsfaciliteit MKB Noordvleugel.

Het college besluit:
1. Bijgaande Bestuurlijke Overeenkomst Zeetoegang IJmond
inclusief addendum met het ministerie van IenM en de
gemeente Amsterdam aan te gaan;
2. Aan de Staat der Nederlanden voor het project Zeetoegang
IJmond een subsidie te verstrekken ad. €56,76 miljoen onder
de opschortende voorwaarde dat de onder 1 genoemde
partijen de bestuurlijke overeenkomst zijn aangegaan en
onder voorbehoud dat het Rijk een volledige ondertekende
subsidieaanvraag heeft ingediend;
3. Indien op basis van de Bestuurlijke Overeenkomst Zeetoegang
IJmond de subsidie verminderd kan worden, vloeien deze
middelen terug naar de algemene reserves;
4. De gedeputeerde Post (portefeuille Zeehavens) te machtigen
tot het ondertekenen van de subsidiebeschikking, de
Bestuurlijke Overeenkomst Zeetoegang IJmond en het
addendum namens de Provincie;
5. Indien de bestuurlijke overeenkomst wordt aangegaan
Provinciale Staten te informeren over dit besluit, met
bijgevoegde brief;
6. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen.
Het genoemde belang raakt de financiële belangen van de
provincie en bestaat eruit dat openbaarmaking, de
onderhandelingen over de nog definitief vast te stellen
Bestuurlijke Overeenkomst, in gevaar kan brengen.
Dit besluit en de subsidiebeschikking wordt openbaar op het
moment dat de Bestuurlijke Overeenkomst is getekend.

17.
Heroverweging outsourcing
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Bediening kunstwerken

18.
Outsourcing Bediening
kunstwerken

19.
Tussenevaluatie
Texelhopper

20.
Voorstel Besluitvorming
SMASH

Het college besluit:
1. Overwegende de mogelijke opties (restant van de taak in
eigen huis houden, detachering of outsourcing) het
voornemen te bevestigen de taak en medewerkers Bediening
kunstwerken te outsourcen per 1 november 2015;
2. De Ondernemingsraad te verzoeken advies uit te brengen over
het voorgenomen besluit;
3. Provinciale Staten en het Georganiseerd Overleg te informeren
over het voorgenomen besluit;
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met artikel 10, tweede lid sub b van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de
toelichting en de financiële bijlage tot de datum van publicatie
van de definitieve gunning in het kader van de
aanbestedingsprocedure.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de OR van 10 maart 2015
inzake heroverweging outsourcing Bediening kunstwerken;
2. De taak en medewerkers Bediening kunstwerken te
outsourcen per ultimo 2015;
3. Als eis in de aanbesteding op te nemen dat wordt meegewerkt
aan het realiseren van de provinciale taakstelling
Participatiewet;
4. OR en GO te informeren over het besluit genoemd onder 2.;
5. Op grond van artikel 55, eerste lid Provinciewet, in samenhang
met artikel 10, tweede lid sub b van de Wet openbaarheid van
bestuur, het advies van de OR, de toelichting en de brieven
aan OR en GO geheim te houden tot de datum van publicatie
van de definitieve gunning in het kader van de
aanbestedingsprocedure.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de tussenevaluatie Texelhopper;
2. de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen
namens het college – conform bijgevoegd advies –met de
gemeente Texel afspraken te maken voor het tweede jaar van
de pilot;
3. 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
bestuurlijk overleg over het tweede jaar van de pilot is
afgerond en concrete afspraken zijn gemaakt.

Het college besluit:
1. Een brief met het gezamenlijke voorstel van Amsterdam,
Schiphol en de provincie Noord-Holland over de
besluitvorming SMASH te sturen naar staatssecretaris
Dijksma;
2. 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
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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
laten duren totdat het bestuurlijk overleg op 25 januari is
afgerond.
21.
Reactie op de concept
Bestuurlijke Nota van de
Randstedelijke Rekenkamer
over het onderzoek naar
geluidhinder provinciale
wegen

22.
Bestuurlijk wederhoor
concept nota van
bevindingen provinciaal
opdrachtgeverschap voor
VTH-taken bij majeure
risicobedrijven

23.
Aandeelhoudersvergadering
N.V. Afvalzorg
Holding dd 25 mei 2016

Het college besluit:
1. de reactie op de concept Bestuurlijke Nota Onderzoek
geluidhinder provinciale wegen van de Randstedelijke
Rekenkamer vast te stellen conform bijgaande brief;
2. de reactie op de concept Bestuurlijke nota Onderzoek
geluidhinder provinciale wegen ter kennis te brengen aan de
Randstedelijke Rekenkamer conform bijgevoegde brief;
3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f, van
de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en die
voort te laten duren totdat het definitieve rapport door de
Randstedelijke Rekenkamer is vastgesteld en aan PS is
gezonden.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de concept bestuurlijke nota van de
Randstedelijke Rekenkamer ‘Uitvoering op afstand’ van 5 april
2016;
2. te reageren op de conclusies en aanbevelingen van deze
concept bestuurlijke nota;
3. de Randstedelijke Rekenkamer te informeren over deze reactie
met inliggende brief;
4. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op voorgaand punt tot het
moment waarop de nota ‘Uitvoering op afstand’ van de
Randstedelijke Rekenkamer openbaar wordt. Het genoemde
belang bestaat eruit dat geheimhouding gewenst is tot het
moment dat de totale nota inclusief de bestuurlijke reactie van
Gedeputeerde Staten openbaar wordt gemaakt door de
Randstedelijke Rekenkamer.

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. 25 mei 2016:
a. onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant, de jaarrekening
2015 vast te stellen;
b. onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant decharge te verlenen
aan het lid van de directie over het gevoerde beleid in
2015;
c. onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant, decharge te
verlenen aan de leden van de raad van commissarissen
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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
voor het gevoerde toezicht in 2015;
d. onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant, de voorgestelde
winstbestemming 2015 vast te stellen;
e. de heer J. Knoll te herbenoemen tot voorzitter van de raad
van commissarissen;
f. de heer T. Tiessen te benoemen tot lid van de raad van
commissarissen;
g. het rooster van aftreden van de raad van commissarissen
vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. de voortgang omtrent de uitbreiding van Nauerna;
b. de ontwikkeling van relevante dossiers;
c. het model jaarlijkse monitoring strategische lijn Afvalzorg.
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
26 mei 2016;
4. de portefeuillehouder Milieu te machtigen met recht van
substitutie de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
24.
Zienswijze uittreding uit
gemeenschappelijke
regeling recreatieschap
Geestmerambacht

25.
Aandeelhoudersvergadering
Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland
B.V.

Het college besluit:
1. de bijgevoegde zienswijze op uittreding uit de
gemeenschappelijke regeling recreatieschap
Geestemerambacht, vast te stellen;
2. de zienswijze namens Gedeputeerde Staten door
advocatenkantoor Pels Rijcken te laten indienen;
3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in
samenhang met artikel 10, lid 2, sub b WOB, geheimhouding
op te leggen op bijlage 2 tot definitief overeenstemming is
bereikt met het recreatieschap Geestmerambacht over de
uittreedsom;
4. Provinciale Staten te informeren door middel van het
toezenden van een afschrift van de zienswijze.

Het college besluit:
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Participatiefonds
Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te
stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 22 juni 2016:
a. het verlenen van goedkeuring aan de voorgenomen
beslissing van de directie van PDENH tot het verstrekken
van financiering aan RGS Development B.V. door middel
van het door PDENH storten van aandelenkapitaal ter
grootte van in totaal €1.275.000. De financiering aan RGS
Development B.V. door PDENH vindt plaats in twee
tranches, te weten: €975.000 rond juli 2016 en €300.000
rond januari 2017;
b. het verlenen van uitstel aan de directie voor het opmaken
van de jaarrekening 2015 met een periode van 5
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maanden;
2. tot het doen van een storting van aandelenkapitaal ten titel
van agio ter grootte van in totaal €1.275.000, waarbij de
agiostorting aan PDENH vindt plaats in twee tranches, een
tranche van €975.000 en een tranche van €300.000, op de
door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de
verplichting van PDENH om deze stortingen volledig en
onverwijld ter beschikking te stellen aan RGS Development
B.V.;
3. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de
hierboven onder 1. omschreven voorgenomen investering 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
PDENH;
4. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de
onderliggende stukken en op te heffen nadat voornoemde
investering is geëffectueerd;
5. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
26.
Investeringskader
Waddengebied

27.
Bestuurlijk wederhoor
conceptrapport
Randstedelijke Rekenkamer
'informatieveiligheid'

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de 90% versie van het Investeringskader
Waddengebied 2017 - 2026;
2. kennis te nemen van de schriftelijke reacties van het
Regiecollege Waddengebied en de Kwaliteitscommissie van
het Waddenfonds;
3. 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 de 90% versie van het
investeringskader en deze geheimhouding voort te laten
duren tot besluitvorming over het definitieve
investeringskader heeft plaatsgevonden op 30-08-2016;
4. de reactie van het college op de 90% versie van het
investeringskader te betrekken bij de voltooiing van het
Investeringskader.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de concept bestuurlijke nota
‘informatieveiligheid’ van de Randstedelijke Rekenkamer;
2. de bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen vast
te stellen;
3. de Randstedelijke Rekenkamer hierover met inliggende brief
te informeren;
4. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f en g
van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en die
voort te laten duren totdat het definitieve rapport door de
Randstedelijke Rekenkamer is vastgesteld en aan PS is
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gezonden.
28.
Aanpassing
planningsopgave
Werklocaties
Oosterdokseiland
Amsterdam

29.
Agenda Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied
31 augustus 2016

30.
Bestuurlijk wederhoor
onderzoek stiltegebieden
Randstedelijke Rekenkamer

Het college besluit:
1. de planningsopgave werklocaties voor de kantoorlocatie
Oosterdokseiland Amsterdam met 12.500 m2 te verhogen om
de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan ten
behoeve van de vestiging van één bedrijf juridisch mogelijk te
maken;
2. dit besluit te nemen onder de voorwaarde dat uiterlijk op 30
september 2016 de zgn. turnkey-overeenkomst tussen het
betreffende bedrijf/de ontwikkelaar en de gemeente
gefinaliseerd wordt;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op
te leggen op dit besluit en de bijlagen tot het moment dat
voornoemde turnkey- overeenkomst getekend is. Het
genoemde belang bestaat eruit dat voortijdige
openbaarmaking van dit GS besluit het onderhandelingsproces
tussen gemeente en bedrijf nadelig zou beïnvloeden;
4. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad zo spoedig
mogelijk na het moment dat de voornoemde overeenkomst
getekend is;
5. op dat moment ook Provinciale Staten te informeren door
middel van een brief.
6. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering
– de brief aan te passen en te refereren aan de afspraken
binnen Plabeka.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda voor de vergadering van het
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 31 augustus
2016;
2. bij agendapunt 4 Financiën, begroting 2017-2019 in te
stemmen met optie C (de stichting wordt BTW-plichtig);
3. indien optie C, als bedoeld onder besluitpunt 2, niet haalbaar
is, de jaarlijkse bijdrage te verhogen met € 6.893 (optie A);
4. op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in
samenhang met artikel 10, tweede lid, sub f en g, van de Wob
geheimhouding op te leggen op de besluiten en de stukken
voor de vergadering totdat deze heeft plaatsgevonden.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuurlijke reactie zoals geformuleerd
in bijgaande brief;
2. de brief op te sturen naar de Randstedelijke Rekenkamer;
3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f, van
de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en die te
laten duren totdat de definitieve rapportage door de
Randstedelijke Rekenkamer is vastgesteld en gepubliceerd.
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31.
Voorbereiding bestuurlijk
overleg leden GS met B&W
Den Helder inzake
hulpvraag

32.
Samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt 2017 –
2020 en jaarprogramma De
Kop Werkt 2017

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de hulpvragen van de gemeente Den
Helder van 1 augustus 2016 (bijlage 2);
2. in te gaan op het initiatief van de gemeente Den Helder om
een bestuurlijk, toelichtend overleg te hebben over de
hulpvragen en het vervolg;
3. in het overleg duidelijk te krijgen waarom Den Helder niet in
staat is de gewenste capaciteit en kwaliteit te organiseren
zodat de aard van de hulpvraag meer geduid kan worden;
4. in het overleg:
a. kennis te nemen van de stand van zaken van de ambtelijke
verkenning naar het mogelijk provinciale
aandeelhouderschap in de PoDH;
b. wanneer het antwoord op besluit 3. daartoe aanleiding
geeft, de bereidheid uit te spreken om extra inzet te
leveren voor Den Helder in het traject De Kop Werkt!
c. aan te geven beide nader te willen uitwerken met de
gemeente en/of Port of Den Helder;
d. aan te geven vooralsnog niet over te gaan tot het opstellen
van een uitvoeringsprogramma in een breder De Kop
Werkt!- verband, maar met Den Helder een bruikbare
uitvoeringsstrategie te verkennen om de Helderse
vraagstukken te beantwoorden;
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 g, van de Wet openbaarheid van bestuur, voor
onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op deze
besluiten.

Het college besluit:
1. met de colleges B&W van Hollands Kroon, Schagen, Texel en
Den Helder bijgaande ‘ Concept -Samenwerkingsovereenkomst
De Kop Werkt! 2017-2020’ vast te stellen waarin afspraken
worden gemaakt over samenwerking op het gebied van
havenontwikkeling, aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs,
destinatiemarketing en het ‘regionale ambitiedocument’;
2. voor de uitvoering van het jaarlijks, door gemeenten en
provincie vast te stellen jaarprogramma, de intentie uit te
spreken om voor een bedrag van maximaal 15 miljoen euro
cofinanciering te reserveren, uitgaande van gemeentelijke
cofinanciering van eenzelfde bedrag. Dit onder voorwaarde
van door GS goedgekeurde projecten in het jaarprogramma;
3. in te stemmen met het ‘Concept jaarprogramma 2017 De Kop
Werkt!’;
4. 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 Wob, geheimhouding op te leggen op de bedragen
in respectievelijk de investeringenlijst (bijlage 1 bij de
overeenkomst) en het jaarprogramma 2017 voor de duur van
de overeenkomst;
5. de concept Samenwerkingsovereenkomst en jaarprogramma
2017 ter bespreking aan Provinciale Staten te sturen door

12

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 JULI 2017
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
middel van bijgaande Commissienota;
6. verzoeken PS de door ons opgelegde geheimhouding van de
bedragen in bijlage 1 en het jaarprogramma 2017 te
bekrachtigen.
33.
Opleggen geheimhouding
contractstukken N23 WFW

34.
Memorandum of
Understanding PNH –
Heijmans (N23)

35.
Vergaderingen Dagelijks
Bestuur en Algemeen
Bestuur RUD NHN d.d.
8 maart 2017

Het college besluit:
1. op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, eerste lid,
sub c, en tweede lid, sub b en sub g, van de Wob
geheimhouding op te leggen op de basisovereenkomst en de
deelopdracht Uitvoering totdat het geschil met Heijmans ofwel
door de arbitrage ofwel door de onderhandelingen is
opgelost;
2. het verzoek van het statenlid, mw. Hanneke Kaamer van
Hoegee, om inzage in de basisovereenkomst en de
deelopdracht uitvoering in te willigen door deze documenten
vertrouwelijk ter beschikking te stellen aan de statenleden;
3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te
verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen.

Het college besluit:
1. er mee in te stemmen dat namens de provincie Noord-Holland
de portefeuillehouder het bijgaande Memorandum of
Understanding (MoU) met Heijmans inzake de N23
Westfrisiaweg tekent;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, eerste lid,
sub c, en tweede lid, sub b en sub g, van de Wet openbaarheid
van bestuur, geheimhouding op te leggen op het
Memorandum of Understanding (MoU) en het toelichtend
memo tot aan het moment dat de vaststellingsovereenkomst
is vastgesteld;
3. door middel van bijgaande brieven het bestuurlijk overleg N23
te informeren;
4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te
informeren, het Memorandum of Understanding voor de
statenleden ter inzage te leggen en Provinciale Staten te
verzoeken om de geheimhouding te bekrachtigen;
5. in te stemmen met het gezamenlijk persbericht;
6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele
aanpassingen van de brieven aan PS en de gemeenten.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda’s van de vergaderingen van
het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 8 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 9 maart 2017.
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36.
IPO Bestuur d.d. 9 maart
2017

37.
Vergadering Dagelijks
Bestuur Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied d.d.
30 maart 2017
(931399/931424)

38.
Agenda vergadering
Dagelijks Bestuur
Waddenfonds d.d.
31 maart 2017

39.
Waddenfonds: vergadering
Algemeen Bestuur d.d. 31
maart 2017

40.
Samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! 2017
– 2020 en jaarprogramma
De Kop Werkt! 2017

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
IPO Bestuur van 9 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 11 maart 2017.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied d.d. 30 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 31 maart 2017.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds d.d. 31 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 3 april 2017.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Algemeen Bestuur van het Waddenfonds d.d. 31 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 3 april 2017.

Het college besluit:
1. met burgemeester en wethouders van Hollands Kroon,
Schagen, Texel en Den Helder bijgaande
samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! 2017-2020 aan
te gaan;
2. in te stemmen met het ‘Jaarprogramma 2017 De Kop Werkt!’
ter besluitvorming voor de Stuurgroep van De Kop Werkt! op
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12 april 2017;
3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te
informeren over de definitieve Samenwerkingsovereenkomst
en het Jaarprogramma 2017 van De Kop Werkt!;
4. Provinciale Staten te verzoeken de geheimhouding die zij in
hun vergadering van 6 februari 2017 hebben bekrachtigd
(agendapunt 3a) op te heffen per 10 april 2017;
5. de portefeuillehouder Economie te machtigen namens
Gedeputeerde Staten de Samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen;
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele
aanpassingen.
41.
IPO Bestuur d.d. 13 april
2017

42.
Agenda Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied
12 april 2017

43.
Jaarrekening Projectbureau
Noordzeekanaalgebied
(NZKG) 2016

44.
Benoeming voorzitter
Commissie Regionaal
Overleg luchthaven
Hilversum

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
IPO Bestuur van 13 april 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 14 april 2017.

Het college besluit:
1. de Kijkwijzer Landschap Noordzeekanaalgebied vast te stellen
en de ‘follow-up’ van dit project samen en onder de regie van
de gemeente Beverwijk verder vorm te geven;
2. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 12 april 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 op de dag dat de
vergadering heeft plaatsgevonden.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda en stukken van de
vergadering van het stichtingsbestuur Projectbureau
Masterplan Noordzeekanaalgebied op 12 april 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 op de dag dat de
vergadering heeft plaatsgevonden.

Het college besluit:
1. Provinciale Staten voor te stellen om dhr. R. van Lunteren te
benoemen als voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg
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Luchthaven Hilversum;
2. de Statenvoordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten
toe te zenden;
3. 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 dit besluit en de
onderliggende stukken;
4. aan PS te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen in de
eerstvolgende vergadering indien deze voordracht niet tot een
benoeming leidt. In het andere geval kan bekrachtiging
achterwege leiden en vervalt de geheimhouding zodra de heer
Van Lunteren is benoemd.
45.
Bestuurlijke reactie
Rekenkameronderzoek
"Natuurlijk bevoegd" inzake
natuurcompensatie

46.
Agenda van de vergadering
van het algemeen bestuur
Recreatieschap
Spaarnwoude d.d. 18 mei
2017

47.
Algemene vergadering van
aandeelhouders
Zeestad Beheer B.V. /
vergadering van vennoten
Zeestad C.V.

Het college besluit:
1. bijgevoegde reactie op het concept-rapport van de
Randstedelijke Rekenkamer inzake natuurcompensatie te
versturen aan de Randstedelijke Rekenkamer;
2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in
samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdelen f en g, van
de Wob geheimhouding op te leggen op dit besluit en op de
onderliggende stukken en voort te laten duren totdat de
Randstedelijke Rekenkamer het definitieve rapport aan
provinciale staten heeft toegestuurd.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude d.d. 18
mei 2017 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 19 mei 2017.

Het college besluit:
1. als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met
de volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor
de aandeelhoudersvergadering d.d. 22 mei 2017:
a. goedkeuring van de exploitatie Zeestad met peildatum 1
januari 2017 met een overschot van € 18.185 netto
contant per 1 januari 2017, als financieel kader voor de
verdere ontwikkeling van de projecten binnen Zeestad tot
en met 2018;
b. onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant: Vaststelling van de
jaarrekening 2016;
c. onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant: Verlening van
decharge aan de directeur van de vennootschap;
d. de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen de halfjaarrapportage Q3 en Q4 2016 van
Zeestad vast te stellen.
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2. als vennoot in Zeestad C.V. in te stemmen met de volgende
geagendeerde voorstellen:
a. onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant: Vaststelling van de
jaarrekening 2016;
b. onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant: Verlening van
decharge aan de beherend vennoot;
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 23 mei 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 de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders van Zeestad B.V. en de plaatsvervanger te
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
vergadering van vennoten van Zeestad C.V.
48.
Financiële afwikkeling
Zeetoegang IJmond

49.
IPO Bestuur en IPO
Vergadering Algemeen d.d.
18 mei 2017

Het college besluit:
1. in te stemmen met het behaalde onderhandelingsresultaat
namelijk een teruggave van € 17,76 miljoen van de verstrekte
subsidie aan de realisatie van de Zeetoegang IJmond. Dit
bedrag vloeit terug naar de algemene middelen;
2. bijgaande Vasstellingsovereenkomst Zeetoegang IJmond met
het ministerie van I&M en de gemeente Amsterdam aan te
gaan;
3. de portefeuillehouder Zeehavens te machtigen om de
overeenkomst te ondertekenen;
4. zodra de vaststellingsovereenkomst is aangegaan Provinciale
Staten te informeren over dit besluit, met bijgevoegde brief;
5. op grond van artikel 55, lid 1 van de 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 dit besluit en de onderliggende stukken
totdat de vaststellingsovereenkomst door alle partijen is
ondertekend;
6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele
aanpassingen.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda’s van de vergadering van het
IPO Bestuur en van de Algemene Vergadering van 18 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 19 mei 2017.
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50.
Annotatie en agenda AB
Groengebied Amstelland

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
algemeen bestuur van het Groengebied Amstelland d.d. 20
april 2017 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 21 april 2017 met
uitzondering van het besloten deel.ng van het besloten deel;
3. Nadere informatie inzake RO-aspecten zal door de
gedeputeerde worden geleverd.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
F. Paardekooper
H. Wijker
R. van der Werf

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

4632
4813
1830
4813
1860
5316
3168

3669
7779
6074
9088
9344
8683
8189

over de nummers:
2,6,7,9,20,21,22,23,24,26,27,30,35,37,44,45,46,50
38,39
13,14,36,41,49
11,17,18
3,4,5,8,16,19,29,33,34,42,43,48
1,10,15,25,28,31,32,40
12,47

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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