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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Programma verduurzaming 
bestaande woningvoorraad 
Noord-Holland 
 
 

Het college besluit: 
1. het Concept programma verduurzaming bestaande woningvoorraad 

Noord-Holland, vast te stellen; 
2. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. het Concept programma verduurzaming bestaande woningvoorraad 

Noord-Holland en de statenvoordracht met brief aan Provinciale 
Staten te versturen; 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
2.  
Uitvoeringsprogramma 
Binnenstedelijk Bouwen 
Versnellen Woningbouw 
2018 t/m 2020 

Het college besluit: 
1. het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen 

Woningbouw 2018 t/m 2020 vast te stellen; 
2. in te stemmen met de reservering van € 1.383.691,14 binnen de 

reserve AP 2010, compartiment Provinciale Woonvisie 2010-2020 
voor de uitvoering van het onder besluit 1 genoemde 
Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen; 

3. in te stemmen met de Statenvoordracht waarbij ter besluitvorming 
aan PS wordt voorgelegd: 
a. het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen 

Woningbouw 2018 t/m 2020 vast te stellen en aan Gedeputeerde 
Staten opdracht te geven dit uit te voeren; 

b. voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk  
Bouwen en Versnellen Woningbouw 2018 t/m 2020 een bedrag 
van €7.284.636,01 beschikbaar te stellen uit de Reserve AP 2010, 
compartiment Provinciale Woonvisie; 

c. Gedeputeerde Staten te machtigen te besluiten over eventuele 
verschuivingen in de verdeling van het totaalbudget  
€ 7.284.636,01 op basis van monitoring. 

  
3.  
Kaartwijziging begrenzing 
EHS ex artikel 19 lid 6 van de 
Provinciale Ruimtelijke 
Verordening in vervolg op 
het Natuurbeheerplan 
2018 
 

Het college besluit: 
1. de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de 

Ecologische Verbindingszone (EVZ) te wijzigen, conform de 
wijzigingen in het Natuurbeheerplan 2018 en op te nemen in kaart 4 
(Ecologie) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV); 

2. tot een technische correctie van de begrenzing van de Ecologische 
Hoofdstructuur ex artikel 43 van de PRV; 

3. bijgaand besluit bekend te maken via het provinciaal blad en het 
besluit en de kaart digitaal beschikbaar te stellen; 

4. Provinciale Staten te informeren met brief. 
  
4.  
Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing  
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport 'De VAB-opgave in provincie Noord- 

Holland: Aard en omvang nader in beeld gebracht' (juni 2017) 
(kenmerk 1021715/1024629); 

2. met de regio’s in gesprek te gaan om de opgave per regio te 
onderzoeken;  

3. de aanbevelingen in het rapport te gebruiken als bouwstenen voor de 
Omgevingsvisie NH2050 en de daaraan te koppelen instrumenten 
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Onderwerp 
 

Besluit 

zoals programma’s en de Omgevingsverordening; 
4. te onderzoeken welke instrumenten in lijn hiermee ontwikkeld 

kunnen worden om de transformatie van leegstand te ondersteunen 
en te faciliteren; 

5. PS met brief hierover te informeren. 
  
5.  
Mandaatverstrekking aan IPO 
voor subsidiëring 
kennisplatform verkeer en 
vervoer 
 

Het college en de commissaris van de Koning, ieder voor wat zijn 
bevoegdheden betreft, besluiten: 
1. vast te stellen het mandaat en volmacht subsidieverstrekking IPO ten 

behoeve van stichting CROW inhoudende: 
a. op grond van artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene 

wet bestuursrecht een subsidie te verstrekken van € 185.000,- 
aan de Stichting CROW voor het uitvoeren van het KpVV-
kennisprogramma 2018 onder de opschortende voorwaarde dat 
Provinciale Staten het bedrag en de ontvanger van de subsidie bij 
de eerste begrotingswijziging 2018 in de provinciale begroting 
opnemen door plaatsing op de lijst Subsidies Buiten 
Uitvoeringsregeling en het genoemde bedrag ramen in de 
begroting; 

b. het besluit tot en het aangaan van een overeenkomst namens de 
provincie met de stichting CROW conform bijgevoegd concept; 

2. het mandaatbesluit aan het bestuur van het IPO toe te zenden 
conform brief waarbij het bestuur van het IPO wordt verzocht om met 
het mandaat in te stemmen; 

3. de portefeuillehouder mobiliteit te machtigen voor redactionele 
aanpassingen van de overeenkomst; 

4. Provinciale Staten door middel van brief over dit besluit te 
informeren. 

  
6.  
Voorontwerp provinciaal 
inpassingsplan N247 
 

Het college besluit: 
1. het voorontwerp provinciaal inpassingsplan N247 vast te stellen; 
2. het voorontwerp provinciaal inpassingsplan N247 te publiceren en om 

advies naar de wettelijke adviseurs te sturen 
  
7.  
IPO Bestuur d.d.  
14 december 2017 
 

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

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

2. de gedeputeerde en cvdK te machtigen de statenvoordracht naar 
PS te sturen. 

  
8.  
Budgettair neutrale wijziging  
beleidsdoelenraming 2017 
(11) 
 

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

vast te stellen; 
2. PS met brief hierover te informeren. 
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9.  
Mandaat en machtiging 
nautisch beheer 
Wilhelminasluis 
Zaandam 

Het college besluit: 
1. het nautisch beheer van de Wilhelminasluis te Zaandam onder 

voorschriften te mandateren en machtigen aan B&W van Zaanstad; 
2. B&W van Zaanstad per brief te verzoeken in te stemmen met het 

verleende mandaat. 
  
10.  
Verkoop Polderweg 28 te 
Hippolytushoef 
 

Het college besluit: 
1. tot verkoop van het erf en bijhorende opstallen aan de Polderweg 28 

te Hippolytushoef, kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, 
nummers 14 en 50, met een oppervlakte van 0.25.40 ha, voor een 
koopsom van € 320.000 k.k. 

2. PS hierover te informeren door middel van brief. 
  
11.  
Elektronische bekendmaking 
provinciaal blad 
 

Het college besluit: 
1. de website www.officielebekendmakingen.nl aan te wijzen als enig 

internetadres waarop het provinciaal blad wordt uitgegeven; 
2. het besluit onder 1 bekend te maken in het provinciaal blad. 

  
12. 
BEL/BS 

 

Lobbyagenda 2017-2021 
 

Het college besluit: 
• de lobbyagenda 2017-2021 vast te stellen. 

  
13.  
Schiphol Area Development 
Company N.V. (SADC); 
Aandeelhouderslening 
 

Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in SADC voornemens te zijn tot het verstrekken 

van een lening aan de vennootschap tot een maximum bedrag ad      
€ 3,375 miljoen;  

2. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 
Staten in staat worden gesteld hun wensen en bedenkingen op het 
voorgenomen besluit naar voren te brengen. 

  
14.  
Evaluatie Werkambassadeur 
Noord-Holland en 
vervolginzet 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie Werkambassadeur 

2016-2017; 
2. de benoeming van de heer D. van den Boer als Werkambassadeur 

Noord-Holland te verlengen; 
3. de nieuwe werkperiode van de ambassadeur vast te stellen op twee 

jaar; van 13 januari 2018 tot 12 januari 2020; 
4. Provinciale Staten te informeren via brief. 

  
15.  
Agenda en annotatie 
Algemeen Bestuur Spaarn-
woude 14 december 2017 
 

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

bestuur van recreatieschap Spaarnwoude d.d. 14 december 2017 en 
in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 
annotatie. 
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16.  
Annotatie agenda 
vergadering dagelijks 
bestuur Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 
13 december 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. 
13 december 2017; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie voor het dagelijks bestuur van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 13 december 2017; 

  
17.  
Annotatie agenda 
vergadering algemeen 
bestuur Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 
13 december 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. 
13 december 2017; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie voor het algemeen bestuur van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 13 december 2017. 

  
18.  
Rapport Economische 
effecten Schiphol 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport ‘Economische effecten Schiphol’; 
2. het rapport met brief aan Provinciale Staten aan te bieden. 

  
19.  
eNose-netwerk NZKG-ARK 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met continuering van het huidige eNose-netwerk in het 

Amsterdams Havengebied; 
2. in te stemmen met uitbreiding van dit bestaande eNose-netwerk met 

40 eNoses t.b.v. toezicht en handhaving op het verbod varend 
ontgassen en het in beeld brengen van geurbronnen; 

3. het convenant “eNose-netwerk Noordzeekanaal en Amsterdam 
Rijnkanaal” aan te gaan met het Havenbedrijf Amsterdam, 
ondernemersvereniging Regio Amsterdam en Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied; 

4. de portefeuillehouder milieu te machtigen om het convenant te 
ondertekenen. 

  
20.  
Advies winningsvergunning 
Bergen II 
 

Het college besluit: 
1. het advies over de winningsvergunning voor de locatie Bergen II vast 

te stellen; 
2. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te 

informeren over het advies. 
  
21.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 101 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over stikstof-
uitstoot in 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. 
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22.  
Discussienota outsourcing 
en goed werkgeverschap 
 

Het college besluit: 
1. ondertekening van de Code Verantwoord Marktgedrag door 

inschrijvers voortaan als (minimum)eis op te nemen bij de 
aanbesteding van de schoonmaak-, catering- , verhuis- en 
beveiligingsdienstverlening alsmede de brug- en sluisbediening; 

2. PS daarover schriftelijk te informeren 
  
23.  
Uitvoeringsregeling Asbest 
eraf, zonnepanelen erop 
2017 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop 

Noord-Holland 2017 vast te stellen; 
2. de Uitvoeringsregeling subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop 

Noord-Holland 2017 bekend te maken in het Provinciaal Blad;  
3. Provinciale Staten met brief te informeren over dit besluit. 

  
24.  
Planschade 
calamiteitenberging  
De Ronde Hoep 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de risicoanalyse planschade en de second 

opinion planschaderisicoanalyse; 
2. in de risicoparagraaf bij de begroting en jaarrekening van de 

provincie rekening te houden met een berekende maximale 
planschade van € 2.675.000. 

  
25.  
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d. 
15 december 2017 

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

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 15 december 2017 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
26.  
Reactie op initiatiefvoorstel 
fractie GroenLinks 
"Noord-Holland 
Regenboogprovincie" 

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

initiatiefvoorstel "Noord-Holland Regenboogprovincie"; 
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
27.  
Vaststellen  
Uitvoeringsregeling subsidie 
verbetering kwaliteit zwem-
water Noord-Holland 2018 
 

Het college besluit:  
1. de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater 

Noord-Holland 2018 vast te stellen;  
2. het besluit tot vaststelling van het subsidieplafond en 

indieningstermijn voor 2018 op grond van de Uitvoeringsregeling 
subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2018, vast te 
stellen. 

3. de regeling en het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS te informeren met brief. 

  
28.  
Stand van zaken MKB 
Innovatie-instrumenten 
december 2017 

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

innovatie-instrumenten. 
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29.  
Voorgenomen besluit 
oprichting Innovatiefonds 
Noord-Holland BV 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de statuten en het investeringsreglement van 

het Innovatiefonds Noord-Holland BV; 
2. in te stemmen met het voornemen tot oprichting van het 

Innovatiefonds Noord-Holland BV als nieuwe deelneming van de 
provincie Noord-Holland, op basis van voorliggende statuten; 

3. de voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en (op grond van 
artikel 158, vierde lid, van de Provinciewet) aan Provinciale Staten 
voor te leggen om hen in staat te stellen hun wensen en bedenkingen 
ter kennis van het college te brengen. 

  
30.  
Statenvoordracht Koers 
NH2050 

Het college besluit: 
1. De aangepaste concept Koers NH2050 vast te stellen; 
2. De aangepaste concept Koers NH2050 te zenden aan PS met oog op 
behandeling op 18 december 2017; 
3. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Omgevingsvisie te machtigen tot het aanbrengen van redactionele 
wijzigingen; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21                                           
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    11, 12, 24, 25, 26, 27                                                                 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    22, 23                              
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    1, 2, 3, 30                                           
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344         5, 6, 7, 8, 9, 10                          
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    4, 13, 28, 29                                           
 
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. 
Lobby Den Haag najaar 
2016 
 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de prioritaire 

dossiers; 
2. kennis te nemen van de voorlopige agenda van de Tweede 

Kamer in de komende maanden en in te stemmen met de 
voorstellen om actie te ondernemen vanuit de GS-portefeuilles 
op de Kamerdebatten voor de komende drie maanden; 

3. kennis te nemen van bijgevoegde notitie waarin de 
verzamelde lobbydoelen richting Tweede Kamerverkiezingen 
en de kabinetsformatie nadien zijn opgenomen; 

4. in te stemmen met de nadere afbakening van de lobbydoelen 
en vast te stellen dat de uitwerking van de lobbyboodschap 
richting formatie met betrokken portefeuillehouders nader 
wordt vormgegeven; 

5. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en 
g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op 
te leggen op dit besluit en onderliggende stukken totdat de 
komende kabinetsformatie is afgerond; 

6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele 
aanpassingen. 

 
2. 
Monitor Wind op Land, 
vierde editie, 1 mei 2017 
 

 
Het college besluit: 
1. PS te informeren over de monitor wind op land via 

bijgevoegde brief zodra deze monitor openbaar is gemaakt 
door RVO; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, 
sub g, geheimhouding op te leggen op dit besluit en de 
onderliggende stukken totdat deze monitor openbaar is 
gemaakt door RVO; 

3. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele 
aanpassingen in de brief; 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele 
aanpassingen. 
 

3. 
Aandeelhoudersvergadering 
Participatiefonds 
Duurzame Economie Noord-
Holland B.V. 
 
 

 
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. 5 oktober 2017: 
a. vaststellen van de jaarrekening 2016;  
b. verlenen van decharge aan de directeur voor het gevoerde 

beleid in 2016; 
c. in te stemmen met een gewijzigde investeringsaanvraag 

inzake Chaincraft Amsterdam B.V. door middel van het 
door PDENH verstrekken van een lening ad €750.000,- in 
plaats van  aandelenkapitaal. 
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2. tot storting van €750.000,- ten titel van agio op de door de 
Provincie gehouden aandelen in PDENH onder de verplichting 
van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking 
te stellen middels een lening aan Chaincraft Amsterdam B.V.; 

3. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal te 
verstrekken in de vorm een agiostorting voor de hierboven 
onder 1. Genoemde lening; 

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 de lening aan 
Chaincraft Amsterdam B.V. is verstrekt door PDENH;  

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

4. 
Aandeelhoudersvergadering 
Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. 
 
 
 

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

Noord- Holland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met het 
voorstel zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 18 oktober 2017: Vaststelling 
van het Jaarplan 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 en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de 
onderliggende stukken en op te heffen per 19 oktober 2017; 

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

5. 
Aandeelhoudersvergadering 
ODENH 28 november 2017 
 
 

 
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. 28 
november 2017 in te stemmen met het agendapunt: 
vaststelling van de begroting 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 en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen per 
29 november 2017; 

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

 
6. 
Aanbeveling benoeming 
dijkgraaf 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland 
 

Het college besluit: 
1. gezamenlijk met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de 

Minister van Infrastructuur en Milieu te verzoeken om de 
benoeming van de heer Van der Sande als dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland per 1 september 2017 te 
bevorderen; 
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 2. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland per brief te machtigen 
om de aanbeveling voor benoeming mede namens ons college 
te verzenden naar de Minister van Infrastructuur en Milieu; 

3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub 
e, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op 
te leggen op dit besluit en alle bijbehorende stukken tot 1 
september 2017. Het genoemde belang bestaat eruit dat het 
openbaar maken van de gegevens een schending van de 
persoonlijke levenssfeer van de beoogd dijkgraaf betekent. 
 

7. 
Annotatie 
bestuursvergadering GNR  
1 juni 2017 
 
 

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

bestuursvergadering van het GNR van 1 juni 2017, en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie; 

2. kennis te nemen van de agenda van het besloten deel van de 
bestuursvergadering van het GNR van 1 juni 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 de geheimhouding m.b.t. 
besluitpunt 1 op te heffen per 2 juni 2017. 

 
8. 
Verkoop Florapark 5 en 
Frederikspark 10 en 12 en 
besluit opstarten reguliere 
verkoopprocedure verkoop 
Florapark 6 
 
 

 
Het college besluit:  
1. het bod van € 1.540.099,-, gedaan door de heer G. den Hartog 

en mevrouw E.D. Talbot, te accepteren en daarmee het 
voormalige bedrijfspand aan het Florapark 5 te verkopen 
onder de genoemde voorwaarden in de inliggende 
koopovereenkomst onder het voorbehoud van een positieve 
uitslag van het Bibob onderzoek; 

2. het bod van € 1.437.777,- , gedaan door de firma Urban 
Invest B.V. vertegenwoordigd door de heer B. Harts, te 
accepteren en daarmee de twee voormalige bedrijfspanden 
aan het Fredrikspark 10 en 12 te verkopen onder de 
genoemde voorwaarden in de inliggende koopovereenkomst 
onder het voorbehoud van een positieve uitslag van het Bibob 
onderzoek; 

3. het voormalige kantoorpand aan het Florapark 6 uit de 
biedingsprocedure van de voormalige kantoorvilla’s te halen, 
met als reden dat de bieding die gedaan is ver onder de 
marktwaarde ligt; 

4. het voormalige kantoorpand aan het Florapark 6 middels een 
aparte verkoopprocedure via een makelaar aan te bieden aan 
de markt; 

5. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub 
b, van de Wet openbaarheid bestuur inhoudende bescherming 
van economische en financiële belangen van de provincie, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit, het in de 
vergadering behandelde en omtrent de inhoud van alle 
onderhavige stukken tot het moment dat schriftelijk 
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overeenstemming is bereikt tot verkoop van zowel Florapark 
5, Frederikspark 10 en 12 evenals Florapark 6,  en alle 
ontbindende en opschortende voorwaarden zijn vervallen en 
Gedeputeerden Staten daadwerkelijk tot verkoop hebben 
besloten en voornoemde transacties daadwerkelijk zijn 
gepasseerd bij de notaris. 

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