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Besluit 

  

1.  

Subsidie Bruinsma Freriks 

Transport - Greenpoint MS 

- uitvoeringsregeling 

Duurzame Zeehavens NH16 

Het college besluit: 

 in afwijking van de uitvoeringsregeling Duurzame Zeehavens NH16 

uitstel te verlenen aan Bruinsma Freriks Transport voor de start van 

het project Greenpoint MS tot 1 juli 2018. 

  

2.  

Opleggen geheimhouding 

offerte Connexxion OV-

concessie NHN 

 

 

Het college besluit: 

1. wegens het verzoek van statenlid F.A.S. Zoon (PvdD) om inzage van 

de offerte van Connexxion, geheimhouding op te leggen op deze 

offerte en deze op grond van artikel 25, tweede lid, van de 

Provinciewet vertrouwelijk (onder geheimhouding) voor PS ter inzage 

te leggen wegens het belang genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, 

en tweede lid, sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur; 

2. Provinciale Staten door middel van brief te verzoeken de 

geheimhouding te bekrachtigen. 

  

3.  

Verkoop Crailo 

 

Het college besluit: 

1. met bijgevoegde verkoopovereenkomst Crailo te verkopen aan de 

gemeenten Hilversum, Gooische Meren en Laren voor een bedrag van 

€33,2 miljoen; 

a. voor de gemeente Hilversum gaat het om een bedrag van  

€ 16.101.092,- voor de percelen kadastraal bekend gemeente 

Hilversum, sectie C, nummer 9689, groot 14 hectare, 75 aren en 

96 centiaren; gemeente Hilversum, sectie C, nummer 7221, groot 

26 aren en 25 centiaren; gemeente Hilversum, sectie C, nummer 

7980, groot 16 aren en 70 centiaren; gemeente Hilversum, sectie 

C, nummer 9224 geschat groot circa 4 hectare, 46 aren en 65  

centiaren; gemeente Hilversum, sectie C, nummer 5718, geschat 

groot circa 5 aren en 72 centiaren; 

b. voor de gemeente Laren gaat het om een bedrag van  

€ 8.587.053,- voor de percelen kadastraal bekend gemeente 

Laren, sectie A, nummer 5296, geschat groot 79 aren en 87 

centiaren (bestaand uit twee gedeelten van respectievelijk 4 aren 

en 51 centiaren en een gedeelte van 75 aren en 36 centiaren); 

gemeente Laren, sectie A, nummer 5360, groot 47 aren en 90 

centiaren; gemeente Laren, sectie A, nummer 5265, groot 9 

centiaren; gemeente Laren, sectie A, nummer 5397, geschat groot 

circa 9 hectare 23 aren 86 centiaren; 

c. voor de gemeente Gooische Meren gaat het om een bedrag van  

€ 8.511.855,- voor de percelen kadastraal bekend gemeente 

Bussum, sectie D, nummer 6819, groot 10 hectare, 42 aren en 51 

centiaren; 

2. tot het verlenen van een uitgestelde betaling aan de gemeenten voor 

een bedrag van € 33,2 miljoen tot uiterlijk 31-12-2029, waarbij de 

gemeenten vrij zijn om (delen) eerder te betalen; 

3. aan de gemeenten een rentevergoeding in rekening te brengen van 

0% over de eerste 6 jaar (2018-2023) en 0,4% per jaar over de tweede 

6 jaar (2024-2029); 

4. dat voor de aanpassing van het knooppunt A1-Crailo een bedrag van 
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maximaal € 200.000,- voor rekening van de provincie mag komen en 

dit te dekken vanuit de Structuurvisiegelden; 

5. de portefeuillehouder te machtigen om de tekst van de 

verkoopovereenkomst eventueel te wijzigen om dit congruent te 

maken met de uitspraak van de belastinginspecteur t.a.v. de BTW; 

6. de portefeuillehouder te machtigen om de tekst van artikel 14.2 van 

de verkoopovereenkomst, inzake de geurimmissie Givaudan, te 

wijzigen of eventueel te schrappen als daarover overeenstemming 

wordt bereikt met de gemeenten; 

7. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van 

redactionele wijzigingen in de koopovereenkomst en tot het 

ondertekenen van de koopovereenkomst; 

8. PS met brief over het besluit te informeren. 

  

4.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 96 van dhr. D.G. Heijnen 

(CDA), mw. A. van Langen-

Visbeek , dhr. J.P.M. van 

Straaten (VVD), dhr. Z. 

Yurdakul , mw. C. Weemhoff 

(D66), dhr. M.C.A. Klein (CU-

SGP) over pachtbeleid 

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. 

  

5.  

Verslag van het werkbezoek 

van gedeputeerde  

J.H.M. Bond aan Santiago de 

Compostella voor een 

werkbezoek over de visserij 

en de Brexit 

Het college besluit: 

1. het verslag van het werkbezoek van portefeuillehouder Landbouw en 

visserij in het kader van de Brexit en visserij vast te stellen; 

2. PS te informeren door middel van brief. 

  

6.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 97 van de heer A.E. van 

Liere, mevrouw L.D. Vermaas 

(Partij voor de Dieren) over 

dramatische afname van 

insecten 

Het college stelt de antwoorden vast. 

 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 

beschikbaar. 

  

7.  

Partiële herziening PAS 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de partiële herziening van het Programma Aanpak 

Stikstof en de geactualiseerde gebiedsanalyses; 

2. in te stemmen met de Nota van Antwoord op de zienswijzen; 

3. de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over deze 

besluiten met bijgaande brief te informeren; 

4. Provinciale Staten over deze besluiten met brief te informeren. 

  

8.  

Convenant TerraTechnica 

 

Het college besluit: 

1. het Convenant TerraTechnica aan te gaan; 

2. de portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Onderwijs te machtigen om 
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het convenant namens het college te ondertekenen;  

3. PS te informeren door middel van brief; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

9.  

Uitvoeringsregeling subsidie 

bestrijding verdroging 

natuur Noord-Holland 2017 

 

Het college besluit: 

1. de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur Noord- 

Holland 2017 te wijzigen en het subsidieplafond op te hogen van  

€ 2.750.000,00 tot € 3.010.000,00; 

2. bijgaand besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

10.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 93 van de heer  

F.J. Kramer (GroenLinks) over 

vergunning schuilstal in 

gemeente Heemstede 

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. 

  

11.  

Statenvoordracht Koers 

NH2050 

 

Het college besluit: 

1. de concept Koers NH2050 met de bijbehorende Statenvoordracht vast 

te stellen;  

2. de Statenvoordracht met de concept Koers NH2050 met brief te 

zenden aan PS; 

3. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 

Omgevingsvisie te machtigen tot het aanbrengen van redactionele 

wijzigingen. 

  

12.   

Ondertekening manifest 

'Voedsel Verbindt' 

 

Het college besluit: 

1. het regionaal manifest ‘Voedsel Verbindt’ te ondertekenen tijdens het 

voedselcongres op 7 december 2017 te Amsterdam; 

2. de portefeuillehouder Landbouw te machtigen het manifest ‘Voedsel 

Verbindt’ namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen; 

3. PS te informeren door middel van brief; 

4. de portefeuillehouder Landbouw te machtigen tot het maken van 

redactionele aanpassingen in het document waaraan wordt 

gerefereerd in het besluit 1. 

  

13.  

Brief over beraadslaging 

bestuurlijke fusie Beemster 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde reactiebrief aan het college 

van de gemeente Beemster; 

2. Een afschrift van de reactiebrief te sturen aan het college van de 

gemeente Purmerend en overige gemeenten in de regio 

Zaanstreek-Waterland; 

3. Een afschrift van de reactiebrief te sturen aan PS; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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14.  

AD 

 

Melding vermoeden 

misstand bij de hoor- en 

adviescommissie 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het door onafhankelijk externe deskundigen 

opgestelde advies over de duiding van de bevindingen van het interne 

onderzoeksrapport ‘Melding vermoeden van misstanden bij de hoor- 

en adviescommissie’ d.d. 10 oktober 2017;   

2. kennis te nemen van de zienswijze van de melder op het 

voorgenomen standpunt van GS d.d. 19 oktober 2017; 

3. Op basis van het interne onderzoek, het door onafhankelijk externe 

deskundigen opgestelde advies en de reactie van de melder op het 

voorgenomen standpunt, het volgende definitieve standpunt in te 

nemen inzake deze melding vermoeden misstand: 

a. dat het interne onderzoeksrapport geen aanwijzingen bevat 

dat zich bij de hoor- en adviescommissie (HAC) misstanden, 

zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling melden vermoeden 

van een misstand, hebben voorgedaan;  

b. dat het interne onderzoeksrapport evenmin aanwijzingen 

biedt voor de conclusie dat er door leden van de HAC, dan wel 

het ondersteunend ambtelijk apparaat, bewust onjuist is 

gehandeld, d.w.z. in strijd met bestaande regelgeving of met 

het integriteitsbeleid van de provincie;  

c. n.a.v. de zienswijze van de melder over een onjuiste tekst in 

het onderzoeksrapport, de betreffende tekst op pagina 13, 

één na laatste alinea, als volgt te herformuleren: “In één 

complexe, tijdrovende zaak in 2015 (OV-concessieverlening) 

hebben de leden van de desbetreffende kamer een extra 

vergoeding gekregen van € 421,72, bovenop de vergoeding 

die was toegekend voor de twee gehouden hoorzittingen.” 

d. dat in enkele gevallen keuzes zijn gemaakt die uit een 

oogpunt van integriteit onhandig waren;  

e. dat in enkele gevallen niet voldoende zorgvuldig is omgegaan 

met het declareren van vacatiegelden en reiskosten; 

f. dat het feit dat de onhandige keuzes en onzorgvuldigheden 

gemaakt konden worden een indicatie is van mogelijke 

integriteitsrisico’s in de werkprocessen van de HAC;  

g. dat de werkprocessen en de kwaliteitsborging van de HAC op 

enkele onderdelen verbeterd kunnen worden;  

4. de portefeuillehouder te machtigen om een evaluatie van de HAC te 

entameren en eventuele daaruit voortvloeiende verbeteringen van 

normstellingen, werkprocessen en kwaliteitsborging te doen 

plaatsvinden;  

5. de in een incidenteel geval door leden van de HAC onterecht 

gedeclareerde reiskosten terug te vorderen; 

6. de melder en alle bij de melding betrokken personen over dit 

definitieve standpunt te informeren door middel van brieven; 

7. PS over het definitieve standpunt te informeren door middel van brief; 

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 door onafhankelijk externe 

deskundigen opgestelde advies en de zienswijze van de melder 

vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 

betrokkenen. 



 
 

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 NOVEMBER 2017 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    7, 8                                           

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    9                                                                                  

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    13, 14                                                                 

I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    10, 11                                           

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    1, 2, 3, 4                               

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    5, 6, 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. 


