OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 FEBRUARI 2018
Onderwerp
1.
Vaststellingsovereenkomst
afkoopsom Recreatieschap
Geestmerambacht

2.
Publiceren GS declaraties
internet 4e kwartaal 2017

3.
Samenwerkingsagenda
gemeente Zaanstad en
provincie Noord-Holland

4.
Wob verzoek e-mail
gedeputeerde Geldhof aan
wethouder Van Huissteden
(Bergen) over de wijziging
van het bestemmingsplan
Egmonderstraatweg en de
voetbalfusielocatie in het
algemeen, te Egmond aan
den Hoef

5.
BEL/RO
Vaststelling
Toekomstperspectief Kust
2040 en Strandzonering
2025

Besluit
Het college besluit:
1. het geschil met het recreatieschap Geestmerambacht over de hoogte
van de afkoopsom in verband met de uittreding van de provincie uit
het recreatieschap Geestmerambacht te beëindigen door het aangaan
van bijgaande vaststellingsovereenkomst;
2. PS per brief over dit besluit te informeren.
Het college besluit:
1. het overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en facturen van
GS-leden, zoals die in het vierde 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 verklaring(en) van ontbrekende bonnen te publiceren op internet.
Het college besluit:
1. de samenwerkingsagenda aan te gaan voor een pilot gebiedsgerichte
samenwerking met B&W van Zaanstad voor het gebied ZaanstadMidden;
2. de portefeuillehouder RO te machtigen tot het maken van
redactionele wijzigingen in de samenwerkingsagenda en om deze
agenda namens GS te ondertekenen;
3. PS actief te informeren per brief.
Het college besluit:
1. naar aanleiding van een Wob-verzoek naar een e-mail van
gedeputeerde Geldhof aan wethouder Van Huissteden (gemeente
Bergen) over de wijziging van het bestemmingsplan aan de
Egmonderstraatweg te Egmond aan den Hoef en de
voetbalfusielocatie in het algemeen, een aantal documenten in
geanonimiseerde vorm (gedeeltelijk) openbaar te maken via publicatie
op de website www.noord-holland.nl/wob;
2. een aantal documenten of delen daarvan niet openbaar te maken op
basis van artikel 10 en 11 van de Wob;
3. via een brief de indiener van het Wob-verzoek hiervan op de hoogte te
brengen;
4. via een brief Provinciale Staten te informeren.

Het college besluit:
1. het convenant Toekomstperspectief Kust, Strandzonering en
Samenwerkingsagenda aan te gaan met de bij de Noord-Hollandse
Noordzeekust betrokken partijen;
2. de portefeuillehouder te machtigen het convenant te ondertekenen;
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Besluit
3. bijgaande voordracht vast te stellen en deze aan Provinciale Staten
toe te zenden, waarbij Provinciale Staten worden voorgesteld:
a. hoofdstukken 1 tot en met 4 inclusief de bijlagen van het
Toekomstperspectief Kust 2040 vast te stellen;
b. kennis te nemen van hoofdstuk 5 van het Toekomstperspectief
Kust 2040;
c. de Strandzonering 2025 vast te stellen.

6.
Intentieovereenkomst
stationsgebied Hoorn

7.
Schiphol Area Development
Company N.V. (SADC);
Aandeelhouderslening

8.
Beantwoording Statenvragen
nr.8 van dhr. J.H. Leever
(ONH) over renovatie
van de haven van Den Oever
en de verplaatsing en
nieuwbouw van een dok voor
het dokbedrijf Luyt
9.
Beantwoording Statenvragen
nr.9 van dhr. M.S. Ludriks
(PVV) over verduidelijking
inzake windmolens voor kust
Zandvoort en Bloemendaal
10.
SolaRoad: Onderzoek en
Ontwikkeling
consortiumovereenkomst,
overeenkomst Living Lab

Het college besluit:
1. tot het aangaan van de intentieovereenkomst ontwikkeling
Stationsgebied Hoorn met gemeente Hoorn, NS Stations en ProRail;
2. de portefeuillehouder RO te machtigen tot het maken van
redactionele wijzigingen in de intentieovereenkomst en om deze
overeenkomst namens GS te ondertekenen;
3. PS actief te informeren via brief.
Het college besluit:
1. als aandeelhouder in SADC een lening te verstrekken aan de
vennootschap tot een maximum bedrag ad € 3,375 miljoen en
daartoe inliggende leningsovereenkomst met SADC en de
medeaandeelhouders aan te gaan;
2. PS te informeren door middel van brief.
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.

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.
Het college besluit:
1. de Onderzoek en Ontwikkeling Consortiumovereenkomst aan te gaan
met TNO en Strukton Civiel West;
2. de Living Lab overeenkomst aan te gaan met TNO en Strukton Civiel
West ter uitvoering van een proef met SolaRoad voor zwaar verkeer op
een nader te bepalen parallelweg in Noord-Holland;
3. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de onder 1 en 2
genoemde overeenkomsten te ondertekenen;
4. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen redactionele
wijzigingen aan te brengen in de overeenkomsten;
5. kennis te nemen van de evaluatie living lab SolaRoad/fietspad
Krommenie;
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Besluit
6. PS over de voornoemde onderwerpen te informeren door middel van
brief.

11.
Annotatie agenda
Stichtingsbestuur Zeehaven
IJmuiden d.d. 15 februari
2018

12.
Vrijkomende grond HOV
Schiphol-Oost inzetten als
bodemverbetering van SLPzuid

13.
Beantwoording Statenvragen
nr.11 van dhr. J.M.
Bruggeman (SP) over het
reizigerscomfort op het
busstation bij station
Alkmaar
14.
Budgettair neutrale wijziging
beleidsdoelenraming 2018
(01)
15.
Tweede begrotingswijziging
2018

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Stichtingsbestuur van de Zeehaven IJmuiden N.V. d.d.15 februari
2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie voor het Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. d.d.
15 februari 2018.
Het college besluit:
1. de vrijkomende grond uit het project HOV Schiphol-Oost als
bodemverbeterende maatregel op te brengen op het SLP-terrein
gelegen aan de Aalsmeerderweg 666 te Rozenburg, Haarlemmermeer
(hoek Incheonweg), eigendom van de provincie Noord-Holland;
2. Provinciale Staten hierover met brief te informeren;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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.

Het college besluit:
1. de budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2018
vast te stellen;
2. PS met brief hierover te informeren.
Het college besluit:
1. de ontwerp-Tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de tweede
begrotingswijziging vast te stellen;
3. de TWB 2018 en Statenvoordracht met bijgaande brief aan Provinciale
Staten toe te zenden;
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het aanbrengen
van redactionele aanpassingen.

16.
Ontwikkeling Schiphol
Het college besluit:
• een brief met betrekking tot ‘ontwikkeling Schiphol’ te versturen aan
de minister van Infrastructuur en Waterstaat en afschrift daarvan aan
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer
Alders van de Omgevingsraad Schiphol en de heer Nijhuis van de
Schiphol Group.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
M. Hartog
I. de Roo
F. Paardekooper
H. Wijker

tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)

4632
4813
4813
2223
1860
5316

over de nummers:
1, 16
2
9
3, 4, 5, 6
10, 11, 12, 13, 14, 15
7, 8

3669
7779
9088
4882
9344
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
1.
Uitgangspunten voor
verkoop gronden op CrailoNoord

2.
Verkoopstrategie CrailoNoord

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van Hilversum;
2. Kennis te nemen van het advies van bureau Rho ten aanzien
van de planologie;
3. Kennis te nemen van de bevindingen van de marktconsultatie;
4. Kennis te nemen van het feit dat de portefeuillehouder
Grondzaken de wethouders van de gemeenten Hilversum en
Bussum heeft geïnformeerd over de voorgenomen besluiten;
5. Opdracht te geven om de marktuitvraag voor de grondverkoop
voor Crailo-Noord voor te bereiden en hierover uiterlijk in het
vierde kwartaal van 2015 een besluit te nemen;
6. Daarbij de randvoorwaarden als beschreven onder a t/m j in
bijlage 1 als vertrekpunten te hanteren;
7. De projectbegroting voor Crailo vast te stellen en € 33,1
miljoen als streefbedrag te hanteren voor de beoordeling van
grondbiedingen;
8. Opdracht te geven aan de directeur Beleid de voorbereiding
van de planologische documenten te starten;
9. Het project Crailo onder te brengen bij de portefeuillehouder
Grondzaken;
10. De portefeuillehouder Grondzaken te vragen in bestuurlijk
overleg met de gemeenten Bussum en Hilversum te treden om
een afsprakenkader voor te bereiden zoals bedoeld onder j. in
bijlage 1 en dit kader uiterlijk in het 3e kwartaal van 2015 ter
besluitvorming aan het College van GS voor te leggen;
11. De directeur Beleid te verzoeken de geïnteresseerde
marktpartijen te informeren over besluitpunt 5;
12. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub b en g, van de Wet Openbaarheid van Bestuur,
geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 6. en 7.,
alsmede de inhoud van bijlage 1(toelichting),
bijlage 2 (projectbegroting) en de financiële bijlage (bijlage 7),
en hetgeen daarover is besloten en in de vergadering is
behandeld, tot het moment dat schriftelijk overeenstemming
is bereikt over de overdracht van de respectievelijke
onroerende zaken en Gedeputeerden Staten daadwerkelijk tot
de verkoop hebben besloten, omdat openbaarmaking van
deze gegevens de onderhandelingspositie van de provincie bij
de verkoop van de desbetreffende gronden zou kunnen
schaden.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de markttoets die is
uitgevoerd met betrekking tot de verkoopdocumentatie voor
Crailo-Noord en van de bijbehorende financiële verkenning;
2. opdracht te geven voor het uitwerken van alternatief D:
verkoop van Crailo-Noord in delen waarbij de provincie de
hoofdinfrastructuur realiseert en het voorbereiden van
besluitvorming in GS en PS daarover;
3. de portefeuillehouder Grondzaken te machtigen om in overleg
te treden met de gemeenten Gooise Meren en Hilversum over
de aangepaste randvoorwaarden bij verkoop en de mogelijke
realisatie van de hoofdinfrastructuur door de gemeenten;
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4. kennis te nemen van de planning van het project;
5. gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met
artikel 10, tweede lid, sub b en g, geheimhouding op te
leggen op voorgaande besluiten en de onderliggende stukken
totdat de verkoop en levering van de gronden van Crailo
definitief is geworden;
6. PS te informeren over de voorgenomen verkoop van CrailoNoord door middel van de bijgevoegde brief;
7. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.
3.
Verrekenbeding Crailo

4.
Project Crailo

5.
Zeestad; Aandeelhoudersvergadering 3 november
2017

Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud en de bijgesloten brief
(bijlage 3) inzake de meerwaardeclausule aan het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) te verzenden;
2. gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang
met artikel 10, tweede lid, sub b en g, geheimhouding op te
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken totdat de
verkoop van de gronden bij Crailo definitief is geworden.
Het college besluit:
1. De rol van de provincie als tijdelijk grondexploitant vast te
stellen;
2. De aanvullingen op het ruimtelijk kader Crailo vast te stellen;
3. Aangehouden.
4. In te stemmen met de verkoop van de gronden AZC-Noord ten
behoeve van een oefencentrum van de Veiligheidsregio Gooi en
Vecht conform de overeengekomen uitgangspunten (bijlage 5)
en in afstemming met de Veiligheidsregio de dimensionering
van het te verkopen gebied aan de Veiligheidsregio aan te
passen aan de begrenzing van het ruimtelijk kader, en de
portefeuillehouder grondzaken te machtigen de verkoop af te
handelen;
5. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub b en g, van de Wet Openbaarheid van Bestuur,
geheimhouding op te leggen op de inhoud van bijlagen 1, 3, 4,
5 en 10 en hetgeen daarover is besloten en in de vergadering is
behandeld, tot het moment dat schriftelijk overeenstemming is
bereikt over de overdracht van de respectievelijke onroerende
zaken en Gedeputeerden Staten daadwerkelijk tot de verkoop
hebben besloten, omdat openbaarmaking van deze gegevens
de onderhandelingspositie van de provincie bij de verkoop van
de desbetreffende gronden zou kunnen schaden

Het college besluit:
1. als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met
het volgende voorstel zoals opgenomen op de agenda van de
aandeelhoudersvergadering d.d. 3 november 2017:
de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te
verlenen de Halfjaarrapportage Zeestad Q1 en Q2 2017
vast te stellen en aan het college aan te bieden;
2. de portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering;
op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
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sub b en f van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en 2 en
op te heffen per 4 november 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.
6.
Aandeelhoudersvergadering
PolanenPark d.d.
6 december 2017

7.
AvA SADC

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met de
voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 6 december
2017 geagendeerde onderwerpen:
• vaststelling van de geactualiseerde grondexploitatie
per 1-7-2017;
• vaststelling van de begroting 2018;
• in te stemmen met de voorgestelde verkoop van een
kavel op PolanenPark;
2. de portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering;
op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en 2 en
op te heffen per 7 december 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.
Het college besluit:
1. als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company
N.V. in te stemmen met het volgende voorstel zoals
opgenomen op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering
d.d. 20 december 2017:
a. vaststelling van het Bedrijfsplan 2018-2022;
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 het besluit onder 1 en op te
heffen per 21 december 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;
3. de portefeuillehouder te machtigen, met recht van substitutie,
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.

3

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 FEBRUARI 2018
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
F. Paardekooper
H. Wijker

over de nummers:
1, 2, 3, 4, 7
5, 6

tel. (06) 1860 9344
tel. (06) 5316 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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