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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Wijziging Verordening 
ambtelijke bijstand 
 

Het college besluit: 
1. de voordracht vast te stellen waarbij aan PS wordt voorgesteld om de 

Verordening ambtelijke bijstand te wijzigen;  
2. door middel van brief de voordracht met het ontwerpbesluit aan te 

bieden aan Provinciale Staten. 
  
2.  
Wob-verzoek Distriport 
beslissing op bezwaar 
 
 
 

Het college besluit: 
1. in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur een aantal e-mails 

met bijlagen openbaar te maken betreffende het dossier Distriport; 
2. een aantal e-mails en interne documenten te weigeren met een 

beroep op artikel 11, eerste lid, van de Wet openbaarheid van 
bestuur; 

3. de weigering tot openbaarmaking van een aantal taxatierapporten 
nader te onderbouwen; 

4. PS door middel van brief te informeren over dit besluit. 
  
3. 
BEL/REE 

 

Wijziging Uitvoeringsregeling 
HIRB 2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 

Bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 te wijzigen; 
2. de Uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal Blad;  
3. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
4.  
Rapportage Marktruimte 
onderzoek detailhandel 
Noord-Holland 2018 
 

Het college besluit: 
1. het Marktruimte onderzoek detailhandel 2018 provincie Noord-

Holland vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
5.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
toekomstbestendige 
winkelgebieden 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden 

vast te stellen; 
2. de subsidieplafonds vast te stellen op: 

- transformatie/leegstand € 300.000 
- opzetten of verbeteren samenwerking € 150.000 
- onderscheidend vermogen € 150.000 

3. de Uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 

4. te besluiten de evaluatie van deze uitvoeringsregeling mee te nemen 
in de integrale evaluatie van het provinciale detailhandelsbeleid 2015-
2020; 

5. Provinciale Staten conform toezegging aan de commissie EEB te 
consulteren over de evaluatiecriteria van de uitvoeringsregeling met 
brief. 
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6.  
Annotatie 
bestuursvergadering GNR  
29 maart 2018 
 

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

Goois Natuurreservaat (GNR) van 29 maart 2018 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
7.  
Geannoteerde agenda 
Dagelijks Bestuur 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied d.d. 
28 maart 2018 
 

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

Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 28 
maart 2018; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
8.  
Intentieverklaring wijkaanpak 
energietransitie 
 

Het college besluit: 
1. de intentieverklaring Noord-Holland van het aardgas: een wijkaanpak 

aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid, Cultuur en Bestuur te 

machtigen om deze intentieverklaring namens GS te ondertekenen. 
  
9.  
Klachtenregeling 
aanbesteden provincies 
Flevoland, Noord-Holland, 
Utrecht en Zuid-Holland 
 

Het college besluit: 
1. de klachtenregeling aanbesteden provincies Flevoland, Noord- 

Holland, Utrecht en Zuid-Holland vast te stellen; 
2. de vastgestelde klachtenregeling te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
10.  
Uitvoeringsprogramma 
Watervisie 2021, 
Voortgangsverslag maart 
2018 
 

Het college besluit: 
1. uitvoeringsprogramma Watervisie 2021, Voortgangsverslag maart 

2018 vast te stellen; 
2. PS te vragen het ter bespreking te agenderen voor een 

commissievergadering. 
  
11.  
Wijziging Instellingsbesluit 
Adviescommissie Schade 
Grondwater 2015 

Het college besluit: 
1. het besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie 

Schade Grondwater vast te stellen; 
2. te benoemen in de Adviescommissie Schade Grondwater met 

terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 
2022: 
- dhr. Ing. J.M. Geluk als voorzitter; 
- dhr. Ir. H. Prak als lid; 

3. te herbenoemen in de Adviescommissie Schade Grondwater met 
terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 
2022: 
- dhr. Mr. G.J.M.M. Tax als lid en plaatsvervangend voorzitter; 
- dhr. Ing. H.J. Everts als lid; 
- dhr. Dr. Ir. J.C. van Dam als lid; 

4. te herbenoemen respectievelijk te benoemen in de Adviescommissie 
Schade Grondwater met terugwerkende kracht voor de periode 1 
januari 2018 tot 1 januari 2019: 
- dhr. Ir. J. Kruizinga als lid;  
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- mw. Dr. Ir. M. Korff als lid. 
  
12.  
Regionaal aanbod 
waterplanten zuidelijk 
IJsselmeergebied 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het regionaal aanbod voor de aanpak van de 

waterplantenoverlast in het zuidelijk IJsselmeergebied; 
2. portefeuillehouder Water te machtigen redactionele wijzigingen in het 

aanbod door te voeren; 
3. het regionaal aanbod voor de aanpak van de waterplantenoverlast in 

het zuidelijk IJsselmeergebied te versturen aan het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat; 

4. Provinciale Staten over dit aanbod te informeren met brief; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
13.  
Agenda IJsselmeergebied 
2050 

Het college besluit 
1. in te stemmen met de Agenda IJsselmeergebied 2050; 
2. de instemmingsverklaring van de Agenda IJsselmeergebied 2050 te 

ondertekenen; 
3. de gedeputeerde Water te machtigen tot het ondertekenen van de 

instemmingsverklaring en zo nodig in te stemmen met redactionele 
wijzigingen; 

4. PS te informeren via brief. 
  
14.  
Innovatieve financiering 
duurzaamheidsmaatregelen 
woningen 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie innovatieve financiering 

duurzaamheidsmaatregelen woningen Noord-Holland 2018 vast te 
stellen; 

2. het subsidieplafond van onder 1 genoemde uitvoeringsregeling vast 
te stellen op € 400.000,-; 

3. het onder 1 genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS over dit besluit te informeren door verzending van brief. 

  
15.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.16 van dhr. F.A.S. Zoon 
(PvdD) over aanpassing 
bestemmingsplan voor de 
bouw van een nieuwe 
kernreactor nabij 
Natura 2000 natuurgebied 

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. 

  
16.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.21 van mw. L.D. Vermaas 
(PvdD) over volkstuinparken 
in Ouder-Amstel 
 

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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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    6, 7                                           
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    10, 11, 12, 13                                                                                  
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    1                                                                 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    8, 9                              
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    2, 3, 4, 5, 14, 15, 16                                           
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. 
Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden 
op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 
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 Onderwerp Besluit 

1. 
Goedkeuring begroting 
2013 N.V. 
Watertransportmaatschappij 
Rijn-Kennemerland (WRK) 
 

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

Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) in te 
stemmen met de voorgestelde begroting voor 2013 en 
daartoe bijgaand aandeelhoudersbesluit te ondertekenen. 

2. De portefeuillehouder – met recht van substitutie-  te 
machtigen om namens de provincie Noord-Holland voornoemd 
aandeelhoudersbesluit te ondertekenen. 

3. Op grond van art. 55 lid 1 Provinciewet, in samenhang met 
art. 10 lid 1 sub c  WOB (het belang betreft bedrijfs- en 
fabricagegegevens die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 
meegedeeld)  voor 2 jaar geheimhouding op te leggen op 
paragraaf 1 tot en met 3 (deel A-B)  van de begroting en 5 jaar 
geheimhouding op te leggen op paragraaf  4 (Deel C)  van de 
begroting als genoemd onder besluitpunt 1 
 

2. 
Aandeelhoudersvergadering  
Regionale Ontwikkelings-
maatschappij voor het 
Noordzeekanaalgebied N.V. 
(RON)  
 

 
Het college besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied 
N.V. (RON) inzake de opties die zijn voorgelegd aan de 
aandeelhoudersvergadering van RON, tijdens de 
buitengewone vergadering van aandeelhouders dd 29 oktober 
2014 tot het volgende te besluiten: 

I. af te zien van het verstrekken van aanvullende financiering 
        te verstrekken aan de RON door middel van het storten 
        van aandelenkapitaal; en 
II. gegeven onderdeel I te besluiten om aan de directie van 
        de RON goedkeuring te verlenen voor het nemen van 
        besluiten in de algemene vergadering van RON 
        Deelnemingen II B.V. voor het geval de directeur van de 
        RON dat wenselijk acht: 
a. tot het verlenen van goedkeuring aan de directeur 

            van RON Deelnemingen II B.V. tot doen van 
            desinvesteringen van al haar activa, althans het 
            vervreemden van al haar registergoederen, zoals 
            bedoeld in artikel 21 lid 4, onderdeel a juncto 
            onderdeel k. en n., van de statuten; 

b. tot het besluiten tot ontbinding van RON Deelnemingen  
II B.V., zoals bedoeld in artikel 21 lid 4, onderdeel a. 
juncto onderdeel s., van de statuten;  

c. tot het verlenen van goedkeuring aan de directeur 
            tot het doen van aangifte van faillissement of het 
            verzoeken van surseance van betaling van RON 
            Deelnemingen II B.V., zoals bedoeld in artikel 21 lid 4, 
            onderdeel a. juncto onderdeel t., van de statuten.  
2.   Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in  
      samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, 
      sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,  
      geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen per  
      1 maart 2016;  
3.   De portefeuillehouder Economie te machtigen met recht van 
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      substitutie de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
      aandeelhoudersvergadering en daartoe het besluit binnen 
      vergadering te ondertekenen. 

3. 
Aandeelhoudersvergadering 
Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland 
B.V. 
15 december 2016  
 

 
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. 15 december 2016 
inzake: 

a. het vaststellen van het businessplan 2017; 
b. de verlenging van het commitment bij Sun Invest 

Noord-Holland B.V.; 
c. tot het verlenen van goedkeuring aan het 

voorgenomen besluit van PDENH tot het oprichten van 
een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid om deel te nemen in Alkmaar Milena 
Biobased Indirect Gasifier Operations V.O.F. (Ambigo) 
door middel van het door PDENH storten van 
aandelenkapitaal (nominaal en agio) ter grootte van 
€3.600.000,- in de nieuw op te richten B.V. waarbij 
geldt dat het daadwerkelijk storten van 
aandelenkapitaal afhankelijk is van het al dan niet 
vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en 
bedoeld in de investeringsaanvraag, waarover het 
bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten 
en waarbij als aandeelhouder besloten wordt tot 
storting van aandelenkapitaal ten titel van agio ter 
€3.600.000,- op de door de Provincie gehouden 
aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH 
dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te 
stellen aan de nieuw op te richten B.V. waarbij geldt 
dat het daadwerkelijk storten van afhankelijk is van 
het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals 
omschreven en bedoeld in de investeringsaanvraag, 
waarover het bestuur van PDENH de Provincie zal 
berichten; 

2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor 
ieder van de voorgenomen investeringen 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 
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te 
verstrekken en voor wat betreft het benodigde kapitaal voor 
de nieuw op te richten B.V. zodra aan de voorwaarden 
genoemd en omschreven in de investeringsaanvraag is 
voldaan; 

3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, 
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de 
onderliggende stukken en op te heffen zodra de deelname van 
de op te richten B.V. in Ambigo is gerealiseerd; 

4. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht 
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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.      7 december 2017: het 
wijzigen van de statuten van ONHN conform bijgaand concept 
alsmede om machtiging te verlenen aan ieder lid van het 
bestuur van ONHN en iedere medewerker van maatschap 
Erkamp Boot Willemsen Notarissen tot het passeren van de 
akte van statutenwijziging; 

2. als aandeelhouder in het kapitaal van ONHN een gewijzigde 
aandeelhoudersovereenkomst aan te gaan met de overige 
aandeelhouders van ONHN en ONHN conform bijgevoegd 
concept; 

3. als opdrachtgever van ONHN tezamen met de overige 
opdrachtgevers een dienstverleningsovereenkomst met ONHN 
aan te gaan conform bijgevoegd concept; 

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 op te heffen per 
8 december 2017; 

5. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht 
van substitutie - de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering alsmede om voornoemde 
aandeelhoudersovereenkomst en 
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan. 
 

5. 
Aandeelhoudersbesluit N.V. 
PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland 
 

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

Waterleidingbedrijf Noord-Holland een aandeelhoudersbesluit 
buiten vergadering te nemen inzake de goedkeuring van de 
drinkwatertarieven voor 2018 conform de in het 
aandeelhoudersbesluit genoemde tarieven; 

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 
zodra voornoemd aandeelhoudersbesluit ondertekend is. 
 

6. 
Aandeelhoudersvergadering 
N.V. Afvalzorg Holding 
 

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

(Afvalzorg) in te stemmen met het voorstel zoals opgenomen 
in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 15 
december 2017: de honorering 2018 van de raad van 
commissarissen; 

2. inzake de vacatures in de raad van commissarissen geen 
gebruik te maken van het recht van aanbeveling van de 
provincie om personen aan te bevelen tot commissaris en dit 
mede te delen aan Afvalzorg tijdens de 
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aandeelhoudersvergadering bij agendapunt 3; 
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 
16 december 2017; 

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

7. 
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 het voorstellen zoals opgenomen in de agenda 
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 21 december 2017: 
a. het wijzigen van de beheerovereenkomst tussen de 

Provincie Noord-Holland en PDENH conform bijgevoegd 
concept;  

b. het goedkeuren van het besluit van de directie van PDENH 
tot het verstrekken van een financiering aan Brouwerij de 
7-deugden; 

c. het goedkeuren van het besluit van de directie van PDENH 
tot het vaststellen van het Businessplan 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 
22 december 2017 met uitzondering van de geheimhouding 
op besluit 1.b., daarvan zal de geheimhouding worden 
opgeheven zodra de financiering is verstrekt; 

3. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht 
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering alsmede de gewijzigde 
beheerovereenkomst namens de Provincie Noord-Holland te 
ondertekenen. 

 
8. 
Rapport Financiële 
problematiek provincie 
Zeeland 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport Financiële problematiek 

provincie Zeeland van de tijdelijke commissie Jansen; 
2. in de IPO bestuursvergadering van 25 januari 2018 het 

standpunt in te nemen om in te stemmen met de adviezen van 
de Commissie Jansen, onder voorbehoud van goedkeuring 
door Provinciale Staten; 

3. de consequenties van de bespreking van het rapport Jansen in 
de IPO bestuursvergadering van 25 januari 2018 uit te werken 
in een voorstel dat ter besluitvorming aan PS zal worden 
voorgelegd; 

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 op te heffen per 
25 januari 2018. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669                                         6  
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    1, 5                                                                                  
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    3, 4, 7                                           
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    2, 8                               
 
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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