OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 APRIL 2018
Onderwerp
1.
Oprichtingsbesluit
Innovatiefonds NoordHolland BV

2.
Toezegging extra middelen
MIT-regeling 2018

3.
Eindrapportage
200banenplan

4.
Vaststelling Natura 2000beheerplan KennemerlandZuid

Besluit
Het college besluit:
1. Samen met UvA Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV en
HvA Ventures Holding BV de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (“het
Innovatiefonds”) op te richten conform bijgevoegde concept statuten;
2. in te stemmen met bijgevoegd Investeringsreglement, Reglement
Besluitvorming en Richtlijn Administratie en Beheer voor het
Innovatiefonds;
3. bijgaande Aandeelhoudersovereenkomst aan te gaan met UvA
Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV en HvA Ventures
Holding BV;
4. een bedrag van €8 miljoen euro bij te dragen aan het fondsvermogen
van het Innovatiefonds;
5. de Portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen de
rechtshandelingen samenhangende met de oprichting van de
vennootschap uit te voeren;
6. de Portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om namens GS de
rol van aandeelhouder van het Innovatiefonds te vervullen;
7. Provinciale Staten te informeren over onderhavig besluit ter uitvoering
van artikel 167 lid 2 Provinciewet en daartoe de brief te zenden.
Het college besluit:
1. aan het ministerie van EZK € 500.000,- als extra cofinanciering voor
de MIT-regeling 2018 toe te zeggen, om de innovatiekansen van het
MKB in Noord-Holland extra te verruimen;
2. dit bedrag te dekken uit de Reserve Werkgelegenheid en Economie;
3. PS hierover te informeren met brief;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Eindrapportage 200banenplan 2017;
2. Provinciale Staten te informeren via brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen op het ontwerp
Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid vast te stellen, onder
voorbehoud van instemming van de mede bevoegde gezagen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de minister van LNV en de
minister van Defensie;
2. op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het Natura
2000-beheerplan Kennemerland-Zuid vast te stellen, onder
voorbehoud van vaststelling door de mede bevoegde gezagen:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de minister van LNV en de
minister van Defensie;
3. de Nota van Antwoord en het Natura 2000-beheerplan KennemerlandZuid met bijgaande brieven aan te bieden aan Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, de minister van LNV en de minister van Defensie,
met het verzoek om in te stemmen met de Nota van Antwoord en het
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Besluit
beheerplan mede vast te stellen;
4. de Nota van Antwoord en het beheerplan na instemming
respectievelijk vaststelling door de mede bevoegde gezagen te
publiceren en de terinzagelegging van het beheerplan te starten voor
de beroepsprocedure bij de rechtbank Noord-Holland. De indieners
van een zienswijze zullen daarover persoonlijk worden geïnformeerd;
5. Provinciale Staten met brief te informeren over deze besluiten.

5.
Actieplan geluid provinciale
wegen: uitstelbrief

6.
Beantwoording Statenvragen
nr.28 van mw. J.M.E. de
Groot (SP) over voortgang
opstellen actieplan geluid
provinciale wegen 20182022
7.
MIRT-verkenning
Corridorstudie AmsterdamHoorn: voortgang
8.
Verlenging OV-concessie
Gooi en Vechtstreek

Het college besluit:
1. het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat via brief te informeren
over de verwachte vertraging bij het vaststellen van het Actieplan
geluid in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai.
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. kennis te nemen van de voortgang van de MIRT-verkenning
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn;
2. Provinciale Staten te informeren met brief.
Het college besluit:
1. bijgaand Wijzigingsbesluit vast te stellen waarbij de concessie voor
het openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek aan Connexxion Openbaar
Vervoer N.V. met twee jaar wordt verlengd, onder de opschortende
voorwaarde dat Connexxion instemt met aanvullende afspraken;
2. Connexxion Openbaar Vervoer N.V. d.m.v. brief te informeren over
de, in het kader van deze concessie, gemaakte aanvullende
afspraken;
3. PS met brief te informeren.

9.
Werkprogramma MRA-E 2018 Het college besluit:
1. het werkprogramma MRA-Elektrisch 2018 vast te stellen;
2. PS te informeren met brief.
10.
Beslissing op bezwaar
planschade pip N23

Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. het advies van de Hoor- en adviescommissie over te nemen, onder
aanvulling van de motivering;
3. het bezwaar ongegrond te verklaren;
4. de bestreden beslissing niet te herroepen.
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11.
Beslissing op bezwaar
planschade N23; Entius B.V.

12.
Beslissing op bezwaar
planschade N23; P.A. Ursem
Holding B.V.

13.
Beantwoording Statenvragen
nr.24 van mw. J.F.L. Kaamer
van Hoegee en mw. F.M.
Lagerveld (VVD) over
beperkte diepgang
Kooyhaven
14.
Beantwoording Statenvragen
nr.26 van mw. C.W.M. van
Rooij (PvdA) over Kooyhaven
Den Helder
15.
Beantwoording Statenvragen
nr.25 van H.J. de Graaf en W.
Koning-Hoeve (CDA) over
grondverplaatsing in de
Haarlemmermeer

Besluit
Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 15 september 2017 voor wat betreft de
hoogte van de tegemoetkoming in de planschade te herroepen;
4. de tegemoetkoming in de planschade gewijzigd vast te stellen op
€ 12.360,= te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 13
september 2016 tot aan de dag der algehele betaling;
5. aanvullend aan bezwaarde uit te keren een bedrag van:
Tegemoetkoming in planschade € 360,=
Additionele wettelijke rente € 71,36
Deskundigenkosten tot bezwaar € 1.851,30
Forfaitaire kostenvergoeding € 1.002,=
Totaal € 3.284,66.
Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. het bestreden besluit door middel van een nader advies van een
geraadpleegde onafhankelijke derde-deskundige, aanvullend te
motiveren;
3. het bezwaar ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit niet te herroepen;
5. de in het bezwaarschrift opgevoerde kosten van deskundigenbijstand
ad € 2.274,80 inclusief BTW te vergoeden.
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 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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16.
Beantwoording Statenvragen
nr.27 van dhr. M. Deen, dhr.
J.J.A.M. van Hooff en dhr. D.J.
van der Sluijs (PVV) over
mogelijke risico’s lage
gunningen bij
infrastructurele projecten
voor de provincie
17.
Conceptbegroting 2019,
conceptwijziging begroting
2018 mutatie reserve en
jaarstukken 2017
Waddenfonds

18.
Bezoek gedeputeerde
Loggen aan Singapore
International Waterweek
2018

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. kennis te nemen van de conceptbegroting 2019 en de
conceptwijziging begroting 2018 mutatie reserve van de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, op basis van bijgaande
Statenvoordracht te verzoeken de conceptbegroting 2019 en de
conceptwijziging begroting 2018 mutatie reserve Waddenfonds te
bespreken en eventuele zienswijzen kenbaar te maken;
3. Provinciale Staten te adviseren geen zienswijzen op de
conceptbegroting 2019 en de conceptwijziging begroting 2018
mutatie reserve van het Waddenfonds in te dienen;
4. kennis te nemen van de ontwerp-jaarstukken gemeenschappelijke
regeling Waddenfonds 2017;
5. in te stemmen met bijgaande brief aan Provinciale Staten over de
conceptbegroting 2019, de conceptwijziging begroting 2018 mutatie
reserve en de ontwerp-jaarstukken 2017 van het Waddenfonds.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het bezoek van gedeputeerde Loggen aan de
Singapore International Waterweek 2018;
2. PS hierover per brief te informeren;
3. na afloop een verslag van het werkbezoek ter informatie aan PS te
sturen;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
I. de Roo
F. Paardekooper

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

4632
4813
2223
1860

over de nummers:
3, 4, 5, 6
17, 18
1, 2
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

3669
7779
4882
9344

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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