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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Garantstelling breedband 
Beemster 
 

Het college besluit: 
Met betrekking tot de aanvragen voor een garantstelling voor de aanleg 
van glasvezel in het buitengebied: 
1. in vervolg op het besluit van 17 juli 2018 over Breedband Hollands 

Kroon, Breedband Beemster ook een garantstelling te verlenen, nu de 
aanvraag aan alle eisen voldoet; 

2. PS met brief te informeren; 
3. Jaarlijks te monitoren en te rapporteren over de effecten van de 

garantstelling voor de provinciale begroting en jaarrekening. 
  
2.  
Wijzigingsbesluit Natura 
2000 beheerplan IJsselmeer 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het wijzigingsbesluit van de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat om in het Natura 2000 deelbeheerplan 
IJsselmeer van het Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied de 
kitesurflocatie Enkhuizen te verplaatsen naar de categorie 
"vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten, zonder specifieke 
voorwaarden"; 

2. Rijkswaterstaat hierover te informeren met brief. 
  
3.  
Annotatie en agenda AB 
Twiske-Waterland 
6 december 2018 
 

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

bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 6 december 2018 
en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
4.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap Noord-Holland en 
vaststelling openstellings-
besluit SKNL 2019 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord- 

Holland (SKNL) te wijzigen; 
2. op grond van de Uitvoeringsregeling SKNL overeenkomstig 

bijgevoegd Openstellingsbesluit SKNL 2019 de volgende 
subsidieplafonds voor 2019 vast te stellen: 

      - functieverandering (SKNL artikel 15) € 2.355.000,- 
- inrichting na functieverandering (SKNL artikel 8.1.a): € 900.000,-  
- kwaliteitsverbetering bestaand beheertype (SKNL artikel 8.1.c):  
  € 1.250.000,- 
- kwaliteitsverbetering naar ambitietype (SKNL artikel 8.1.e):  
   € 250.000,-; 

3. de Uitvoeringsregeling SKNL en het Openstellingsbesluit SKNL 2019 
te publiceren in het provinciaal blad, en de directeur Beleid te 
machtigen om redactionele wijzigingen aan te brengen ten behoeve 
van de publicatie; 

4. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 
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5.  
Geannoteerde agenda 
Dagelijks Bestuur 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied d.d.  
7 december 2018 
 

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

Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 7 
december 2018; 

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

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.129 van dhr. F.K. de Groot 
en dhr. H.W. Struben (D66) 
over bodemas in Noord-
Holland en vervolgvragen 
over vervuilde stookolie 

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.  
SolaRoad, geheimhouding 
Businesscase  
 

Het college besluit: 
1. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 

de belangen genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de 
Businesscase SolaRoad (nummer 1.155.130); 

2. op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet, dit 
document onder geheimhouding ter inzage te leggen voor PS bij de 
statengriffie en aan PS door middel van brief te verzoeken de 
geheimhouding te bekrachtigen in hun eerstvolgende vergadering en 
voort te laten duren gedurende het bestaan van SolaRoad B.V. 

  
8.  
Beslissing op bezwaar inzake 
wob-verzoek over Verbinding 
A8-A9 
 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren; 
3. de bestreden beslissing van 11 juli 2018 met nr. 1076038/1094898 

gedeeltelijk te herroepen door de ondersteunende tekst bij het 
document “the Defence Line of Amsterdam” alsnog openbaar te 
maken alsmede de anonimisering van teksten in de diverse openbaar 
gemaakte documenten te motiveren met een beroep op artikel 10, lid 
2 onder e Wob en het besluit voor het overige in stand te laten; 

4. PS door middel van brief te informeren. 
  
9.  
Wob-verzoek toets 
Rijkswaterstaat op 
kostenraming  
Heemskerkalternatief en 
Golfbaanalternatief t.b.v. 
Verbinding A8-A9 
 

Het college besluit: 
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde toets 

door Rijkswaterstaat op het onderzoek van Antea Group inzake de 
kostenraming voor het Heemskerkalternatief en het 
Golfbaanalternatief voor de Verbinding A8-A9 te weigeren op grond 
van artikel 11, lid 1 en lid 2 en artikel 10, lid 2, sub b van de Wob; 

2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren; 
3. het besluit te publiceren op de website www.noordholland.nl/wob; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 

  

http://www.noordholland/
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10.  
Vaststellen 
Uitvoeringsregeling subsidie 
kleine infrastructuur 
Noord-Holland 2019 
 
 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 

2019 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur 

Noord-Holland 2019 vast te stellen op € 18.713.000; 
3. het onder 2. bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen: 

o Haarlem-IJmond € 5.932.000 
o Gooi en Vechtstreek € 3.481.000 
o Noord-Holland Noord € 9.300.000 

Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie subregio’s: 
o Kop van Noord-Holland € 2.269.000 
o West-Friesland € 2.697.000 
o Regio Alkmaar € 4.334.000 

4. de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 
en bijbehorend subsidieplafond 2019 te publiceren in het Provinciaal 
Blad; 

5. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren 
over de onder 1. genoemde uitvoeringsregeling. 

  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.134 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over 
aanbesteding OV concessie 
Gooi en Vechtstreek 

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. 

  
12.  
Aanpassen voorwaarden 
verkoopovereenkomst van  
9 oktober 2018 met 
Recreatieschap 
Geestmerambacht 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het aanpassen van de verkoopovereenkomst 

met het Recreatieschap Geestmerambacht in besluit 54366-
1130165 van 9 oktober 2018, door de voorwaarden en het 
kettingbeding van artikel 21 van deze overeenkomst niet van 
toepassing te verklaren; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
13.  
Provinciaal Inpassingsplan 
N247 (PIP N247) 

Het college besluit: 
1. de ontwerp nota van beantwoording over de ingediende zienswijzen 

op het ontwerp PIP N247 vast te stellen; 
2. de voordracht voor Provinciale Staten tot vaststelling van het PIP N247 

vast te stellen; 
3. de voordracht met de bijbehorende stukken aan Provinciale Staten te 

zenden; 
4. de gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

te informeren door middel van een brief; 
5. de portefeuillehouder te machtigen om redactionele of technische 

wijzigingen aan te brengen in het PIP N247. 
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14.  
Samenwerkingsovereen-
komst basismonitoring 
Wadden 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst 

basismonitoring Wadden; 
2. deze overeenkomst aan te gaan tezamen met de ministeries van 

Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
de vereniging It Fryske Gea, de stichtingen het Groninger Landschap 
en Landschap Noord-Hollland, de vereniging Natuurmonumenten, 
Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, NAM,Tresoar en de 
provincies Fryslân en Groningen; 

3. de gedeputeerde met de portefeuille Wadden van de provincie 
Groningen te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen mede 
namens de provincie Noord-Holland; 

4. Provinciale Staten te informeren met brief. 
  
15.  
Verdelingsoverzicht en    
-voorstel uitvoeringsmidde-
len visie Waterrecreatie 2018 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het verdelingsoverzicht en -voorstel 2018; 
2. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
16.  
Organiseren van het Politiek 
Bureau van het Europese 
netwerk Conference of 
Peripheral Maritime Regions 
(CPMR) 
 

Het college besluit: 
1. de Conference of Peripheral Maritime Regions aan te bieden om in 

juni 2020 de vergadering van het Political Bureau te organiseren in 
Noord-Holland; 

2. door middel van bijgaande brief PS te informeren;  
3. door middel van bijgevoegde brief het aanbod aan de Secretaris- 

Generaal van CPMR kenbaar te maken; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
17.  
Verslag werkbezoek 
Werelderfgoed Wenen 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verslag van het werkbezoek van de 

gedeputeerde Stelling van Amsterdam aan het werelderfgoed 
‘Historisch centrum Wenen’ in het kader van het Europees jaar van het 
Cultureel Erfgoed; 

2. PS te informeren door middel van brief; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
18.  
Vaststellingsovereenkomst 
HOV Schiphol-Oost 

Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met het realiseren van een aangepaste (kleinere) 

scope van het project HOV Schiphol Oost. 
2. Akkoord te gaan met het uitvoeren van een integrale trajectstudie. 
3. Een Vaststellingsovereenkomst met Van Gelder-Mobilis inzake het 

project aan te gaan. 
4. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de 

Vaststellingsovereenkomst namens de provincie Noord-Holland te 
ondertekenen. 

5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 
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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    2, 3, 4, 5, 6 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    14, 15, 16                  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    17 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683    1 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking 

of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar 
zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels 

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.  
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/provinciaal_blad
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 Onderwerp Besluit 

1. 
PolanenPark; 
Aandeelhoudersvergadering 
d.d.18 oktober 2018 
 

 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met het 

voorstel zoals opgenomen op de agenda van de algemene 
vergadering van aandeelhouders van PolanenPark B.V. d.d. 18 
oktober 2018: 
- Vaststelling van de geactualiseerde grondexploitatie per 1 

juli 2018;  
2. de portefeuillehouder, met recht van substitutie, te machtigen 

de provincie tijdens de aandeelhoudersvergadering te 
vertegenwoordigen; 

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 de besluiten onder 1 en 2 en 
op te heffen per 19 oktober 2018. 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. 

 
2.  
Aandeelhoudersvergadering 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord N.V. d.d. 
4 oktober 2018 
 
 

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

Noord- Holland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d.      4 oktober 2018: 
a. vaststelling van het Jaarplan 2019; 
b. vaststelling van de begroting 2019; 
c. de benoeming van de heer B. de Steenhuijsen Piters tot 

commissaris C per 1 januari 2019;  
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 5 oktober 2018; 

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

 
3. 
Aandeelhoudersbesluit 
PDENH 
 

 

 
Het college besluit: 
1. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 

vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds 
Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij als 
algemene vergadering besloten wordt tot het verlenen van 
goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het bestuur van 
PDENH tot het doen van een desinvestering van haar 
participatie in Wocozon Noord-Holland B.V.;  

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 
nadat voornoemde desinvestering is geëffectueerd. 
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4. 
Aandeelhoudersvergadering 
PDENH d.d. 31 oktober 
2018 

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

Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te
stemmen met het voorstel zoals opgenomen in de agenda van
de aandeelhoudersvergadering d.d. 31 oktober 2018:
- de vaststelling van het Businessplan 2019;

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 november 2018;

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

5. 
Aandeelhoudersvergadering 
Innovatiefonds Noord-
Holland B.V. 

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

Noord-Holland B.V. (INH) in te stemmen met de voorstellen
zoals opgenomen in de agenda van de
aandeelhoudersvergadering d.d. 14 november 2018:
a. in te stemmen met de begroting 2019;
b. in te stemmen met het treasurystatuut;

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 15 november
2018;

3. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen – met recht
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de
aandeelhoudersvergadering.

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

 over de nummers: 
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683 1, 2, 3, 4, 5 

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben 
bereikt.  

• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter
bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor
PS beschikbaar zijn, kunt u deze hier vinden.

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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