OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 OKTOBER 2018
Onderwerp
1.
Wijziging Provinciale Milieu
Verordening 10A

2.
Beantwoording Statenvragen
nr. 106 van dhr. D.J. van der
Sluijs (PVV) over
netwerkbijeenkomst Samen
Slimmer op 19 september
2018
3.
Tweede deel Memorie van
Antwoord bij de Begroting
2019

4.
Beantwoording Statenvragen
nr.102 van dhr. W.
Hoogervorst (SP) over
landbouwverkeer op de
provinciale weg N247 –
Edam-Volendam
5.
Beantwoording Statenvragen
nr.104 van dhr. M. Deen
(PVV) over gebruikt beton in
Noord-Hollandse tunnels
6.
Vrijgeven
voortgangsrapportage N23
Westfrisiaweg, 2e tertiaal
2018

7.
Aangaan
verkoopovereenkomst met
Recreatieschap

Besluit
Het college besluit:
1. de statenvoordracht inclusief het voorgenomen besluit ter vaststelling
van de Provinciale Milieu Verordening (PMV) vast te stellen;
2. de PMV in werking te laten treden na de vaststelling door Provinciale
Staten, door publicatie in het Provinciaal blad.
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 Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2019
vast te stellen;
2. de Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2019 te
zenden naar PS;
3. de portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele
aanpassingen aan te brengen in de stukken.
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 voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2018 vast te stellen;
2. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2018 ter kennisname
beschikbaar te stellen aan de leden van Provinciale Staten;
3. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2018 ter kennisname
beschikbaar te stellen aan de leden van het ambtelijk overleg N23 en
bestuurlijk overleg N23.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het taxatierapport voor het vaststellen van de
waarde van de percelen die, conform de Vaststellingsovereenkomst
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Besluit

Geestmerambacht ter
uitvoering van de
Vaststellingsovereenkomst

Uitreding Recreatieschap Geestmerambacht, tegen marktwaarde
worden overgedragen aan het recreatieschap Geestmerambacht;
2. de percelen kadastraal bekend, gemeente Alkmaar, sectie I, de
nummers 2646, 2654, 2661, 2663, 2664, 2665, 4277, 6482, 6484,
6486, 6488, 6490, 6492, 6521, 6522, 6523, 6543, 6650, 6662,
6663, gemeente Harenkarspel, sectie N, nummer 349, gemeente
Langedijk, sectie E, de nummers 459, 460, 462, 463, 464, 478, 479,
563, 564, 707, 982 sectie I, de nummers 15,16,18, 21, 120, 111
deels, 149, 150, 332 deels, 334, 336, 341, 344, 361, 362, 364 en
sectie K, de nummers 31, 61, 60, 285, 284, 307, 313, 318, zoals
genoemd in de verkoopovereenkomst, met een gezamenlijke
oppervlakte van 121.51.22 ha te verkopen aan het recreatieschap
Geestmerambacht;
3. van het gezamenlijke oppervlakte 25.38.35 ha tegen marktwaarde te
verkopen voor een prijs van € 2.025.781,-- onder de voorwaarden
zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst. De overige percelen
worden conform de Vaststellingsovereenkomst verkocht voor de
symbolische waarde van €. 1,--;
4. de portefeuillehouder Natuur te machtigen de verkoopovereenkomst
te ondertekenen.

8.
Bereikbaarheid Den Helder
en De Kop Werkt!

9.
IPO Bestuur en IPO AV
11 oktober 2018

10.
Resultaten
Belevingsonderzoek OVknooppunten

11.
Vaststelling Eindconcept
Omgevingsvisie NH2050

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de integrale studie naar
Bereikbaarheid Den Helder;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur en de agenda IPO AV van
11 oktober 2018 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals
verwoord in de annotaties.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het dashboard voor het Belevingsonderzoek OVknooppunten;
2. kennis te nemen van de bijbehorende methodiek en analyses van het
belevingsonderzoek;
3. Provinciale Staten via brief te informeren.
Het college besluit:
1. de Nota van Beantwoording Omgevingsvisie NH2050 vast te stellen;
2. het eindconcept van de Omgevingsvisie NH2050 met de naar
aanleiding van de Nota van Beantwoording voorgestelde wijzigingen
vast te stellen;
3. de bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen en deze met de Nota
van Beantwoording en het eindconcept van de Omgevingsvisie
NH2050 te zenden aan PS inclusief de bijbehorende besluiten over
het intrekken van een aantal beleidsvisies- en plannen die opgaan in
de Omgevingsvisie;
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Besluit
4. kennis te nemen van het advies van de Commissie m.e.r. en de
aanbevelingen van de commissie, voor zover niet verwerkt in de
voorgestelde wijzigingen in het eindconcept van de Omgevingsvisie
NH2050, mee te nemen in de verdere uitwerking van de
Omgevingsvisie NH2050 in programma’s, Omgevingsverordening en
de Monitor Omgevingsvisie NH2050;
5. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde
Omgevingsvisie te machtigen tot het aanbrengen van redactionele
wijzigingen.

12.
Vergadering MRA-regiegroep Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de
Regiegroep Metropoolregio Amsterdam, en in te stemmen met de
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
R. Fillet
M. Hartog
I. de Roo
F. Paardekooper
H. Wijker

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

tel. (06) 4632 3669
tel. (06) 1830 6074
tel. (06) 4813 9088
tel. (06) 2223 4882
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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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 OKTOBER 2018
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp
1.
Aankoop grond
Overdiemerpolder door
Groengebied Amstelland

2.
Voortgangsrapportage
social return 2017

3.
Vergadering Dagelijks
Bestuur Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied d.d.
27 juni 2017

Besluit
Het college besluit:
1. in te stemmen met de aankoop door Groengebied Amstelland
van circa 9,5 hectare weidegrond in de Overdiemerpolder
conform voorgestelde inbreng zoals verwoord in bijlage 1;
2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f,
geheimhouding op te leggen op dit besluit en onderliggende
stukken en op te heffen per 16 februari 2017.
Het college besluit:
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) in te
stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 1 juni 2017:
a. de vaststelling van de jaarrekening 2016;
b. het verlenen van decharge aan de heer A.H.A. Hoogeland
voor het door hem gevoerde beleid in 2016;
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 2 juni 2017;
3. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen – met
recht - van substitutie voornoemde
aandeelhoudersvergadering bij te wonen.

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied d.d. 27 juni 2017 en in te stemmen
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie;
2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede
lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en
onderliggende stukken en op te heffen per 28 juni 2017.
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4.
Aandeelhoudersbesluit
Innovatiefonds NoordHolland B.V.

5.
Pallas, vergadering d.d.
28 juni 2018

Het college besluit:
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Innovatiefonds NoordHolland BV (INH):
a. een verklaring te ondertekenen waarmee de Provincie
Noord- Holland aanvaardt dat (i) Sanquin Innovatie BV zal
toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst welke
gesloten is met betrekking tot INH en (ii) de
aandeelhoudersovereenkomst wijzigt als voortvloeit uit
artikel 4 van deze verklaring;
b. te verklaren dat de Provincie Noord-Holland ten aanzien
van de overdracht van aandelen door UvA Ventures
Holding BV aan Sanquin Innovatie BV afstand doet van
haar voorkeursrecht op deze aandelen, als opgenomen in
bijgaande afstandsverklaring;
c. een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te
ondertekenen waarbij als algemene vergadering besloten
wordt tot:
I.
benoeming van de heren E.M. Meijer, M.C.
Westermann en M.J.H. Jetten als leden van de
adviescommissie;
II.
vaststelling van het gewijzigde investeringsreglement
(conform het bijgevoegde concept);
III.
vaststelling van de voorwaarden voor de door INH te
verstrekken leningen;
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 de laatste aandeelhouder voornoemd
aandeelhoudersbesluit heeft getekend.

Het college besluit:

1. op grond van art. 4.2 en art. 16.2 van de statuten van de
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor in te stemmen met het
voornemen om een tweede bestuurder en een nieuw lid voor
de Raad van Toezicht te gaan benoemen, zoals geagendeerd
voor de gemeenschappelijke vergadering van de raad van
toezicht, de bestuurder, de ministeries en de provincie op 28
juni 2018;
2. de portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering;
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 1 juli 2018. Het belang dat de betrokken
partijen erbij hebben om als eerste kennis te kunnen nemen
van dit besluit, dient voor deze korte periode te prevaleren
boven het algemene belang van openbaarheid van
overheidsinformatie.
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6.
Aandeelhoudersbesluit
PDENH inzake
desinvestering De Groene
Aggregaat B.V.

7.
Aandeelhoudersvergadering
PDENH d.d. 11 juli 2018

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 De Groene Aggregaat 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.

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. 11 juli 2018:
a. vaststellen van de jaarrekening 2017;
b. verlenen van decharge aan de directeur voor het gevoerde
beleid in 2017;
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
12 juli 2018.
3. de portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering
8.
Bestuurlijke reactie
onderzoek Randstedelijke
Rekenkamer en Noordelijke
Rekenkamer betreffende
Waddenfonds i.h.k.v.
bestuurlijk wederhoor

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het concept-rapport van de
Randstedelijke Rekenkamer en de Noordelijke Rekenkamer
inzake de uitvoering van het Waddenfonds;
2. de brief met reactie op de conclusies en aanbevelingen aan de
Randstedelijke Rekenkamer vast te stellen;
3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in
samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdelen f en g, van
de Wob geheimhouding op te leggen op dit besluit en op de
onderliggende stukken en voort te laten duren totdat het
rapport definitief is geworden en aan Provinciale Staten is
toegestuurd.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
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S. Ahyad
B. Burger-Adema
M. Hartog
F. Paardekooper
H. Wijker

over de nummers:
3
8
2
1, 4
5, 6, 7

tel. (06) 4632 3669
tel. (06) 4813 7779
tel. (06) 4813 9088
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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