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Jaarverslagen ADZ & RAC NHN 2018 

In het detailhandelsbeleid Noord-Holland 2015-2020 is geborgd dat er twee 
Regionale Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale 
Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de  Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en 
regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal 
afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Deze activiteiten leggen zij vast 
in een jaarverslag. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de jaarverslagen 2018 van de Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ) en de Regionale Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Noord (RAC NHN); 

2. De jaarverslagen met bijgaande brief te versturen naar Provinciale Staten. 
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Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap 
Luchthaven Schiphol heeft in de vergadering van 9 april 2019 besloten tot 
opheffing van het Schadeschap Schiphol en vraagt van de deelnemers om 
instemming met dit besluit tot opheffing. Het college van Gedeputeerde Staten 
verzoekt met dit besluit Provinciale Staten om in te stemmen met opheffing 
van het Schadeschap Schiphol. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling 
Schadeschap luchthaven Schiphol per 1 juni 2020; 

2. Provinciale Staten te vragen om in te stemmen met de voorgestelde 
opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven 
Schiphol; 

3. Hiertoe bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en aan 
Provinciale Staten te sturen. 
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Voornemen tot wijziging begrenzing glastuinbouwconcentratiegebied 

Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Amstelveen en 
Haarlemmermeer hebben Gedeputeerde Staten verzocht om de begrenzing van 
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het glastuinbouwconcentratiegebied te wijzigen. Het verzoek van de gemeente 
Amstelveen ziet op het gebied ‘Noorder Legmeerpolder’. Het verzoek van de 
gemeente Haarlemmermeer ziet op het ontgrenzen van het gebied rondom de 
woonkern Rijsenhout. 
 

Besluit 
1. Het voorgenomen besluit tot wijziging van de begrenzing van het 
glastuinbouwconcentratiegebied in de gebieden Noorder Legmeerpolder te 
Amstelveen en Rijsenhout te Haarlemmermeer op grond van artikel 26c lid 8 
van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vast te stellen en de wijzigingen op 
te nemen op kaart 7 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; 

2. Provinciale Staten het voorgenomen besluit toe te zenden met bijgevoegde 
brief voor bespreking in de desbetreffende PS-commissie; 

3. Gemeente Amstelveen en Haarlemmermeer te informeren over de 
besluitvorming via bijgevoegde brief. 
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Technische correctie kaart 7 PRV Rijsenhout 

De woonkern van Rijsenhout is op kaart 7 behorende bij de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening abusievelijk aangeduid als 
glastuinbouwconcentratiegebied. Ter plaatse is geen glastuinbouw aanwezig. 
Op grond van artikel 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening besluiten 
GS om deze kaartfout te corrigeren zodat de woonkern geen onderdeel 
uitmaakt van het glastuinbouwconcentratiegebied. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening de 
begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied ter plaatse van de 
woonkern Rijsenhout te wijzigen en deze wijziging op te nemen op kaart 7 van 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening; 

2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. B&W van de gemeente Haarlemmermeer te informeren over de 
besluitvorming met bijgevoegde brief; 

4. Een afschrift van dit besluit toe te zenden aan Provinciale Staten. 
 

 

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

S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669  2  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  3, 4  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1  
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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/
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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Onderwerp Besluit 

1. 
BEL/REE 
Samenwerkingsagenda 
2018-2023 tussen de 
gemeente Den Helder en de 
provincie Noord-Holland 
(1151947/1151950) 

 
 
Het college besluit: 
a. De samenwerkingsagenda 2018-2023 tussen de gemeente 

Den Helder en de provincie Noord-Holland vast te stellen 
onder de voorwaarde dat ook het college van B&W Den Helder 
het besluit ongewijzigd neemt; 

b. In te stemmen met de gekozen ambities en de uitwerking 
daarvan in de modules voor de , later op te stellen, meerjaren-
werkagenda; 

c. Opdracht te geven voor de nadere uitwerking van deze 
samenwerkingsagenda in een meerjaren-werkagenda met de 
gemeente Den Helder; 

d. Dat de definitieve bestuurlijke governance moet worden 
bepaald op basis van de prioriteiten in de uit te werken 
meerjaren-werkagenda en in samenhang met de governance 
voor De Kop Werkt! en TOP; en daarom nu de 
portefeuillehouders Zeehavens en Economie af te vaardigen, 
die GS in een voorlopig strategisch bestuurlijk overleg zullen 
vertegenwoordigen; 

e. De directie te vragen hiervoor een verantwoordelijk 
programmamanager aan te stellen vanuit de provincie Noord-
Holland (de gemeente Den Helder wordt tevens gevraagd een 
gemeentelijk programmamanager aan te stellen); 

f. De gevraagde inzet vanuit de provinciale organisatie nader te 
bepalen aan de hand van de meerjaren-werkagenda (zowel in 
formatieve als in financiële zin); 

g. Kennis te nemen van het parallelle vervolgproces bij de 
provincie en gemeente Den Helder; 

h. Gezien de afhankelijkheid van besluitvorming in beider 
colleges, zoals genoemd onder a, 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 (1151947-1151950) en onderliggende concept 
samenwerkingsagenda en alleen op te heffen bij positieve 
gelijkluidende besluitvorming in beide colleges, in dat geval 
per 4 december 18.00 uur. 
 

2. 
BEL/OMB 
Reactie rekenkamerrapport 
"Energie in transitie" 
(1096790/1147291 

 
Het college besluit: 
1. de aanbevelingen uit de Bestuurlijke nota "Energie in transitie” 

van de Randstedelijke Rekenkamer over te nemen en de 
Randstedelijke Rekenkamer hierover te informeren door 
middel van bijgevoegde brief; 

2. gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met 
artikel 10, tweede lid, sub f en g, van de Wet openbaarheid 
van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en de 
bestuurlijke nota totdat het eindrapport is afgerond en door 
de Randstedelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten is 
aangeboden. 
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3. 
CZ/FIN 
Aandeelhoudersvergadering 
PWN d.d. 22 november 
2018 
(1035656/1146425) 

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

Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in te stemmen met 
de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 22 november 2018: 
a. vaststellen drinkwatertarieven;  
b. benoeming van de voorgedragen kandidaat namens de OR, 
mevrouw Schuijt, als nieuw lid van de Raad van 
Commissarissen per 3 december 2018;  
c. vaststellen van het opvolgingsschema voor de Raad van 
Commissarissen; 

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 23 november 
2018; 

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

 
4. 
CZ/FIN 
Aandeelhoudersbesluit 
PDENH inzake 
Warmtenetwerk Zaanstad  
(1035710/1090334) 

 
 
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: 
a. als algemene vergadering besloten wordt: tot het verlenen 

van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het 
bestuur van PDENH tot het verstrekken van een 
financiering aan: Duurzame Energie Netwerken Noord-
Holland B.V. door middel van het storten van 
aandelenkapitaal ter grootte van het in het 
aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt dat 
de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al 
dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven 
en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het 
bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en  

b. als aandeelhouder besloten wordt:  
tot storting van agio ter grootte van het in het 
aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de 
door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de 
verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld 
ter beschikking te stellen aan: Duurzame Energie 
Netwerken Noord-Holland B.V., waarbij geldt dat het 
daadwerkelijk storten van het agio afhankelijk is van het al 
dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven 
en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het 
bestuur van PDENH de Provincie zal berichten;  

2. aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
voorgenomen financiering te verstrekken in de vorm een 
agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de 
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een 
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van 
PDENH, te verstrekken zodra aan de voorwaarden genoemd en 
omschreven in het in onder 1. genoemde 
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aandeelhoudersbesluit 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 op te heffen 
nadat de financiering van Duurzame Energie Netwerken 
Noord-Holland B.V. en de daarop volgende financiering van 
Warmtenetwerk Zaanstad B.V. beide zijn geëffectueerd. 

5.  
CZ/FIN 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
februari 2019 inzake 
financiering Jake 
Nutritionals B.V.  
(1169352/1170341) 

 
 
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 afwijzen van het 
verzoek van het bestuur van PDENH tot het verlenen van 
goedkeuring aan de voorgenomen beslissing tot financiering 
zoals omschreven in dit aandeelhoudersbesluit. 

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 het bestuur van PDENH over het besluit als genoemd 
onder 1. is geïnformeerd.  

 
6. 
AD/CC 
Leningen, garanties en 
revolverende fondsen 
(1086855/1133945) 

 
 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de bestuurlijke nota van de 

Randstedelijke Rekenkamer inzake het onderzoek Garanties 
en leningen; 

2. de reactie namens GS op het onderzoek Garanties en leningen 
vast te stellen en de Rekenkamer hierover te informeren via 
bijgevoegde brief;  

3. gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 
het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f en g van 
de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op de concept bestuurlijke nota (kenmerk 1133593) en 
voort te laten duren totdat het eindrapport door de 
Randstedelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten is 
aangeboden. 
 

7. 
BEL/REE 
MKB Samenwerkingsagenda 
2018 – 2019 
(1087099/1887680) 

 
 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de MKB samenwerkingsagenda 2018 – 

2019; 
2. gedeputeerde Appelman (provincie Flevoland) te machtigen 

om de agenda namens de Noordvleugelprovincies te 
ondertekenen; 

3. gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met 
artikel 10, tweede lid, sub f en g, van de Wob, geheimhouding 
op dit besluit en de agenda (verseonnummer 1087099 / 
1887680) te leggen totdat het Kabinet de agenda naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd; 
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4. na het vervallen van de geheimhouding PS te informeren door 
middel van bijgaande brief. 

 

 

8. 
BEL/GRN 
Rekenkameronderzoek 
Spaarnwoude 
(772861/984732 
 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1. inliggende brief als inbreng voor de bestuurlijke reactie van 

het recreatieschap Spaarnwoude op de concept 
rekenkamernota vast te stellen; 

2. naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer de 
conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer te gebruiken 
als aanknopingspunten voor het vervolg van het traject 
bestuurlijke vernieuwing recreatieschappen; 

3. naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer vanuit het 
traject bestuurlijke vernieuwing recreatieschappen voorstellen 
te doen voor verdere aanpak en monitoring op de sturing van 
de recreatieschappen; 

4. naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer vanuit de 
provinciale aandeelhoudersrol van RNH de rapportage te 
bespreken met RNH; 

5. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van 
de Wob, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
onderliggende stukken totdat het rapport van de Rekenkamer 
definitief is geworden; 

6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele 
aanpassingen. 

 

 

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

S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   8 
L. van Hees  tel. (06) 4813 7785   3, 5, 7 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   2, 4 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344   6 
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. 

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