Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 24 november 2020
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Verordening elektronische publicaties

De provincie wil kennisgevingen en mededelingen zoveel mogelijk langs

digitale weg publiceren. Nu gebeurt dat nog via advertenties in huis-aan-

huisbladen of regionale bladen. Na inwerkingtreding van de verordening
kunnen berichten uitsluitend worden gepubliceerd op

www.officielebekendmakingen.nl. Inwoners van Noord-Holland kunnen zich bij
deze site aanmelden om automatisch e-mails te ontvangen met berichten van

de provincie over hun buurt. Hierdoor zullen de inwoners gemakkelijker
worden bereikt.

Besluit

1. Bijgaande ontwerpverordening elektronische publicaties vast te stellen,

waarin wordt bepaald dat kennisgevingen en mededelingen (berichten die niet
tot één of meerdere belanghebbenden zijn gericht) uitsluitend langs

elektronische weg mogen plaatsvinden tenzij een wettelijke regeling zich
daartegen verzet;

2. De ontwerpverordening met bijbehorende Statenvoordracht ter

besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten door middel van
bijgevoegde brief;

3. De inwoners van Noord-Holland te informeren via een mediacampagne
(onder andere berichtgeving in regionale bladen en internet).
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Jaarrekening Nazorgfonds

Het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland is bij besluit

van Gedeputeerde Staten op 21 december 1999 opgericht en is een aparte
publiekrechtelijke rechtspersoon. Het college van GS vormt het algemeen

bestuur en is tevens belast met het beheer van het Nazorgfonds (artikel 1 5.47,

lid 4 Wet milieubeheer). De jaarrekening en het jaarverslag van het

Nazorgfonds is op basis van eigen grondslagen opgesteld en wordt door het
bestuur van het Nazorgfonds vastgesteld.

Besluit

1. De jaarrekeningen 2017-2019 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
Noord-Holland vast te stellen;

2. De bestuurlijke reactie op het rapport van bevindingen vast te stellen.

3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief, na ontvangst van de
definitieve accountantsverklaringen.
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Rijksmonumentenstatus Stelling van Amsterdam

1

De Stelling van Amsterdam (SvA) is volgend jaar 25 jaar Unesco werelderfgoed
en de bebouwde onderdelen van de SvA, zoals de forten, zijn provinciaal

monument. De rijksmonumentenstatus ontbreekt echter. Wij verzoeken de

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen deze status alsnog aan de
bebouwde onderdelen van de Stelling van Amsterdam toe te kennen.

Besluit

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te verzoeken om de
rijksmonumentenstatus aan de bebouwde onderdelen van de Stelling van

Amsterdam toe te kennen.
4

Afhandeling Motie 109 2017 Opvolging rapport waterbestendig Westpoort

Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten over het voorstel om
motie 109-2017 als afgedaan te beschouwen. Als provincie Noord-Holland

nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een betere bescherming van vitale
en kwetsbare infrastructuur (V&K). We brengen onze eigen assets op orde,

participeren proactief of nemen regie in regionaal en nationaal projectteams en
we zijn alert op signalen of er pilots V&K nodig zijn.

Besluit

1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van
motie 109-2017, Opvolging rapport waterbestendig Westpoort;

2. Aan Provinciale Staten voorstellen motie 109-2017 als afgedaan te

beschouwen.
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Afdoening moties Omgevingsverordening NH2020

Aan Provinciale Staten wordt verzocht om moties M08-2019 en M01-2020 als

afgedaan te beschouwen.

Besluit

Provinciale Staten via bijgaande brief te verzoeken moties M08-2019 en M1-

2020 als afgedaan te beschouwen
6

Woonakkoord West-Friesland

In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in

woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw,

programmering en de fasering van woningbouwplannen. Het woonakkoord
voor West-Friesland is de eerste van een nieuwe afsprakenreeks tussen de
regio’s en de provincie. In dit woonakkoord staan de gezamenlijke
woonopgaven met daaraan gekoppeld de afspraken en acties.

Besluit

1. Het woonakkoord West-Friesland 2020-2025 aan te gaan met de colleges

van burgemeester en wethouders van Hoorn, Koggenland, Medemblik,
Opmeer, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen;
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2. Bijgevoegde brief aan de regio West-Friesland te zenden;

3. Het woonakkoord West-Friesland 2020-2025 ter bespreking aan de

commissie RWK aan te bieden door middel van bijgevoegde brief;

4. Bijgevoegde brief aan het Platform Woningcorporaties West-Friesland te

zenden.
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Bod van de nationale alliantie voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en
het sluiten van de ringlijn Amsterdam

Een nationale alliantie van Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam,
gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol

heeft het voornemen om een substantiële gezamenlijke bijdrage van €1,025
miljard te doen voor het realiseren van twee nieuwe metrolijnen: het

doortrekken van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het
sluiten van de Ringlijn Amsterdam. Het doortrekken van de Amsterdamse

NoordZuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn (een
directe verbinding tussen Isolatorweg/station Sloterdijk en Amsterdam
Centraal) zorgen voor grote voordelen, met name op het gebied van

internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het

verdienvermogen van Nederland. Met deze gezamenlijke bijdrage laten partijen
zien dat zij bereid zijn zich in te spannen om beide metrolijnen samen met het
Rijk te realiseren. Deze handreiking naar het Rijk vergroot de kans op een
financiële bijdrage aan deze metrolijnen uit Rijksfondsen.

Besluit

1. Kennis te nemen van het bod van de nationale alliantie doortrekken
Noord/Zuidlijn en sluiten Ringlijn Amsterdam;

2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief.
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Bestuurlijk Overleg MIRT 25 november 2020

Op 25 november 2020 vindt het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Noordwest-

Nederland plaats. Dit is een overleg tussen de regio Noordwest-Nederland en
het Rijk (I&W, BZK en EZ). Gedeputeerde Bereikbaarheid & Mobiliteit, Jeroen

Olthof, is namens de provincie Noord-Holland, één van de deelnemers aan dit

overleg. Op de agenda staan projecten of programma’s die Rijk en regio
betreffen.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda voor het bestuurlijk overleg MIRT d.d. 25
november 2020;

2. Namens het college naar het overleg af te vaardigen de portefeuillehouder
Bereikbaarheid & Mobiliteit.
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Convenant Gebiedsgericht Beheer 't Gooi 2021-2030
3

De afgelopen 10 jaar hebben zes gemeenten, drinkwaterbedrijven Vitens en

PWN, Waterschap AGV en de provincie op basis van een convenant gewerkt aan
de aanpak en het beheer van grootschalige grondwaterverontreinigingen in ‘t

Gooi. Dit convenant loopt 31 december 2020 af, maar de aanpak en het beheer
zijn ook de komende jaren nodig. Daarom wil de provincie de samenwerking
met de overige partijen de komende 10 jaar voortzetten op basis van een
nieuw convenant.

Besluit

1. Het convenant Gebiedsgericht Beheer 't Gooi 2021-2030 aan te gaan met de

gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren,
de drinkwaterbedrijven Vitens en PWN en het Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht;

2. De portefeuillehouder Milieu te machtigen het convenant te ondertekenen en
redactionele aanpassingen aan te brengen;

3. Provinciale Staten over dit besluit te informeren.
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Voortgang uitvraag zeer zorgwekkende stoffen

Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten over de voortgang van
de uitvraag naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven waarvoor GS

bevoegd gezag zijn. De brief laat de voortgang zien t/m 10 november 2020.

Deze uitvraag gebeurt omdat de provincie Noord-Holland het belangrijk vindt
om ZZS met voorrang aan te pakken. GS verwachten dat alle niet-

afvalbedrijven uiterlijk 31 december 2020 de beschikbare informatie over ZZS
aanleveren. De uitvraag bij afvalbedrijven en bij bedrijven met indirecte
lozingen op het riool loopt langer door.

Besluit

Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren over de voortgang van
de uitvraag naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven.
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en
Vechtstreek d.d. 25 november 2020

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht-

en handhavingstaken uit op het thema bodem. De

gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is
lid van het Algemeen Bestuur van de OFGV. Het college bespreekt

de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 25 november 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het

Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
4

Vechtstreek d.d. 25 november 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Afdoening motie 40-2020 Provinciale pacht tijdens corona

Op 18 mei 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij
Gedeputeerde Staten oproepen om, gelet op de coronacrisis, ondersteuning

van land- en tuinbouwers door de provincie Noord-Holland te onderzoeken. In

een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.

Besluit

Bijgaande brief aan Provinciale Staten te versturen met het verzoek om motie
40-2020 ‘Provinciale pacht tijdens corona’ als afgedaan te beschouwen.
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Uitstel stand van zaken Breedband buitengebied

Eerder is aangekondigd in oktober/november een stand van zaken te geven op
het dossier Breedband buitengebied. Omdat we nog steeds wachten op een

uitspraak van de Raad van State en resultaten van twee pilots stellen GS dit uit
naar het voorjaar. Door het aan de actualisatie van de economische

uitvoeringsagenda te koppelen, kan het dossier in een breder perspectief
worden geplaatst.

Besluit

1. Provinciale Staten met een brief te informeren over het uitstel van de
aangekondigde stand van zaken op het dossier;

2. De stand van zaken te koppelen aan de actualisatie van de economische
uitvoeringsagenda in het voorjaar.
14

Annotatie agenda Algemeen Bestuur Recreatieschap Groengebied Amstelland
op 26 november 2020

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Groengebied
Amstelland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit
recreatieschap.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur

van het Recreatieschap Groengebied Amstelland op 26 november 2020 en in te
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
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Biomassa uit Zee

Op 9 november 2015 is de PS motie M62 09-11 ingediend. GS hebben de

motie in uitvoering genomen. TNO Energy Transition, het Nationaal Instituut

voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR) hebben
een gezamenlijk projectplan ingediend. Het resultaat is het Rapport

‘Plantaardige Biomassa uit Zee’. Naar aanleiding van de marktanalyse bleek een
knelpunt rondom het veilig en verantwoord gebruik van zeewier. Onderzoekers
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bevelen aan om zeewier te telen onder gecontroleerde condities via intensieve

aquacultuur. Onderzoekers geven ook aan dat de zeewiereconomie een goede
doorstart kan maken. Om dit mogelijk te maken vormt de provincie Noord-

Holland een verbindende schakel tussen de onderzoekers en bedrijven aan de
ene kant en het zeewierplatform van de Stichting Noordzeeboerderij in Den

Haag aan de andere kant. GS verzoeken Provinciale Staten om de genoemde
Motie af te doen.

Besluit

1. Kennis te nemen van het Rapport 'Plantaardige Biomassa uit Zee';

2. Voor te stellen aan PS om bijgaande Motie M62 09-11 af te doen;
3. PS te informeren met bijgaande brief.
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Verlenging Faunabeheerplan ganzen

Het geldende Ganzenbeheerplan Noord-Holland 2015-2020 heeft een looptijd

tot 1 december 2020. De vaststelling van het nieuwe Ganzenbeheerplan

Noord-Holland 2021-2027 is nog niet geheel afgerond. Met dit besluit wordt

de looptijd van het Ganzenbeheerplan daarom verlengd, zodat het huidige
beheer na 1 december 2020 voortgezet kan worden. Als het nieuwe

Ganzenbeheerplan eenmaal van kracht is vervalt automatisch het verlengde
Ganzenbeheerplan Noord-Holland 2015-2020, en dient de Stichting

Faunabeheereenheid Noord-Holland de nieuwe vergunning- en

ontheffingsverzoeken in bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Besluit

1. De verlenging van de looptijd van het Ganzenbeheerplan Noord-Holland
2015-2020 van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland goed te

keuren totdat een nieuw Ganzenbeheerplan is goedgekeurd of uiterlijk tot 1
oktober 2021;

2. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren;

3. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland middels bijgevoegde brief te
informeren over dit besluit.

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend.

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

R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

1

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412
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M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

2, 3, 12, 13, 14, 15

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

4, 5, 6

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

7, 8, 9, 10

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

11

6

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.
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 NOVEMBER 2020
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp
1.
Planstudie Guisweg,
afronding fase 1

2.
Vaststellen
intentieovereenkomst
(Nieuwe)
Bennebroekerweg

3.
Aanbeveling
herbenoeming dijkgraaf
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

4.
Aanbeveling
herbenoeming dijkgraaf
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

5.
Aandeelhoudersbesluit
PDENH inzake E-magy

Besluit
Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage planstudie Guisweg fase 1;
2. De portefeuillehouder RO te machtigen om een besluit te
nemen in het BO van 6 oktober 2020 over de selectie van de twee
alternatieven voor fase 2 van de planstudie Guisweg;
3. 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 besluitonderdeel 2 en voort
te laten duren tot en met 6 oktober 2020;
4. PS daarna schriftelijk te informeren over bovengenoemd
besluit.

Besluit
1. Een intentieovereenkomst over samenwerking en proces inzake
de (Nieuwe) Bennebroekerweg aan te gaan met de gemeente
Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam;
2. De portefeuillehouder mobiliteit en bereikbaarheid te
machtigen om namens Gedeputeerde Staten de overeenkomst te
ondertekenen;
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 deze besluiten en op te heffen nadat de
intentieovereenkomst op 2 oktober 2020 getekend is;
4. PS na afloop van de geheimhoudingstermijn te informeren door
middel van bijgaande brief.
Besluit
1. GS van Utrecht en GS van Zuid-Holland te horen over de
aanbeveling herbenoeming dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub e,
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op deze Nota GS met alle bijbehorende stukken tot 1
november 2020.
Besluit
1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken om
de herbenoeming van de heer G.M. van den Top als dijkgraaf van
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht per 1 november 2020 te
bevorderen;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub e
en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op deze Nota GS met alle bijbehorende stukken tot 1
november 2020.
Besluit
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 NOVEMBER 2020
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
april 2020

6.
Aandeelhoudersbesluit
PDENH mei 2020 EST

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
vervolgfinanciering in tranches aan RGS Development B.V. (danwel
(deels aan zusterbedrijf) E-magy B.V.) ter grootte van maximaal
het in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt
dat de daadwerkelijke verstrekking van de eerste tranche
afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarde
zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit,
waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten
en de tweede tranche verstrekt zal worden nadat daartoe
goedkeuring is verleend door het investeringscomité van PDENH,
waarover het bestuur van PDENH de Provincie eveneens vooraf zal
berichten; en
b. als aandeelhouder besloten wordt:
tot storting van agio in tranches ter grootte van het in het
aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de
Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van
PDENH deze bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te
stellen aan RGS Development B.V. (danwel (deels aan
zusterbedrijf) E-magy B.V.), waarbij geldt dat het daadwerkelijk
storten van de eerste tranche van het agio afhankelijk is van het al
dan niet vervullen van de voorwaarde zoals omschreven en
bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van
PDENH de Provincie zal berichten en de storting van de tweede
tranche van het agio zal plaatsvinden nadat daartoe goedkeuring
is verleend door het investeringscomité van PDENH, waarover het
bestuur van PDENH de Provincie eveneens vooraf zal berichten.
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de
voorgenomen vervolgfinanciering te verstrekken in de vorm een
agiostorting in tranches conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te
verstrekken met in achtneming van de onder 1a. en b. genoemde
vereisten.
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 het verstrekken van de
volledige vervolgfinanciering aan RGS Development B.V. (danwel
(deels aan zusterbedrijf) E-magy B.V.) is geëffectueerd.
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
vervolgfinanciering in tranches aan EST-Floattech B.V., dan wel
haar holding Encodi B.V. ter grootte van maximaal het in het
aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt dat de
daadwerkelijke verstrekking van de tranches afhankelijk is van het
al dan niet vervullen van de voorwaarde per tranche, zoals
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 NOVEMBER 2020
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
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 in tranches ter grootte van het in het
aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de
Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van
PDENH deze bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te
stellen aan EST-Floattech B.V., dan wel haar holding Encodi B.V.,
waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van de tranches
afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarde per
tranche, 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 vervolgfinanciering te verstrekken in de vorm een
agiostorting in tranches conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te
verstrekken met in achtneming van de onder 1a. en b. genoemde
vereisten.
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 het verstrekken van de
volledige vervolgfinanciering aan EST-Floattech B.V., dan wel haar
holding Encodi B.V. is geëffectueerd.
7.
PDENH vervolginvestering
Chaincraft

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
vervolgfinanciering in tranches aan Chaincraft Holding B.V. ter
grootte van maximaal het in het aandeelhoudersbesluit genoemde
bedrag waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking van de
tranches afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de
voorwaarde per tranche, 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 in tranches ter grootte van het in het
aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de
Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van
PDENH deze bedragen volledig en onverwijld ter beschikking
te stellen aan Chaincraft Holding B.V., waarbij geldt dat het
daadwerkelijk storten van de tranches afhankelijk is van het al dan
niet vervullen van de voorwaarde per tranche, 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 vervolgfinanciering te verstrekken in de vorm een
agiostorting in tranches conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 NOVEMBER 2020
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te
verstrekken met in achtneming van de onder 1a. en b. genoemde
vereisten.
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 het verstrekken van de
volledige vervolgfinanciering aan Chaincraft Holding B.V. is
geëffectueerd.

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van de
afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M. Hartog
tel. (06) 4813 9088
5, 6, 7
K. Leers
tel. (06) 3168 8211
3, 4
H. Wijker
tel. (06) 5316 8683
1, 2
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.
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