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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 25 februari 2020 (aangepast) 
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Beantwoording Statenvragen nr. 11 van mw. S.S. Doevendans (PvdA) over 
oplaadautomaten Connexxion 

Mevrouw S.S. Doevendans van de PvdA heeft vragen gesteld over oplaadpunten 
van Connexxion. 
 

Besluit 
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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Reactie op verzoek Agendacie PS planning invulling grote onderwerpen 

De Agendacommissie van PS heeft GS verzocht een planning te maken van de 
grote onderwerpen die de komende jaren op de bestuurlijke agenda staan en 
mee te denken over de toepassing van het BOB-model (Beeldvorming – 
Oordeelsvorming – Besluitvorming). GS informeren de commissie in bijgaande 
brief over de wijze waarop het college invulling zal geven aan dit verzoek. Het 
planningsoverzicht wordt eind maart aangeleverd. 
 

Besluit 
De Agendacommissie van PS met bijgaande brief te informeren over de wijze 
waarop GS invulling geven aan het verzoek om te komen tot een planning van 
de grote onderwerpen die de commissie heeft geïnventariseerd. 
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Samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling laadplein voor logistiek 

De logistieke sector maakt voornamelijk gebruik van dieselvoertuigen en rijdt 
veel kilometers. Dit veroorzaakt binnenstedelijk uitstoot van fijnstof, NOx en 
CO2. Overschakelen naar elektrische trucks en bestelbussen zorgt voor 
schonere lucht. Om deze transitie te versnellen, helpt het projectbureau MRA-
Elektrisch bij de ontwikkeling van goede laadinfrastructuur voor logistieke 
dienstverleners. MRA-E gaat een laadplein voor zero emissie-logistiek 
ontwikkelen en realiseren, in samenwerking met gemeente Ouder-Amstel en 
logistiekdienstverlener Deudekom. 
 

Besluit 
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1. De samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling laadplein voor logistiek 
aan te gaan met gemeente Ouder-Amstel en logistiekdienstverlener 
Deudekom. 

2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de onder 1. genoemde 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

3. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Brief aan SER van de MRA-portefeuillehouders Duurzaamheid 

GS hebben ingestemd met een brief aan de Sociaal Economische Raad (SER) van 
portefeuillehouders energietransitie en circulaire economie van de 
Metropoolregio Amsterdam. De brief betreft het biomassa-advies dat de SER in 
voorbereiding heeft. In de brief geven de portefeuillehouders hun zorgpunten 
aan. Deze betreffen de duurzaamheid van de houtwinning in de 
herkomstlanden, de gevolgen van het gebruik van houtige biomassa voor de 
luchtkwaliteit, het netto-effect van het gebruik van houtige biomassa op de 
CO2-uitstoot, de tijdelijkheid van het gebruik van houtige biomassa en de 
angst dat dit gebruik de zoektocht naar hoogwaardigere toepassing van 
houtige biomassa in de weg gaat staan. Het SER-advies verschijnt naar 
verwachting begin april. 
 

Besluit 
In te stemmen met de brief aan de SER van de MRA-portefeuillehouders 
Duurzaamheid. 
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Brief Landschap Noord-Holland en Groene Combinatie 

Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordt de brief van Landschap 
Noord-Holland namens de Groene Combinatie van bewonersgroepen en 
maatschappelijke organisaties over de verbinding A8-A9 en laat de Combinatie 
weten dat het college het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken uitvoert en de 
Groene Combinatie uitnodigt met haar in gesprek te blijven over het in 
onderzoek zijnde Landschapsplan Stelling van Amsterdam/A8-A9. 
 

Besluit 
Bijgaande brief aan Landschap Noord-Holland te verzenden. 
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Financieringstatuut 2020 

In het financieringstatuut wordt, zoals bepaald in de Financiële verordening 
provincie Noord-Holland 2019, het financierings- en treasurybeleid 
beschreven en door Provinciale Staten vastgesteld. 
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Besluit 
1. Het concept Financieringstatuut provincie Noord-Holland 2020 vast te 
stellen; 

2. De statenvoordracht, het ontwerpbesluit en de brief aan PS vast te stellen; 

3. Het concept Financieringstatuut provincie Noord-Holland 2020 met 
bijbehorende brief en statenvoordracht ter besluitvorming aan Provinciale 
Staten toe te zenden. 
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Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 14 februari 2020 de ontwerp 
Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld. Omdat dit besluit schriftelijk is 
genomen, wordt het besluit in de collegevergadering van 25 februari 2020 
bevestigd en opgenomen op de openbare besluitenlijst. In de ontwerp 
Omgevingsverordening NH2020 zal de bestaande 21 provinciale verordeningen 
met regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving vervangen. Deze eerste 
omgevingsverordening is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en is 
voor de provincie Noord-Holland een stap ter voorbereiding op de 
Omgevingswet. 
 

Besluit 
Te bevestigen dat het college op 14 februari 2020 schriftelijk het volgende 
besluit heeft genomen: 

1. De Omgevingsverordening NH2020 in ontwerp vast te stellen; 

2. De Omgevingsregeling NH2020 in concept vast te stellen; 

3. De Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 en de concept 
Omgevingsregeling NH2020 van 18 februari tot 10 april 2020 ter inzage te 
leggen; 

4. PS te informeren met bijgevoegde brief; 

5. De besturen van de Noord-Hollandse gemeenten en waterschappen te 
informeren met bijgevoegde brieven. 
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Notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland, bouwstenen voor een provinciale 
aanpak en twee uitvoeringsregelingen subsidies klimaatadaptatie 

In de notitie “Klimaatadaptatie Noord-Holland: bouwstenen voor de provinciale 
aanpak”, is het provinciale beleid voor klimaatadaptatie in de huidige 
coalitieperiode neergelegd. De notitie bouwt voort op bestaand beleid en biedt 
bouwstenen om mee te nemen in de uitwerking van de deelthema’s van het 
coalitieakkoord en de opgaven van de provinciale Omgevingsvisie. Daarnaast 
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biedt de notitie duidelijkheid hoe de provincie met de partners voor 
klimaatadaptatie wil gaan samenwerken. Samen met de notitie zijn twee 
uitvoeringsregelingen subsidie klimaatadaptatie vastgesteld. Gemeenten 
kunnen hiervoor vanaf 17 maart 2020 tot oktober 2022 bij de provincie 
subsidie aanvragen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om de 
gevolgen van klimaatverandering te beperken. Om te komen tot goede 
aanvragen is een subsidie mogelijk voor het noodzakelijk vooronderzoek. 
 

Besluit 
1. De Notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland: bouwstenen voor de provinciale 
aanpak vast te stellen; 

2. De Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten 
klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 vast te stellen; 

3. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke 
uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland voor 2020 vast te stellen 
op € 900.000 per jaar en de regeling open te stellen van 17 maart 2020 tot  8 
oktober 2020; 

4. De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten 
klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 vast te stellen; 

5. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke 
uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 vast te stellen op € 
100.000 per jaar en de regeling open te stellen van 17 maart 2020 tot  8 
oktober 2020; 

6. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Voortgangsverslag Uitvoering Watervisie 2021 

Bij vaststelling van Watervisie 2021 in 2015 is besloten om de voortgang van 
de uitvoering jaarlijks in een PS-commissie te bespreken. De commissie kan 
dan een oordeel geven over de voortgang en kan suggesties doen voor de 
komende periode. Deze worden betrokken bij de verdere uitvoering van 
Watervisie 2021 en bij de waterprogramma's die GS vanaf 2021 moeten 
vaststellen ter uitvoering van Europese richtlijnen (omgevingswet, artikel 3.8). 
 

Besluit 
1. Voortgangsverslag Uitvoering Watervisie 2021 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten te vragen het ter bespreking te agenderen voor een 
commissievergadering. 
 

10 Convenant Varen doe je Samen 2020-2025 
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 De provincie Noord-Holland is al vanaf de start betrokken bij het programma 
“Varen doe je Samen” waarin een groot aantal partijen samenwerken om de 
verkeersveiligheid voor recreatie- en beroepsvaart op de Nederlandse wateren 
te verbeteren. Onveilige situaties komen vooral voor waar deze twee groepen 
gebruik maken van hetzelfde vaarwater. Omdat aandacht voor het vergroten 
van het veiligheidsbewustzijn nodig blijft, zal de provincie ook voor de periode 
2020-2025 een convenant “Varen doe je Samen” met de betrokken partijen 
aangaan. 
 

Besluit 
1. Het Convenant ‘Varen doe je Samen’ 2020-2025 aan te gaan met: 

- Rijkswaterstaat 

- Provincies 

- Unie van Waterschappen 

- Havenbedrijf Amsterdam 

- Havenbedrijf Rotterdam 

- KNRM 

- Reddingsbrigade Nederland 

- Koninklijke BLN-Schuttevaer 

- Agentschap Telecom 

- HISWA 

- Nederlands Platform voor Waterrecreatie 

- Sportvisserij Nederland 

- Watersportverbond 

2. De portefeuillehouder Waterrecreatie te machtigen om het convenant 
namens GS te ondertekenen; 

3. Aan de Stichting Waterrecreatie Nederland voor de periode 2020-2025 voor 
een bedrag van € 13.300,- per jaar een opdracht te verstrekken voor de 
uitvoering van de in het Plan van Aanpak ‘Varen doe je Samen’2020-2025 
beschreven activiteiten onder de voorwaarde dat voldoende middelen ter 
beschikking zijn gesteld in de provinciale begroting. 

4. Provinciale Staten van Noord-Holland middels bijgevoegde brief te 
informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 5 van mw. T.K. van Wijnen (GroenLinks) over 
de rol van de provincie in de woningverhuur via Airbnb 

Mevrouw T.K. van Wijnen van GroenLinks heeft vragen gesteld over de rol van 
de provincie in de woningverhuur via Airbnb. 
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Besluit 
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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Beantwoording Statenvragen nr. 6 van dhr. W. Hoogervorst en mw. R. Alberts-
Oosterbaan (SP) over hotelstrategie Noord-Holland 

Mevrouw Alberts-Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over de Hotelstrategie 
Noord-Holland. 
 

Besluit 
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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Beantwoording Statenvragen nr. 7 van dhr. J.P. Hollebeek en dhr. F.A.S. Zoon 
(PvdD) over omstreden biomassacentrale Zaandam gestart zonder vergunning 

De Partij voor de Dieren heeft aan de Gedeputeerde Staten vragen gesteld over 
de houtgestookte biomassacentrale in Zaandam die in bedrijf is gesteld zonder 
de vereiste vergunning Wet natuurbescherming (stikstof). 
 

Besluit 
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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Kosteneffectiviteitsonderzoek Pelletfabriek Tata Steel 

Tata Steel heeft de provincie per brief geïnformeerd over de voortgang van hun 
onderzoek naar rendabele methoden om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 
van de Pelletfabriek te verminderen. Met dit besluit reageert de provincie op 
deze brief waarbij onder andere wordt gevraagd in het onderzoek ook het 
effect van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) mee te wegen. 
 

Besluit 
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1. De brief “Kosteneffectiviteitsonderzoek NOx Pelletfabriek” vast te stellen en 
aan Tata Steel te zenden. 

2. Een afschrift van deze brief te versturen naar de Inspectie Leefomgeving en 
Transport, de minister voor Milieu en Wonen en aan de colleges van B&W van 
de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. 

3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
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Uitvoeringsparagraaf energietransitie 2020 

De Uitvoeringsparagraaf is onderdeel van de Beleidsagenda Energietransitie 
2016-2020 die de provincie in 2016 heeft vastgesteld. In deze 
Uitvoeringsparagraaf staat beschreven welke activiteiten de provincie in 2020 
uitvoert op het gebied van onder andere energiebesparing in de industrie, 
glastuinbouw en de gebouwde omgeving, zonne-energie en warmte en koude. 
 

Besluit 
1. de Uitvoeringsparagraaf Energietransitie 2020 vast te stellen; 

2. de Uitvoeringsparagraaf Energietransitie 2020 ter kennisname aan PS aan te 
bieden. 
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Samenwerkingsverklaring asbestdaken 

Provincie Noord-Holland ziet asbestdaken het liefst zo snel mogelijk 
verdwijnen. Daarom tekenen we een samenwerkingsverklaring met het Rijk, 
andere decentrale overheden en de asbestsector. Met het tekenen gaan we een 
samenwerking aan waarmee we de verwijdering van asbestdaken stimuleren en 
versnellen. Op termijn komt er mogelijk ook een asbestfonds. Wanneer dit 
fonds meer vorm heeft gekregen, zullen we besluiten of we daaraan meedoen. 
 

Besluit 
1. De 'Samenwerkingsverklaring asbestdaken' aan te gaan met de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, andere decentrale overheden en de asbestsector; 

2. De portefeuillehouder Milieu te machtigen de samenwerkingsverklaring te 
ondertekenen; 

3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Omgevingsdienst NHN: zienswijze Kadernota 2021 

Op 12 december 2019 is door het dagelijks bestuur van de OD NHN de 
kadernota 2021 ter zienswijze aan de Provinciale Staten (PS) gestuurd. PS 
hebben tot 2 maart 2020 de mogelijkheid om een zienswijze op deze 
documenten in te dienen. De opmerkingen uit de zienswijze op de kadernota 



 

8 
 

van 2020 zijn verder verwerkt in de kadernota van 2021. Er wordt alleen 
gevraagd om een indexering conform de geldende financiële uitgangspunten 
voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord. Het is daarom 
niet nodig om een zienswijze in te dienen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN) 

2. PS met bijgevoegde statenvoordracht voor te stellen om geen zienswijze op 
de kadernota 2021 van de OD NHN in te dienen 
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Algemeen bestuursvergadering Omgevingsdienst IJmond d.d. 26 februari 2020 

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert, namens de provincie Noord-Holland, 
diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) voor bodemzaken en een klein aantal provinciale 
inrichtingen. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 februari 2020. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 26 februari 2020. 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 8 van dhr. F.A.S. Zoon (PvdD) over de 
Spoedwet stikstof en nog te legaliseren projecten 

De heer Zoon van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de 
Spoedwet stikstof en nog te legaliseren projecten. 
 

Besluit 
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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Beslissing op bezwaar Wet natuurbescherming vergunning Circuit Zandvoort 

Op aanvraag van het Circuitpark Zandvoort B.V. is een vergunning verleend op 
grond van de Wet natuurbescherming voor het in gebruik hebben van Circuit 
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Park Zandvoort alsmede voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve 
van onder meer het evenement Formule 1 Dutch Grand Prix. Daartegen is door 
een aantal organisaties bezwaar aangetekend. De Hoor- en Advies commissie 
heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. De beslissing op 
bezwaar is conform dit advies. Naar aanleiding van een aangevoerd bezwaar 
wordt het besluit op 1 punt (voorschrift 5) aangevuld. 
 

Besluit 
Naar aanleiding van het ingestelde bezwaar: 

1. Coöperation Mobilisation for the Environment U.A., Stichting Duinbehoud, 
Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen en NV PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland in hun bezwaar te ontvangen; 

2. deze bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 25 oktober 2019 (OD.292848) niet te 
herroepen; 

4. voorschrift 5 van de bestreden beslissing van 25 oktober 2019 aan te 
passen; 

5. Provinciale Staten informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beslissing op bezwaar ontheffing Wet natuurbescherming Circuit Zandvoort 

Op aanvraag van het Circuitpark Zandvoort B.V. is ontheffing verleend van 
bepalingen van de Wet natuurbescherming voor ruimtelijke ingrepen op het 
circuitterrein (o.a. aanleg van paden, tunnels en de plaatsing van tribunes), 
waarbij beschermde soorten worden verstoord en leefgebied wordt beschadigd 
en vernield. 

Daartegen is door een aantal organisaties bezwaar aangetekend. De Hoor- en 
Advies commissie achtte onvoldoende gemotiveerd dat sprake is van een 
dwingende reden van groot openbaar belang en zette vraagtekens bij de 
noodzaak van plaatsing van extra tribunes. Contrair aan het advies van de 
commissie wordt het bestreden besluit in stand gelaten, maar wordt het besluit 
op deze punten uitgebreider gemotiveerd. 

 

Besluit 

Naar aanleiding van het ingestelde bezwaar: 

1. bezwaarden in hun bezwaren tegen de verleende ontheffing te ontvangen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
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3. contrair aan het advies van de Hoor- en Advies commissie de bestreden 
beslissing van 23 augustus 2019 onder nummer OD.288168 niet te herroepen 
maar onder aanvullende motivering in stand te laten; 

4. Provinciale Staten informeren door middel van bijgaande brief. 

 
Gedeputeerden Pels en Stigter kunnen zich niet met het genomen besluit 
verenigen. 
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Verlenging ganzenbeheerplan Noord-Holland 2015-2020 

Het vigerende ganzenbeheerplan 2015-2020 heeft een looptijd tot 3 maart 
2020. Een nieuw ganzenbeheerplan is in de maak bij de faunabeheereenheid. 
Met de verlenging van de goedkeuring van het huidige beheerplan is voldoende 
tijd om op basis van Provinciaal beleid, wet- en regelgeving een nieuw 
beheerplan op te stellen. Ook wordt 

voorkomen dat er een periode geen ganzenbeheer plaatsvindt. 
 

Besluit 
1. De goedkeuring van het Ganzenbeheerplan Noord-Holland 2015-2020 van 
de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te verlengen tot uiterlijk 1 
december 2020; 

2. Provinciale Staten met een brief over de verlenging van het 
ganzenbeheerplan 2015-2020 te informeren. 
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Wob-verzoek NH Nieuws over geheimhouding/vertrouwelijkheid van stukken 

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob. 
 

Besluit 
1. Het verzoek van NH Nieuws om gegevens over de geheimhouding/ 
vertrouwelijkheid van stukken deels in te willigen en deels te weigeren op 
grond van de Wob; 

2. NH Nieuws hierover te informeren door middel van bijgaande brief; 

3. Provinciale Staten over het besluit te informeren door middel van bijgaande 
brief; 

4. De te verstrekken informatie te plaatsen op de website van de provincie: 
www.noord-holland.nl/wob 
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Vergaderstukken MRA Regiegroep 3 april 2020 

Op 3 april 2020 zal de halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden van de MRA-
Regiegroep. Aan de Colleges van B&W en GS van de betrokken overheden 
wordt gevraagd om de vergaderstukken te agenderen in raden en Staten. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht aan PS betreffende de vergadering van de Regiegroep 
Metropoolregio Amsterdam vast te stellen; 

2. De voordracht met bijlagen aan PS te zenden door middel van bijgaande 
brief. 
 

 
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  24, 25  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  20, 21, 22, 23  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  7, 8, 9, 10, 11, 12  
J. van de Ven   tel. (06) 5284 1171  13, 14, 15, 16, 17, 18 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 3, 4, 5  
O. Beeksma   tel. (06) 2245 0962  2, 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.  

 
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/


 
APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 FEBRUARI 2020 
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 
 

1 

Onderwerp Besluit 

1. 
Ava RON 17 april 2019 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied 
N.V. (RON) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering 
d.d. 17 april 2019: 

a. de vaststelling van de jaarrekening 2018 en de daarin 
opgenomen resultaatsbestemming; 

b. dechargeverlening aan de directeur voor het gevoerde 
beleid in 2018; 

c. het dividendbeleid; 
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 18 april 2019; 

3. De portefeuillehouder Economie te machtigen -met recht- van 
substitutie voornoemde aandeelhoudersvergadering bij te 
wonen. 
 

2. 
Alliander N.V. 
aandeelhoudersvergadering 
d.d. 10 april 2019 
 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in Alliander N.V. in te stemmen met de 

volgende voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de 
vergadering van aandeelhouders d.d. 10 april 2019: 

a. vaststelling van de jaarrekening 2018; 
b. vaststelling van het dividend over 2018; 
c. verlening van kwijting aan de leden van de Raad van 

Bestuur; 
d. verlening van kwijting aan de leden van de Raad van 

Commissarissen; 
e. herbenoeming van de heer B. Roetert tot lid van de 

Raad van Commissarissen; 
f. wijziging van de statuten van Alliander N.V.; 

2. De portefeuillehouder, met recht van substitutie, te machtigen 
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering; 

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 11 april 2019. 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. 
 

3. 
Zeestad Beheer B.V., 
aandeelhoudersvergadering 
d.d. 7 maart 2019 
 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met 

de volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor 
de aandeelhoudersvergadering d.d. 7 maart 2019: 

a. de directeur van Zeestad Beheer B.V. opdracht te 
geven om voor alle nieuwe en oude projecten een 
concept Exploitatie Zeestad met een looptijd van 1 
januari 2019 tot en met 31 december 2023 op te 
stellen op basis waarvan in mei/juni de 
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aandeelhouders een besluit kunnen nemen; 
b.  onder voorbehoud van goedkeuring door de 

gemeenteraad van 18 maart 2019, waarbij door de 
gemeenteraad het benodigde bedrag van € 2,28 
miljoen beschikbaar wordt gesteld, akkoord te 
gaan met het project Transformatie Koning-
/Spoorstraat en na goedkeuring van de raad het 
mandaat van kracht te laten gaan ten behoeve van 
de directeur van Zeestad Beheer B.V.  voor 
ondertekening van de overeenkomst en tot 
uitvoering van het project over te gaan; 

c.  de directeur van Zeestad Beheer B.V. 
voorwaardelijk, onder voorbehoud van de 
beschikbaarheid van financiële middelen voor de 
projecten zoals opgenomen in het Werkplan, 
goedkeuring te verlenen het werkplan van Zeestad 
voor 2019 vast te stellen en uit te voeren; 

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 8 maart 2019. 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. 
 

4. 
Pallas, derde tranche 
 

Besluit 
1. Het laatste go-besluit te nemen ten behoeve van de realisatie 

van de nieuw te bouwen Pallas-reactor; 
2. In te stemmen met het verzoek van de Stichting Voorbereiding 

Pallas-reactor tot een aanpassing van de leningsovereenkomst 
d.d. 18 december 2014 opdat de uiterste terugbetaaldatum 
uitgesteld wordt van 1 januari 2019 naar 1 juli 2020 en dat de 
maximaal te verstrekken subsidie in de vorm van een 
geldlening van € 40 miljoen een bedrag exclusief rente wordt 
in plaats van inclusief rente; 

3. De derde (laatste) tranche van € 17,5 miljoen beschikbaar te 
stellen; 

4. Provinciale Staten, na het opheffen van de geheimhouding, te 
informeren met inliggende brief; 

5. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, 
sub b en sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 tot en 
met 4 en voort te laten duren totdat de Tweede Kamer door de 
Minister van Medische Zorg is geïnformeerd. 
 

5. 
Pallas geheimhouding 
 

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 Wob, geheimhouding op te leggen op de 
Businesscase Pallas en de rapportage van Strategy&; 

2. Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet, deze 
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documenten onder geheimhouding ter inzage te leggen voor 
PS bij de statengriffie en aan PS te verzoeken de 
geheimhouding te bekrachtigen in hun eerstvolgende 
vergadering door middel van bijgevoegde brief en voort te 
laten duren tot de exploitatie van de Pallas-reactor is 
beëindigd; 

3. De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor uitstel te verlenen 
voor het opmaken van de jaarrekening 2017 tot 1 juli 2018. 
 

6. 
Opleggen geheimhouding 
raming variant I N236 
Franse Kampweg 
 

Besluit 
1. Wegens het verzoek in de Commissie M&F van 27 november 

2017 van de fracties van de PvdA en ChristenUnie-SGP om 
gebruik te maken van het aanbod van de gedeputeerde om 
een nadere financiële onderbouwing te geven van Variant I 
Franse Kampweg, geheimhouding op te leggen op deze 
onderbouwing en deze op grond van artikel 25, tweede lid, 
van de Provinciewet vertrouwelijk (onder geheimhouding) voor 
PS ter inzage te leggen wegens het belang genoemd in artikel 
10, eerste lid, sub c, en tweede lid, sub b, van de Wet 
openbaarheid van bestuur; 

2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te 
verzoeken om geheimhouding te bekrachtigen. 
 

7. 
Bestuursovereenkomst 
Guisweg 

Besluit 
1. Tot het aangaan van een bestuursovereenkomst 

planstudiefase van project Guisweg met gemeente Zaanstad, 
ministerie I&W, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam; 

2. De portefeuillehouder RO te machtigen om deze 
overeenkomst namens GS te ondertekenen; 

3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van 
de Wob, geheimhouding op te leggen op dit besluit en voort 
te laten duren totdat de bestuursovereenkomst geaccordeerd 
is door de verantwoordelijke minister, naar verwachting in de 
week van 16 december 2019; 

4. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit. 
 

8. 
XS2Talent 

 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de mogelijkheden en risico’s bij de 

afwikkeling van het raamcontract over de uitvoering van het 
Talentbudget; 

2. Te kiezen uit één van de volgende opties: 
a. het instellen van een bodemprocedure teneinde het 

teveel betaalde voorschot te vorderen, waarbij de kans 
op feitelijke inning nihil is; 

b. het geschil op te lossen door een schikking met 
XS2Talent te treffen. 

3. Gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 
het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b, van de 
Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen 
op dit besluit en voort te laten duren totdat de kwestie is 
afgewikkeld. 
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9. 
Agenda 
aandeelhoudersvergadering 
PWN d.d. 27 november 
2019 

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. 27 november 2019: 

a. Vaststellen drinkwatertarieven; 
b. Met terugwerkende kracht akkoord te gaan met de 

uitbreiding van de RvC van vijf naar zes leden voor de 
periode 14 juni 2019 (AvA I) – 27 november 2019 (AvA 
II). 

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 27 november 
2019; 

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

10. 
Aandeelhoudersvergadering 
Innovatiefonds Noord-
Holland B.V. (INH) 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van het Innovatiefonds 

Noord-Holland B.V. (INH) in te stemmen met de begroting 
2020, zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 21 november 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 22 november; 

3. De portefeuillehouder Economie te machtigen - met recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

11. 
Storting fondsvermogen 
Innovatiefonds 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van het Innovatiefonds 

Noord-Holland B.V. (INH) de tweede storting van 25% te 
voldoen van de agio stortingsverplichting conform de 
bedragen zoals overeengekomen in de 
aandeelhoudersovereenkomst van INH d.d. 12 april 2018, 
waarbij de verplichting van de provincie voor deze storting 
neerkomt op 935.500  euro; 

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 bestuurder van INH kennis heeft kunnen nemen van 
voornoemd besluit. 
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12. 
Regionaal OV 
Toekomstbeeld 2040 voor 
heel Noord-Holland en 
Flevoland 

Besluit 
1. Het Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 voor heel Noord-

Holland en Flevoland vast te stellen; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om namens GS 

in te stemmen met de 100% versie van het Regionaal OV 
Toekomstbeeld 2040 voor heel Noord-Holland en Flevoland; 

3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede 
lid, sub f en g,  geheimhouding op te leggen op het Regionaal 
OV Toekomstbeeld 2040 en voort te laten duren tot na het BO 
MIRT van 20 november 2019; 

4. PS ná 20 november 2019 te informeren via bijgevoegde brief. 
 

13. 
SADC 
aandeelhoudersvergadering 
5 juni 2019 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in SADC N.V. in te stemmen met de 

volgende voorstellen, zoals  opgenomen op de agenda voor de 
vergadering van aandeelhouders d.d. 5 juni 2019: 
• De jaarrekening SADC 2018 vast te stellen; 
• Het dividend over 2018 te passeren; 
• Het resultaat over 2018 ad € 691.593 toe te voegen aan 

de algemene reserve; 
• Decharge te verlenen aan de directie en de Raad van 

Commissarissen voor het gevoerde beleid in 2018; 
• Akkoord te gaan met de constatering dat de door SADC 

gestorte middelen nog steeds voldoende zijn voor de 
uitvoering van het project Schiphol Trade Park. Het 
financieringsplafond voor Schiphol Trade Park blijft intact, 
waarvan 33% voor SADC. De evaluatie van het door SADC 
beschikbaar gestelde financieringsarrangement derhalve 
als afgerond te verklaren. 

2. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te 
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering; 

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 per 
6 juni 2019. 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. 

 
14. 
Aandeelhoudersvergadering 
Alliander 26 september 
2019 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in Alliander N.V. in te stemmen met de 

volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 26 september 2019: 

a. benoeming van de heer F. Eulderink tot lid van de 
Raad van Commissarissen; 

b. benoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de 
Raad van Commissarissen; 

2. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te 
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 

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, 
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geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen per 
27 september 2019. 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. 
 

15. 
Agenda 
aandeelhoudersvergadering 
PolanenPark, d.d. 27 
november 2019 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met de 

volgende voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de 
vergadering van aandeelhouders d.d. 27 november 2019: 
• Vaststelling van het jaarplan PolanenPark 2020; 
• Vaststelling van de nieuwe algemene verkoopvoorwaarden. 

2. De portefeuillehouder Economie - met recht van substitutie - 
te machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering; 

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 per 
28 november 2019. 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. 

 
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   1, 4, 5, 10, 11 
D. Pestman  tel. (06) 4615 9153   3, 9 
J. van de Ven  tel. (06) 5284 1171   2, 14, 15 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   6, 7, 12, 13 
O. Beeksma  tel. (06) 2245 0962   8 
 
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.  
 
 


	GS2020-02-25OBV aangepast
	GS2020-02-25AppendixOBV

