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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 16 februari 2021 
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Stand van zaken Regionale Ontwikkelagenda Noord-Holland 
Provincie Noord-Holland heeft met NS afgesproken om samen met gemeenten 
en Vervoerregio Amsterdam voor een aantal spoorcorridors (spoorlijnen) een 
Regionale Ontwikkelagenda op te stellen. Doel van de Regionale 
Ontwikkelagenda is om ontwikkelingen rondom OV-knooppunten 
(stationsgebieden), bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking en het 
openbaar vervoer, in samenhang te bekijken en te versterken. In een brief 
informeren Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten over de stand van zaken. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de Regionale Ontwikkelagenda 
Noord-Holland; 
2. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 5 van de heer Gringhuis (GroenLinks) over de 
situatie parallelwegen N23 Obdam-Hoorn 
De heer Gringhuis (GroenLinks) heeft vragen gesteld over de situatie van de 
parallelwegen N23 Obdam – Hoorn. 
 

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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Probleemanalyse HOV ZaanIJ en Amsterdam-Purmerend 
De provincie Noord-Holland heeft, in samenwerking met de Vervoerregio 
Amsterdam (VRA) en gemeenten Zaanstad, Purmerend en Amsterdam, 
onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit in de komende jaren tot 2040 op het 
hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk tussen Zaanstad, Purmerend en 
Amsterdam. Gedeputeerde Staten hebben kennis 
genomen van het rapport en de conclusies worden begin maart bekend 
gemaakt. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de rapportage Probleemanalyse HOV ZaanIJ en 
Purmerend-Amsterdam; 
2. In te stemmen met het besluit om bij de vervolgtrajecten op de corridors 
ZaanIJ en Purmerend-Amsterdam alleen via de Programmaraad van het Rijk-
Regioprogramma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ betrokken te blijven; 
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3. De portefeuillehouder Bereikbaarheid en Mobiliteit te machtigen om namens 
Gedeputeerde Staten in te stemmen met de eindrapportage tijdens de 
vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 18 
februari 2021; 
4. Bijgevoegde brief aan PS te versturen ná de informatiebijeenkomst voor 
raden en staten op 1 maart 2021. 
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Regionaal transitieplan ov-concessies en herijking ov-concessie Noord-
Holland Noord 
De gevolgen van de coronacrisis voor het openbaar vervoer zijn groot. Om 
Noord-Holland in de toekomst bereikbaar te houden, werken provincie Noord-
Holland en Connexxion aan een regionaal transitieplan voor het openbaar 
vervoer. Dit is naar verwachting april 2021 af. Het college informeert PS over 
de stand van zaken en de aankomende herziening van de ov-concessie Noord-
Holland Noord. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de 
actuele ontwikkelingen rondom corona en het regionaal transitieplan voor de 
OV-concessies; 
2. De ontwerp Nota van Uitgangspunten voor de herijking van de ov-concessie 
Noord-Holland Noord vast te stellen als onderdeel van het regionaal 
transitieplan voor de OV-concessies; 
3. Gemeenten in concessiegebied Noord-Holland Noord en het Regionaal 
Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Noord-Holland (Rocov-NH) 
te vragen om een reactie op de ontwerp Nota van Uitgangspunten. 
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Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie ten zuiden van 
Zwanenburg 
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 2 februari 2021 
per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een 
stimuleringsgebied zonne-energie langs de A9 ten zuiden van Zwanenburg. 
Voordat GS besluiten het gebied aan te wijzen, worden de plannen voorgelegd 
aan de commissie Ruimte, Wonen, Klimaat. 
 

Besluit 
1. Tot het voornemen om op verzoek van gemeente Haarlemmermeer het 
stimuleringsgebied zonne-energie ten zuiden van Zwanenburg aan te wijzen 
2. De commissie RWK op 15 maart met bijgaande brief te horen inzake het 
voornemen om het stimuleringsgebied zonne-energie ten zuiden van 
Zwanenburg aan te wijzen. 
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Aanvraag opsporingsvergunning geothermie Amsterdam e.o. 
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De provincie Noord-Holland doet samen met de gemeente Amsterdam en 
warmtebedrijven Vattenfall en Eneco een (concurrerende) aanvraag 
opsporingsvergunning aardwarmte bij het ministerie van EZK, voor het gebied 
Amsterdam en directe omgeving. Dit naar aanleiding van de aanvraag 
opsporingsvergunning die eind november door een partij is gedaan voor een 
groot deel van de zuidelijke MRA. Deze (concurrerende) aanvraag heeft tot doel 
voldoende voortgang te behouden in de aardwarmte-ontwikkelingen in dit 
gebied en te komen tot veilige, efficiënte en betaalbare exploitaties. Zodra er 
voldoende bekend is over de ondergrond zal de opsporingsvergunning onder 
transparante selectiecriteria worden overgedragen aan geschikte marktpartijen 
voor de winning van de warmte. 
 

Besluit 
1. Samen met de gemeente Amsterdam, Vattenfall en Eneco bij het ministerie 
van EZK bijgaande aanvraag voor een Opsporingsvergunning Aardwarmte voor 
het gebied Amsterdam en directe omgeving in te dienen; 
2. De gedeputeerde Energie te machtigen om eventuele redactionele 
wijzigingen in de aanvraag door te voeren; 
3. De gedeputeerde Energie te machtigen om namens de provincie de aanvraag 
opsporingsvergunning aardwarmte te ondertekenen; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 
Op verzoek van de deelnemers is de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geactualiseerd aan relevante 
regelgeving. De bestuursorganen van de betreffende deelnemers van de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord moeten 
nu zelfstandig besluiten tot wijziging. Provinciale Staten wordt gevraagd 
toestemming te verlenen aan deze wijziging. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51, tweede lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen te verzoeken op basis van bijgaande 
voordracht toestemming te verlenen aan Gedeputeerde Staten tot het treffen 
van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord; 
2. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
ingevolge artikel 51 Wet  gemeenschappelijke regelingen te treffen. 
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Annotatie vergadering dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord 17 februari 2021 
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De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks bestuur op 17 februari 2021. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 17 februari 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Rapportage Europese samenwerking Randstadprovincies 
De vier Randstadprovincies werken in Brussel samen op Europese dossiers. Zij 
signaleren nieuwe beleidsontwikkelingen en analyseren voorstellen. De 
Randstadsamenwerking in Brussel stelt jaarlijks een rapportage op over de 
werkzaamheden van het afgelopen jaar met een doorkijk naar het komende 
jaar. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de Randstad vooruitblik 2021; 
2. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Annotatie AB Plassenschap Loosdrecht e.o. 17 februari 2021 
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap 
Loosdrecht. 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 Plassenschap Loosdrecht op 17 februari 2021 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden 
Het Rijk heeft een nieuwe aankoopregeling beschikbaar gesteld voor 
veehouderijen met een grote stikstofuitstoot op de (overbelaste) Natura 2000-
gebieden. Veehouderijen die voldoen aan de voorwaarden kunnen daarvoor 
een verzoek indienen bij de provincie Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de aanvraag door de Provincie bij de Minister van LNV 
van een financiële bijdrage van € 3.040,000,- (deel A) en € 3.705.000,- (deel 
B) op grond van de ministeriele regeling provinciale aankoop veehouderijen bij 
natuurgebieden; 
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2. De gedeputeerde voor Natuur te machtigen om de onder 1. genoemde 
aanvraag namens de Provincie in te dienen bij RVO.nl; 
3. Met behulp van de door de Minister te verstrekken financiële bijdrage over 
te gaan tot het op vrijwillige basis aankopen van in Noord-Holland gelegen 
veehouderijen die als ‘piekbelasters’ van stikstof op Natura 2000 gebieden 
kunnen worden aangemerkt zoals bedoeld in de in punt 1 genoemde regeling; 
4. Als definitie van 'piekbelasters' dezelfde definitie te gebruiken als de onder 
punt 1 genoemde regeling; 
5. De bijdrage tevens in te zetten voor het aankopen van de bij veehouderijen 
behorende opstallen en landbouwgrond; 
6. De voorfinanciering ter grootte van maximaal € 3.705.000,- die gevraagd 
wordt voor onderdeel B van de regeling uit de reserve Groen te financieren; 
7. De proceskosten die op grond van de regeling voor rekening van de 
provincie komen te financieren uit de reserve Groen; 
8. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over dit 
besluit. 
 

12 
 

Wijziging Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade Noord-Holland 
Om de provinciale werkwijze bij het verlenen van tegemoetkomingen in 
faunaschade meer in lijn te brengen met de systematiek van de Wet 
natuurbescherming, verhogen Gedeputeerde Staten het eigen risico bij 
faunaschade door ganzen van 5% naar 20%. Dit was aangekondigd in het 
coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ uit 2019. Daarom wordt de 
Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade Noord-Holland gewijzigd. 
 

Besluit 
1. De Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade Noord-Holland per 1 maart 
2021 te wijzigen conform bijgaand wijzigingsbesluit; 
2. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren; 
3. De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland een afschrift te zenden van 
de brief aan Provinciale Staten. 
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Grondruil ten behoeve van het fietspad langs de Wierdijk 
De Wierdijk in de gemeente Hollands Kroon is een monumentale dijk, gelegen 
in het Natuurnetwerk Nederland. Langs de Wierdijk realiseert de provincie 
Noord-Holland een nieuw fietspad. Om het fietspad aan te kunnen leggen in 
de Polder Waard-Nieuwland, is met de pachter van Staatsbosbeheer een 
ontbinding van de pachtovereenkomst overeengekomen. Hierdoor kan ook het 
natuurbeheer op deze grond optimaal worden uitgevoerd. Daarnaast ruilt de 
provincie grond met deze pachter in het kader van agrarische 
structuurverbetering. 
 

Besluit 
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Om deel te nemen aan een grondruil met één wederpartij ten behoeve van de 
realisatie van het nieuwe fietspad langs de Wierdijk en natuurontwikkeling, 
waarbij: 
• de percelen kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummers 188 
en 278, met een totale oppervlakte van 72.875 m2 worden aangekocht voor 
een koopsom van € 390.319,-; 
• de percelen kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummers 109, 
451 en 101, met een totale oppervlakte van ongeveer 86.487 m2, worden 
verkocht voor een koopsom van € 448.880,-; 
• ter voorkoming van onteigening een schadevergoeding wordt betaald van € 
61.561 voor de ontbinding van de reguliere pachtovereenkomst op het perceel 
van Staatsbosbeheer, kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, 
nummer 113. 
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Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-
Holland 2021 
In de beleidsnotitie Sport heeft de provincie Noord-Holland aangegeven in te 
willen zetten op het verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor willen 
wij jaarlijks de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
sportaccommodaties Noord-Holland 2021 openstellen. Hier kunnen 
sportverenigingen tot maximaal €10.000 subsidie aanvragen voor kleine 
fysieke besparingsmaatregelen zoals de aanschaf van ledverlichting. Met deze 
uitvoeringsregeling willen wij sportverenigingen stimuleren om op relatief 
korte termijn aan de slag te gaan met kleine besparings- en 
verduurzamingsmaatregelen voor hun accommodaties. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties 
Noord-Holland 2021 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
sportaccommodaties Noord-Holland 2021 vast te stellen op €150.000; 
3. De openstelling en het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie 
verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
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Annotatie bij agenda Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden d.d. 18 februari 
2021 
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De provincie is lid van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. 
 

Besluit 
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1. Kennis te nemen van de agenda van de onderlinge vergadering van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 18 februari 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van de onderlinge vergadering van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. op 18 februari 2021. 
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Bestuursplatform Energietransitie NZKG 18 februari 2021 
Het Bestuursplatform Energietransitie NZKG vergadert op 18 februari 2021. De 
portefeuillehouder Klimaat en Energie zal deze vergadering voorzitten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van het Bestuursplatform 

Energietransitie NZKG op 18 februari 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet, zoals verwoord in de 

annotatie op de agenda van het Bestuursplatform Energietransitie 
NZKG; 

3. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen de provincie te 
vertegenwoordigen. 
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Stichtingsbestuur NZKG en Bestuursplatform NZKG 18 februari 2021 
Het Stichtingsbestuur projectbureau NZKG en het Bestuursplatform NZKG 
vergaderen op 18 februari 2021. De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied 
en zeehavens zal deze vergaderingen voorzitten. 
 

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

Stichtingsbestuur projectbureau NZKG op 18 februari 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet, zoals verwoord in de 

annotatie op de agenda van de vergadering van het Stichtingsbestuur 
projectbureau NZKG; 

3. De portefeuillehouder Zeehavens te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen; 

4. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform NZKG op 18 februari 2021; 

5. In te stemmen met de voorgestelde inzet, zoals verwoord in de 
annotatie op de agenda van het Bestuursplatform NZKG; 

6. De portefeuillehouder Zeehavens te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen. 

 

 
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: 
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M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  9, 10  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  11, 12, 13,   
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  1  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  5, 6, 7, 8, 16  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  2, 3, 4  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  14, 15, 17 
 
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 16 februari 2021  
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
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nderwerp Besluit 
 

1. 
GNR: inzet provincie in 
onderhandelingen over 
een nieuwe 
Samenwerkings-
overeenkomst 
 

 
Besluit 
1. kennis te nemen van de opties voor de provinciale inzet in het 
komende onderhandelingsproces om tot aanpassing te komen van 
de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de participanten in 
de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR), en om optie 2 
(uittreden als participant in GNR) verder te verkennen; 
2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g van de 
Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op 
dit besluit en onderliggende stukken en op te heffen na 
ondertekening van de aangepaste SOK. 

2. 
Pachtbeëindiging/verkoop 
tbv NNN in het Westelijk 
Tuinbouwgebied Haarlem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besluit 
1. Van diverse provinciale eigendommen in het westelijk 
tuinbouwgebied, ten westen van de Randweg in Haarlem de pacht 
met maatschap Teeuwen te beëindigen, te weten de kadastrale 
percelen: Haarlem II, sectie T, nummers 31, 32, 35, 37, 2315, 
3601 en 3903 met een totale oppervlakte van 3.53.25 ha voor een 
totale ontpachtingsschadeloosstelling van € 772.000,- met een 
P.M. post voor de belastingschade; 
2. Drie gedeelten van percelen onderhands te verkopen aan de 
familie Teeuwen, te weten een gedeelte van de kadastrale 
percelen: Haarlem II, sectie T, nummers 3903, 31 en 37 ter 
grootte van ongeveer 2096 m2 tegen een verkoopprijs van € 
38.000,--, ten einde de pachtbeëindiging rond te kunnen krijgen; 
3. De portefeuillehouder Grond te machtigen tot het doorvoeren 
van eventuele kleine redactionele wijzigingen in de ontpachting- 
en verkoopovereenkomst en het ondertekenen van de twee 
overeenkomsten; 
4. Gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 
artikel 10, tweede lid, sub b en g, geheimhouding op te leggen op 
voorgaande besluiten en de onderliggende stukken totdat de 
verkoop en levering van de gronden definitief is. 

3.  
Zeestad oktober 2020 

 
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. 28 oktober 2020: 
a. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen 
om tot uitvoering van werkzaamheden op basis van het Plan van 
Aanpak voor de inrichting van de openbare ruimte Willemsoord-
Zuid over te gaan en het geraamde bedrag beschikbaar te stellen 
vanuit het totale budget voor de openbare ruimte Willemsoord in 
de goedgekeurde exploitatie per 1 januari 2020; 
b. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen 
de halfjaarrapportage Q1 en Q2 2020 van Zeestad vast te stellen. 
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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
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2. De portefeuillehouder R.O.- met recht van substitutie - te 
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de algemene 
vergadering van aandeelhouders van Zeestad Beheer B.V. 
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 29 oktober 2020. 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. 
Programma Natuur 
 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van bijgaande bespreeknotitie voor het 
Bestuurlijk Overleg tussen de IPO-BACVP en de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over het 
Uitvoeringsprogramma Natuur op 7 december aanstaande; 
2. In te stemmen met bijgaand concept-Uitvoeringsprogramma 
Natuur, opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van LNV 
en de twaalf provincies; 
3. In te stemmen met de overige beslispunten uit de 
bespreeknotitie; 
4. Provinciale Staten na 7 december 2020 door middel van 
bijgaande brief te informeren over het Uitvoeringsprogramma 
Natuur en de portefeuillehouder Natuur te machtigen de tekst van 
de brief zo nodig naar aanleiding van de uitkomsten van het 
Bestuurlijk Overleg aan te passen; 
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 f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op deze besluiten tot en met 7 december 2020. 
 

5. 
PolanenPark, november 
2020 
 

 
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. 11 november 2020: 
• Vaststelling van de grondexploitatie PolanenPark per 1-7-2020: 
• Vaststelling van het jaarplan PolanenPark over 2021; 
• Goedkeuring te verlenen aan de uitbetaling van een deel van de 
overtollige liquide middelen, middels een uitkering van € 600.000 
uit PolanenPark CV; 
• Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van 7.969m2 aan 
CyrusOne ten behoeven van de inrichting van een groenstrook. 
2. Als vennoot in PolanenPark C.V. in te stemmen met het in de 
notitie Uitkering kapitaal PolanenPark CV opgenomen voorstel aan 
de vennoten: 
• Goedkeuring te verlenen aan de uitbetaling van een deel van de 
overtollige liquide middelen, middels een uitkering van € 600.000 
uit PolanenPark CV. 
3. De portefeuillehouder Economie - met recht van substitutie - te 
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
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aandeelhoudersvergadering en de plaatsvervanger te machtigen 
de notitie Uitkering kapitaal PolanenPark CV te ondertekenen; 
4. 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 op 12 november 2020. 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. 

6. 
Annotatie en agenda AB 
RAUM 28 juni 2017 

 
Besluit 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
algemeen bestuur van recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer d.d. 28 juni 2017 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng 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 30 juni 2017 met uitzondering van 
het besloten deel. 

7. 
Algemene vergadering 
van Aandeelhouders 
Investeringsfonds Noord-
Holland B.V. (INH) 19 
november 2020 

 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van het Innovatiefonds 
Noord-Holland B.V. (INH) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 
19 november 2020: 
a. Vaststellen bezoldiging fondsmanager vanaf 1-1-2021 zoals 
verwoord in de annotatie; 
b. Vaststelling van de begroting 2021 voor INH en COL-NH met de 
voorgestelde aanpassing m.b.t. de bezoldiging van de 
fondsmanager; 
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 20 november 2020; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen - met recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de 
aandeelhoudersvergadering. 

8. 
Kamerbrief 'Stand van 
zaken Pallas' 

 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van de brief van de minister voor 
Medische  Zorg en Sport aan de Tweede Kamer met onderwerp 
‘Stand van zaken Pallas’; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
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en f, van de  Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op  dit besluit en op te heffen nadat de brief met 
onderwerp ‘Stand  van zaken Pallas’ van de minister voor 
Medische Zorg en Sport  aan de Tweede Kamer is verstuurd. 
3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief nadat de 
geheimhouding op dit besluit is komen te vervallen. 

9. 
Convenant Cargoloop 
Holland 

 

 
Besluit 
1. Tot het aangaan van het convenant Cargoloop Holland om 
samen met publieke en private partijen de haalbaarheid van een 
Cargoloopnetwerk in Nederland te onderzoeken; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit en Bereikbaarheid te 
machtigen dit convenant namens GS 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 g, 
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op besluitonderdeel 1 en 2 en voort te laten duren tot en 
met 14 januari; 
4. PS te informeren met bijgevoegde brief nadat de 
geheimhouding is opgeheven. 

10. 
Aandeelhoudersvergaderi
ng Alliander 20 januari 
2021 

 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in Alliander N.V. in te stemmen met het 
volgende voorstel, zoals opgenomen op de agenda voor de 
vergadering van aandeelhouders d.d. 20 januari 2021: 
-  De heer G. Penning te benoemen tot lid van de Raad van 
Commissarissen; 
2. De portefeuillehouder Energie - 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 21 januari 2021. 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. 

11. 
Aandeelhouders- en 
vennotenvergadering 
Zeestad B.V. en C.V. d.d.   
27 juni 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. 27 juni 2019: 
a. onder voorbehoud van vaststelling van de kadernota door de 
gemeenteraad, de exploitatie Zeestad met een positief resultaat 
van € 23.712 netto contant per 1 januari 2019, goed te keuren als 
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financieel kader voor de directeur van Zeestad Beheer B.V. voor de 
verdere ontwikkeling van de projecten binnen Zeestad in de 
periode tot en met 2023. Met deze goedkeuring gaat de AvA 
eveneens akkoord met het inzetten van het bedrag van € 2,3 
miljoen, dat gereserveerd was voor de verwerving van McDonalds, 
voor het nieuwe project Winkelhart; 
b. de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen 
om op basis van het door de gemeente te verstrekken 
voorschotkrediet van € 500.000, opdrachten aan derden te 
verstrekken ten behoeve van de voorbereiding van de 
ontwikkeling van het Stadhuis op Willemsoord; 
c. onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant: Vaststelling van de jaarrekening 2018; 
d. onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant: Verlening van decharge aan de directeur van 
de vennootschap; 
e. de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen 
de halfjaarrapportage Q3 en Q4 2018 van Zeestad vast te stellen. 
2. Als vennoot in Zeestad C.V. in te stemmen met de volgende 
geagendeerde voorstellen: 
a. onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant: Vaststelling van de jaarrekening 2018; 
b. onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring 
van de accountant: Verlening van decharge aan de beherend 
vennoot. 
3. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen 
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de algemene 
vergadering van aandeelhouders van Zeestad B.V. en de 
plaatsvervanger - met recht van substitutie - te machtigen de 
provincie te vertegenwoordigen tijdens de vergadering van 
vennoten van Zeestad C.V. 
4. 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 zodra de verwerving van 
McDonalds is afgerond. 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. 

12. 
Aandeelhoudersvergade-
ring SADC d.d. 15 
december 2020 

 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V. 
in te stemmen met de volgende voorstellen, zoals opgenomen op 
de agenda voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 16 
december 2020: 
• Mevrouw H.M.A. Aarts te benoemen tot lid van de Raad van 
Commissarissen op voordracht van de gemeente 
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Haarlemmermeer; 
• Mevrouw M.B.E. Maarsen te herbenoemen tot lid van de Raad 
van Commissarissen op voordracht van de gemeente Amsterdam; 
• Het reglement van de Raad van Commissarissen aan te passen; 
• Het bedrijfsplan 2021-2025 vast te stellen; 
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 17 december 2020. 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. 

13. 
Schadeclaim MSC Zoë  

 
Besluit 
1. Aan Rijkswaterstaat te bevestigen dat de provincie Noord-
Holland afziet van het voeren van procedures tegen MSC en/of 
haar verzekeraars; 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en g, van 
de Wob, geheimhouding op te leggen op besluitonderdeel 1 en in 
ieder geval tot 1 januari 2021 voort te laten duren. 

14. 
Recreatie Noord-Holland 
N.V. 
aandeelhoudersbesluit 
herbenoeming R. Post 

 

 
Besluit 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van Recreatie Noord-Holland N.V. 
(RNH) waarbij besloten wordt tot de herbenoeming van de heer R. 
Post tot lid van de raad van commissarissen van RNH per 1 maart 
2021 voor een periode van 2 jaar, waarna geen herbenoeming 
meer mogelijk is; 
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 de datum van 
ondertekening van voornoemd aandeelhoudersbesluit. 

15. 
Aandeelhoudersvergade-
ring Afvalzorg d.d. 17 
december 2020 

 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding 
(Afvalzorg) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in 
de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 17 december 
2020: 
a. de honorering 2021 van de raad van commissarissen; 
b. het wijzigen van de statuten overeenkomstig de ontwerpakte 
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van 19 november 2020, opgesteld door Baker & McKenzie te 
Amsterdam alsmede om iedere bestuurder van Afvalzorg, alsmede 
iedere medewerker verbonden aan Baker & McKenzie, voornoemd, 
te machtigen de akte van de statutenwijziging te doen passeren 
overeenkomstig voormeld concept, en voorts alle andere 
handelingen te verrichten die in verband met voornoemde 
statutenwijziging dienstig of noodzakelijk is; 
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 18 december 2020; 
3. De portefeuillehouder Energie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 

16. 
Aandeelhoudersbesluit 
Solaroad december 2020 

 

 
Besluit 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van Solaroad B.V. waarin tot het 
volgende wordt besloten: 
a) het vaststellen van het Jaarplan 2021; en 
b) het vaststellen van de Begroting 2021; 
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 zodra het onder 1. 
genoemde aandeelhoudersbesluit door alle aandeelhouders is 
ondertekend. 

17. 
Aandeelhoudersvergaderi
ng PDENH dd 25 
november 2020 

 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Participatiefonds 
Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te stemmen 
met het voorstel zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 25 november 2020: het 
vaststellen van het Businessplan 2021; 
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 26 november 2020; 
3. De portefeuillehouder Circulaire Economie te machtigen – met 
het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de aandeelhoudersvergadering. 

18. 
Aandeelhoudersvergade-
ring PWN dd 27 november 
2020 

 

 
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 
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aandeelhoudersvergadering d.d. 27 november 2020: 
a. het verlenen van decharge aan de leden van de raad van 
commissarissen voor het gevoerde beleid en toezicht over het 
boekjaar 2019; 
b. het vaststellen van de Ondernemingsvisie 2025; 
c. het vaststellen van het Beleidsplan 2021; 
d. het vaststellen van de drinkwatertarieven 2021; 
e. het procesvoorstel omtrent de uitwerking van strategische 
vraagstukken; 
f. het vaststellen van het functieprofiel van de algemeen directeur; 
g. de voordrachten van de benoeming van de heer Vermaat en 
mevrouw Pigeaud tot commissaris en ieder van hen te benoemen 
tot lid van de raad van commissarissen per 1 december 2020; 
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 28 november 2020. 

19. 
Aandeelhoudersbesluit 
PDENH EST november 
2020 

 

 
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 
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 
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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. 

20. 
Aandeelhoudersvergaderi
ng ONHN dd 12 november 
2020 

 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 12 november 2020: 
a. vaststelling van het Jaarplan 2021; 
b. vaststelling van de begroting 2021; 
c. de benoeming van mevrouw drs. A. Kuilboer-Noorman tot 
commissaris A per 1 januari 2021; 
d. het procesvoorstel van de voortgangsevaluatie van de regionale 
samenwerking; 
e. het voorgestelde bezoldigingsbeleid ten aanzien van 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 op te heffen per 13 november 2020; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 

21. 
BU/N23 
Vaststellingsovereen-
komst Heijmans/Provincie 
N23  

 
Besluit 
1. een Vaststellingsovereenkomst (VOK) met Heijmans aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder te machtigen om de overeenkomst namens 
de provincie te ondertekenen; 
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang 
met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en sub g, van de 
Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de 
bedragen en data in de vaststellingsovereenkomst (tot het moment 
waarop de werkzaamheden zijn afgerond), bijlage 1 (tot het moment 
waarop de stakeholders in dit project over de informatie in deze 
bijlage zijn geïnformeerd) en bijlage 3 (tot het moment waarop de 
werkzaamheden zijn afgerond); 
4. Provinciale Staten per brief te informeren en hen te verzoeken om 
de door ons in besluit 3 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen;  
5. door middel van brieven het Bestuurlijk Overleg N23 te 
informeren. 
6. de gedeputeerde te machtigen - gehoord de vergadering – voor 
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redactionele wijzigingen in de brieven. 

 

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, 8, 12 
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412   1, 2, 4 
K. Leers   tel. (06) 3168 8211   3, 11, 18, 20 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   10, 14 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   9, 13, 15, 16, 21 
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249   17, 19 
 
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/
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