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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 16 november 2021 
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Legesverordening 2022 
Met de vaststelling van de legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 
beschikt de provincie Noord-Holland over een redactioneel actuele verordening 
en tarieventabel 
 
Besluit: 
1. De ontwerp Legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 vast te stellen; 
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. De ontwerp Legesverordening 2022 inclusief tarieventabel 2022 en de 
statenvoordracht met bijgaande brief aan Provinciale Staten ter besluitvorming 
toe te zenden. 
4. Provinciale Staten te verzoeken motie M77-2021 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Samenwerkingsovereenkomst Randstad Overstromingsmodel Instrumentarium 
Met de samenwerkingsovereenkomst gaan vijf waterschappen en drie 
provincies het Randstad overstromingsmodel instrumentarium verder door 
ontwikkelen. Hiermee geven we als provincie invulling aan de in ons ontwerp 
regionaal waterprogramma 2022-2027 genoemde maatregelen op het gebied 
van overstromingsinformatie, dragen wij bij aan de uitvoering van onze 
wettelijke taak met betrekking tot overstromingsrisico- en gevaarkaarten en 
beleidsterreinen rondom waterveiligheid gericht op zowel preventie, ruimtelijke 
inrichting en rampenbeheersing in dit gebied 
 
Besluit: 
De samenwerkingsovereenkomst (SOK) Randstad Overstromingsmodel 
Instrumentarium met vijf waterschappen (HDSR, Rijnland, Delfland, HHSK, en 
AGV) en 2 provincies (Zuid-Holland en Utrecht) aan te gaan. 
 

3 
 

Ontheffingsverzoek Nauertogt 13 te Koedijk 
De gemeente Alkmaar heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een 
tweede woning bij Nauertogt 13 te Koedijk. Gedeputeerde Staten besluiten de 
gevraagde ontheffing niet te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Het verzoek van de gemeente Alkmaar om op grond van artikel 13.4 
Omgevingsverordening NH2020 ontheffing te verlenen van de 
Omgevingsverordening ten behoeve van de bouw van een tweede woning aan 
Nauertogt 13 (Noord-Holland Noord - landelijk gebied) af te wijzen; 
2. De gemeente Alkmaar over dit besluit te informeren middels bijgevoegde 
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brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
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Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2022 
De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector 
worden verlengd tot 1 september 2022. 
 
Besluit: 
1. De exploitatiebijdrage aan de concessiehouders van de Noord-Hollandse 
ov-concessies tot 1 september 2022 vast te stellen op het niveau van de 
vervoerplannen 2020, zoals oorspronkelijk vastgesteld voorafgaand aan de 
uitbraak van het coronavirus (incl. index-toepassing); 
2. De OV-concessies Gooi en Vechtstreek 2021-2030, Haarlem-IJmond 2017-
2027 en Noord-Holland Noord 2018-2028 en de bij deze concessies 
behorende subsidiebeschikkingen te wijzigen om daarmee een passende 
grondslag te creëren om de Beschikbaarheidsvergoeding 2022 van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit te kunnen keren aan de 
concessiehouder; 
3. De sectormanager Mobiliteit te mandateren om ter uitvoering van het besluit 
onder 2. de concessiebesluiten en subsidiebeschikkingen te wijzigen; 
4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de 
beschikbaarheidsvergoeding 2022 en de uitvoering van het transitieplan 
Openbaar Vervoer. 
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Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Bestuursovereenkomst 
hoogwaardig Openbaar Vervoer Randstad II. Direct na de ondertekening van 
het bestuursakkoord door alle betrokken partijen op 2 december a.s. zal 
hierover een nieuwsbericht worden verzonden. 
 
Besluit: 
1. De Bestuursovereenkomst hoogwaardig Openbaar Vervoer Randstad II aan te 
gaan met de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 
de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Almere; 
2. PS middels bijgevoegde brief te informeren. 
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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 16 november 2021 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand 
aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid 
over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals 
 
Besluit: 
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Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 16 november 2021 op het gebied van VTH bij provinciale bedrijven 
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Uitwerking M125-2021 (Motie Jeugd Kinderres) 
Op 5 juli 2021 hebben Provinciale Staten Motie Jeugd/KinderRES (M125-2021) 
aangenomen. In deze motie verzoeken Provinciale Staten om samen met het 
onderwijsveld te onderzoeken wat de behoefte is met betrekking tot een 
onderwijsprogramma over klimaat en energie voor het primair en voortgezet 
onderwijs. En hierin mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit 
onderwijsprogramma zou kunnen zijn op een manier dat het past bij de 
belevingswereld van kinderen. 
 
Besluit: 
PS te verzoeken motie 125-2021 als afgedaan te beschouwen d.m.v. bijgaande 
brief. 
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Intentieverklaringen Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed 
Eigenaren van gebouwen die willen deelnemen aan het RVO 
ontzorgingsprogramma ‘Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ vragen we 
om samen met de provincie Noord-Holland een intentieverklaring te 
ondertekenen. Daarmee spreken beide partijen de wil uit om samen te werken 
en het project helemaal te doorlopen. Het resultaat daarvan is een goed 
onderbouwd plan met een concreet maatregelenpakket om hun 
maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Om de plannen ook daadwerkelijk 
uit te voeren wordt op dit moment een subsidieregeling opgezet. Deze wordt 
naar verwachting begin 2022 van kracht. Hiervoor is een bedrag van € 2 mln. 
beschikbaar uit het provinciaal Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van bijgaande SPUK-beschikking van de minister van BZK 
ter uitvoering van het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed; 
2. Kennis te nemen van de Noord-Hollandse aanpak van het 
ontzorgingsprogramma; 
3. Bijgaande model-intentieverklaring vast te stellen; 
4. Volmacht en machtiging te verlenen aan de projectleider verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed om de intentieverklaringen namens GS aan te gaan; 
5. Provinciale staten te informeren met bijgaande brief. 
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Motie 115-2021 Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur 
en recreatie Wieringerhoek 
Provinciale Staten hebben op 5 juli 2021 met motie M115-2021 het college 
van Gedeputeerde Staten opgeroepen serieus te onderzoeken of binnendijkse 
achteroevers met zon, natuur en recreatie in de Wieringerhoek bijdragen aan 
het halen van de doelstellingen voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, 
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landschappelijk goed in te passen vallen en op voldoende draagvlak kunnen 
rekenen in de regio. Aan de motie is invulling gegeven door een 
haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande brief aan Provinciale Staten verzenden; 
2. Provinciale Staten verzoeken motie 115-2021 als afgedaan te beschouwen. 
 

 
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: 
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  2, 3  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882  7, 8, 9  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  4, 5  
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  1  
L. van Lunteren tel. (06) 5689 7756  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/
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Onderwerp  
 

1. 
Locatie-onderzoek 
traumahelikopter VUmc 
 

 

 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het rapport locatie-onderzoek 
traumahelikopter VUmc; 
2. Kennis te nemen van de voorkeursoptie van het gefuseerde 
ziekenhuis voor verplaatsing van de standplaats van de 
traumahelikopter naar Amsterdam Heliport; 
3. De PS-commissie NLWM op 24 januari hierover vertrouwelijk te 
informeren; 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van de 
Wob, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op het rapport 
Locatieonderzoek traumahelikopter (verseonkenmerk 
1167380/1167383) en voort te laten duren totdat de 
onderhandelingen tussen VUmc en de eigenaar van de helihaven 
met een positief resultaat zijn afgerond. 
 

2. 
Aandeelhouderschap 
Recreatie Noord-Holland 
(RNH) 

 

 

 

 

 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief van de Raad van Commissarissen 
en de Bestuurder van Recreatie Noord-Holland NV en bijgaande 
reactie daarop te sturen; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over het 
voornemen van het college om de provinciale aandelen in het 
kapitaal in RNH te verkopen en daartoe een verkenning te starten; 
3. De besturen van de 5 recreatieschappen in Noord-Holland 
d.m.v. bijgaande brief hierover te informeren; 
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 deze besluitpunten en op te heffen nadat de 
geadresseerden (in de punten 1 en 3) in kennis zijn gesteld van de 
inhoud van deze brieven. 
 

3.  
Personeelsfonds 

 
 

 
Besluit: 
1. Met ingang van 1 januari 2022 de bijdrage van actieve 
medewerkers aan het Personeelsfonds Noord-Holland niet meer te 
verdubbelen; 
2. Het bestuur van het Personeelsfonds Noord-Holland mede te 
delen een ander vestigingsadres dan het Houtplein 33 te Haarlem 
te gebruiken; 
3. De directeur CZ te machtigen besluit 1 en 2 uit te voeren; 
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f, 
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen op het moment dat de 
betrokkenen zijn geïnformeerd. 
 
 
 

4. 
ROM - benoeming 
bestuurders en verlenen 
volmachten 

 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de op 7 oktober as. geplande oprichting 
van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Holland 
‘ROM Regio B.V.’; 
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 2. Kennis te nemen van de definitieve Akte van Oprichting voor de 
ROM Regio B.V.; 
3. De ‘Volmacht Akte van Oprichting van ROM Regio B.V.’ te 
verlenen teneinde de Akte van Oprichting te kunnen doen 
passeren; 
4. De ‘Volmacht Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering ROM 
Regio B.V.’ te verlenen teneinde de bestuursbesluiten te kunnen 
goedkeuren die de oprichting van de ROM mogelijk maken; 
5. In te stemmen met de benoeming van de Raad van 
Commissarissen en de directeur-bestuurder van de ROM en de 2 
bestuurders van de ROM Regio BV: 
a) Mw. Josephine de Zwaan als voorzitter van de RvC; 
b) Mw. Désirée van Boxtel als Lid RvC; 
c) Dhr. Kuldip Singh als Lid RvC; 
d) Dhr. Vincent van Woerkom als tijdelijk directeur-bestuurder van 
de ROM ad interim voor een periode van maximaal 6 maanden); 
e) De heren Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord NV) en Emiel Reiding (secretaris-directeur MRA-
bureau) als bestuurder van de ROM Regio BV.; 
6. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b, 
e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op 
te leggen op voorgaande besluiten en dit op te heffen per 8 
oktober 2021; 
7. PS, na afloop van de geheimhoudingstermijn, per brief te 
informeren over dit besluit. 
 

5. 
Distriport: Opheffen 
beslagen gronden 
Amstelveen 
 

 
Besluit: 
1. In te stemmen met doorhaling van het beslag dat in het kader 
van de kwestie Distriport gelegd is op de percelen: 

• het registergoed, kadastraal omschreven als Terrein 
(Grasland), staande en gelegen bij Bovenkerkerweg 98 te 
Amstelveen, groot 5 ha, 78 a en 20 ca, kadastraal bekend 
gemeente Amstelveen, sectie M,nummer 3679; 

• het registergoed, kadastraal omschreven als Terrein 
(Grasland), staande en gelegen bij Bovenkerkerweg 98 te 
Amstelveen, groot 3 ha, 99 a en 30 ca, kadastraal bekend 
gemeente Amstelveen, sectie M, nummer 6079; 

• het registergoed, kadastraal omschreven als Terrein 
(Grasland), staande en gelegen bij Bovenkerkerweg 98 te 
Amstelveen, groot 1 ha, 41 a en 50 ca, kadastraal bekend 
gemeente Amstelveen, sectie M, nummer 6080; 

onder de voorwaarde dat de verkoopsommen in zijn geheel in 
depot worden gestort bij de notaris en verder zoals omschreven in 
de te ondertekenen depotovereenkomst; 
2. Akkoord te gaan met de inhoud en ondertekening van de 
depotverklaring; 
3. Mee te werken aan opheffing van de beslagen gronden van 
Zeeman zodra hierover volledige informatie is ontvangen waarbij 
als voorwaarde geldt dat de verkoopsommen in zijn geheel bij de 
notaris in depot dienen te worden gestort en er minimaal sprake 
moet zijn van een markconforme verkoopwaarde (bijvoorbeeld op 
basis van openbare verkoop en geen intercompany verkoop o.i.d.); 
4. Gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met 
de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub g, 
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van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te 
leggen op de besluiten onder 1 t/m 3 totdat de gelden die 
gemoeid zijn met de door te halen beslagen in depot zijn gestort 
bij de notaris. 
 

6. 
Algemene Vergadering 
Aandeelhouders PWN d.d. 
13 februari 2020 
 

 
Besluit: 
1. Om machtiging te verlenen aan de portefeuillehouder Water, 
met recht van substitutie om, namens de provincie Noord-Holland 
als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. PWN Waterleidingbe-
drijf Noord-Holland (PWN), tijdens de aandeelhoudersvergadering 
van PWN van 13 februari 2020: 
a. afhankelijk van het aldaar besprokene, een besluit te nemen 
over de geagendeerde punten conform bijgevoegde agenda; 
b. in de rondvraag, onder voorbehoud van uitoefening van het 
adviesrecht van de OR van PWN, in te stemmen met de benoeming 
van mevrouw R. Doedel tot bestuurder van PWN per 13 februari 
voor de periode van 1 jaar; 
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 f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en voort te laten duren totdat het besluit is 
geëffectueerd; 
3. PS op grond van artikel 25, tweede lid, Provinciewet, onder 
geheimhouding over dit besluit te informeren door middel van 
bijgevoegde brief met het verzoek de geheimhouding te 
bekrachtigen en voort te laten duren totdat het besluit is 
geëffectueerd. 

7. 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
vervolginvestering Dexter 
januari 2021 

 

 
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 aan Dexter Energy Services B.V. ter grootte van 
maximaal het in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag 
waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking 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 
b. als aandeelhouder besloten wordt: 
tot storting van agio ter grootte van het in het 
aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de 
Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van 
PDENH dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen 
aan Dexter Energy Services B.V., waarbij geldt dat het 
daadwerkelijk storten van het agio afhankelijk is van het al dan 
niet vervullen van de voorwaarde(n) zoals omschreven en bedoeld 
in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de 
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Provincie zal berichten; 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
voorgenomen vervolgfinanciering te verstrekken in de vorm van 
een agiostorting 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 Dexter Energy Services B.V. is 
geëffectueerd. 

8. 

Brief aan RvC PWN 
 

 
Besluit: 
1. Haar zorgen over de leveringszekerheid van drinkwater, het 
functioneren van de directeur van PWN en de gebrekkige 
informatieverstrekking via bijgaande brief kenbaar te maken aan 
de president-commissaris van de Raad van Commissarissen van 
PWN; 
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 g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken. 
 

9. 
PDENH investering CBike 
Lease mei 2021 

 
Besluit: 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij: 
a. als algemene vergadering besloten wordt:  
tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit 
van het bestuur van PDENH tot het verstrekken van een 
financiering in tranches aan CBike Lease B.V. ter grootte van 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 voorwaarden zoals 
omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover 
het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en 
b. als aandeelhouder besloten wordt:  
tot storting van agio 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 CBike Lease 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 voorwaarden zoals omschreven en 
bedoeld in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van 
PDENH de Provincie zal berichten; 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
voorgenomen financiering te verstrekken in de vorm een 
agiostorting in tranches conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de 
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een 
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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 de eerste tranche van 
financiering aan CBike Lease B.V. is geëffectueerd. 
 

10. 
PDENH vervolginvestering 
EST mei 2021 
 

 
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., ter grootte 
van maximaal het in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag; 
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. 
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. is 
geëffectueerd. 
 
 
 

11. 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
vervolginvestering The 
Next Closet zomer 2021 

 
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 The Next Closet B.V., ter grootte van het in 
het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag; 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 
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PDENH deze bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te 
stellen aan The Next Closet B.V. 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
voorgenomen vervolgfinanciering te verstrekken in de vorm een 
agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de 
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een 
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van 
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 
vervolgfinanciering aan The Next Closet B.V. is geëffectueerd. 
 

12. 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
B4Hydrogrow juli 2021 

 
Besluit: 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame 
Economie NoordHolland B.V. (PDENH), onder de voorwaarden dat 
het investeringscomité haar goedkeuring heeft verleend aan na te 
noemen vervolgfinanciering, 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 aan 
B4Hydrogrow B.V., ter grootte van maximaal het in het 
aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag, waarbij geldt dat de 
daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van de te verlenen 
goedkeuring door het investeringscomité van PDENH, waarover 
het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal berichten; en 
b. als aandeelhouder besloten wordt: tot storting van agio ter 
grootte van het in het aandeelhoudersbesluit maximale genoemde 
bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, 
onder de verplichting van PDENH deze bedragen volledig en 
onverwijld ter beschikking te stellen aan B4Hydrogrow B.V., 
waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van 
de te verlenen goedkeuring door het investeringscomité van 
PDENH, waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal 
berichten; 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
voorgenomen vervolgfinanciering te verstrekken in de vorm een 
agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de 
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een 
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van 
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te 
verstrekken met in achtneming van de onder 1a. en b. genoemde 
vereisten; 
3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen en de volmacht te 
verlenen tot het ondertekenen van het aandeelhoudersbesluit 
onder de voorwaarde dat het investeringscomité eerst zijn 
goedkeuring heeft verleend aan de vervolgfinanciering voor 
B4Hydrogrow B.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 nadat het verstrekken van de 
vervolgfinanciering aan B4Hydrogrow B.V. is geëffectueerd. 



 
APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 NOVEMBER 2021  
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 

7 

 

13. 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
vervolginvestering 
Asperitas/Aecorsis juli 
2021 
 

 
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 aan Aecorsis B.V., ter grootte van maximaal 
het in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag, waarbij geldt 
dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan 
niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld 
in het aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de 
Provincie vooraf zal berichten; en 
b. als aandeelhouder besloten wordt: 
tot storting van agio ter grootte van het in het 
aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de 
Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van 
PDENH deze bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te 
stellen aan Aecorsis B.V., waarbij geldt dat de daadwerkelijke 
verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de 
voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het 
aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de 
Provincie vooraf zal berichten; 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
voorgenomen vervolgfinanciering te verstrekken in de vorm een 
agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de 
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een 
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van 
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 
vervolgfinanciering aan Aecorsis B.V. is geëffectueerd. 
 

14. 
IPO mandaat voor 
werkhypothese 
pensioenen 

 
 

 
Besluit: 
1. In te stemmen met het hanteren van het nieuwe 
pensioencontract als werkhypothese voor de verdere uitwerking 
van de nieuwe ABP-pensioenregeling; 
2. De Werkgeverscommissie mondeling te informeren over het 
mandaat voor de werkhypothese pensioenen; 
3. De sectormanager HRM te machtigen om dit besluit te melden 
aan het IPO en de Werkgeverscommissie van Provinciale Staten; 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en g 
van de Wob, geheimhouding op te leggen op besluitpunten 1, 2 
en 3 alsmede op het mandaat voor de werkhypothese pensioenen, 
te weten de brief van het IPO m.b.t. het mandaat voor 
werkhypothese pensioenen met kenmerk IWV 10736/2021van 8 
februari 2021 en het advies Voorgenomen besluit contractkeuze 
bestuurlijk ZPW van 10 februari 2021 en voort te laten duren 
totdat de onderhandelingen over het pensioencontract zijn 
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afgerond. 
 

15. 
Onderhandelingsmandaat 
CAO 2021 

 
Besluit: 
1. In te stemmen met het onderhandelaarsmandaat cao 2021; 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en g 
van de Wob, geheimhouding op te leggen op het 
onderhandelaarsmandaat, te weten de brief van het IPO m.b.t. het 
onderhandelaarsmandaat cao 2021 met kenmerk IWV 
10573/2020 van 6 oktober 2020 en voort te laten duren totdat de 
onderhandelingen over de cao zijn afgerond; 
3. De werkgeverscommissie op grond van artikel 25, tweede lid, 
Provinciewet onder geheimhouding te informeren over het 
onderhandelaarsmandaat; 
4. De sectormanager HRM te machtigen om dit besluit te melden 
aan het IPO en de Werkgeverscommissie van Provinciale Staten. 
 

 

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 4   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 5   
K. Leers   tel. (06) 3168 8211 6, 8   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 2, 14, 15   
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683 1   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13   
 
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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