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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 15 februari 2022 

 
1 
 

Wijzigingsplan 3 tracé 150kv De Weel-Middenmeer (PIP Netuitbreiding Kop van 
NH) 
Met het wijzigingsplan 3 tracé 150kV kabel De Weel - Middenmeer wordt de 
planologische situatie kloppend gemaakt met de werkelijke ligging van de 
ondergrondse 150kV-kabels straks. Gezien het belang van de netaanpassing 
en omdat de wijzigingen kunnen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het 
PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland wordt meegewerkt aan het verzoek 
van TenneT en het ontwerp-wijzigingsplan 3 ter inzage gelegd zodat een ieder 
zijn of haar zienswijze kenbaar kan maken. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de aanmeldingsnotitie en op basis daarvan te besluiten 
geen MER op te stellen en gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 
2. Het ontwerp-wijzigingsplan 3 tracé 150 kV kabel De Weel - Middenmeer PIP 
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast te stellen en gedurende 6 weken 
ter inzage te leggen; 
3. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen tot redactionele 
wijzigingen in de stukken die ter inzage worden gelegd; 
4. PS door middel van een brief te informeren over dit wijzigingsplan 3 tracé 
150kV kabel De Weel - Middenmeer. 
 

2 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 5 van mevrouw Vastenhouw (Forum voor 
Democratie) over windturbineverzet 
Namens de fractie van Forum van Democratie zijn schriftelijke vragen gesteld 
over windturbineverzet 
 
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. 
 

3 
 

IPO Bestuur 17 februari 2022 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 17 februari 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 17 februari 2022 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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4 
 

Annotatie agenda schriftelijk Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord februari 2022 
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 schriftelijke reactie aan 
het dagelijks bestuur. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van een schriftelijke ronde voor het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. februari 
2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

5 
 

Randstad Vooruitblik Europa 2022 
In de jaarlijkse Randstad Vooruitblik Europa van de vier provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland staat beschreven wat er het 
komende jaar aankomt aan nieuwe beleidsinitiatieven vanuit Europa en op 
welke thema's de provincies zelf inzetten richting Europa. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de door de Randstadprovincies opgestelde Randstad 
Vooruitblik Europa 2022; 
2. De Vooruitblik aan PS te sturen met bijgaande brief met daarin een 
verduidelijking over de samenwerking in Randstadverband en HNP-verband en 
over het dossier Circulaire Economie. 
 

6 
 

Afdoening motie Europa dichter bij Provinciale Staten (M233-2021) 
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 december 2021 een motie 
aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden verzocht om binnen de 
portefeuille Europa Provinciale Staten waar mogelijk actief en tijdig 
te informeren en te betrekken bij besluitvorming rond grote en voor 
provincie belangrijke onderwerpen. 
 
Besluit: 
PS voor te stellen motie M233-2021, met het verzoek om binnen 
de portefeuille Europa de Provinciale Staten waar mogelijk actief en tijdig 
te informeren en te betrekken bij besluitvorming rond grote en voor 
provincie belangrijke onderwerpen, als afgedaan te beschouwen. 
 

7 
 

Bossenstrategie 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de twaalf provincies 
hebben in 2020 de Bossenstrategie vastgesteld. In een brief aan Provinciale 
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Staten geeft het college aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
uitvoering ervan. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de acties in Noord-
Holland, voortvloeiend uit de Bossenstrategie. 
 

8 
 

Aangaan bestuursovereenkomst NOVI gebied Groene Hart 
Het Groene Hart is aangewezen als een Nationale Omgevingsvisiegebied (NOVI 
gebied). De Groene Hart-partijen (Rijk, 3 provincies, 5 waterschappen en 
diverse gemeenten) hebben gezamenlijk een Bestuursovereenkomst NOVI 
gebied Groene Hart opgesteld. Met deze bestuursovereenkomst spreken de 
Groene Hart-partijen met elkaar af recht te doen aan de identiteit van het 
Groene Hart; in gelijkwaardigheid en partnerschap samen te werken met de 
medeoverheden en als één overheid samen te werken met inwoners en 
bedrijven. 
 
Besluit: 
1. Tot het aangaan van de bestuursovereenkomst NOVI-gebied Groene Hart, 
met het Rijk, Groene Hart provincies, Groene Hart Waterschappen en diverse 
Groene Hart gemeenten; 
2. De portefeuillehouder Natuur en landschap te machtigen tot het 
ondertekenen van de overeenkomst; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
 

9 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 4 van de heer Zoon (PvdD) over een nodeloze 
ontheffing afschieten kauwen in Hilversum 
De heer ing F.A.S. Zoon (Partij van de Dieren) heeft vragen gesteld over “Een 
nodeloze ontheffing afschieten kauwen in Hilversum”. 
 
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. 
 

10 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 8 van mevrouw De Groot (SP) naar aanleiding 
van de explosie op zee van een Duitse bom uit de Tweede Wereldoorlog 
Mevrouw J.M.E. de Groot (SP) stelt vragen over de wijze waarop een bom uit de 
Tweede Wereldoorlog die in de Noordzee lag, onschadelijk is gemaakt. Omdat 
de provincie geen betrokkenheid heeft bij de werkzaamheden van de 
Explosieven Opruimingsdienst, geven Gedeputeerde Staten mevrouw De Groot 
in overweging deze vragen aan de minister van Defensie te stellen. 
 
Besluit: 
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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. 
 

11 
 

Uitvoeringsregelingen Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds versterken 
culturele sector 
Met de uitvoeringsregelingen subsidie Impuls innovatie en subsidie Impuls 
samenwerking wil de provincie cultuur- en erfgoedorganisaties stimuleren en 
financieel in staat stellen om nieuwe activiteiten te ontplooien. De regelingen 
zijn een uitwerking van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds ten 
behoeve van de versterking van de culturele sector. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie impuls innovatie cultuur- en 
erfgoedorganisaties Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie impuls innovatie 
cultuur- en erfgoedorganisaties Noord-Holland 2022 vast te stellen op € 
1.000.000,-; 
3. De Uitvoeringsregeling subsidie impuls innovatie cultuur- en 
erfgoedorganisaties Noord-Holland 2022 in het Provinciaal Blad bekend te 
maken; 
4. De Uitvoeringsregeling impuls samenwerking cultuur- of 
erfgoedorganisaties Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
5. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling impuls samenwerking 
cultuur- of erfgoedorganisaties Noord-Holland 2022 vast te stellen op € 
500.000,-; 
6. De Uitvoeringsregeling subsidie impuls samenwerking cultuur- of 
erfgoedorganisaties Noord-Holland 2022 in het Provinciaal Blad bekend te 
maken; 
7. PS te informeren middels bijgaande brief. 
 

12 
 

Annotatie bij agenda Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden d.d. 17 februari 
2022 
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De gedeputeerde Pels is lid van het Stichtingsbestuur 
van Zeehaven IJmuiden N.V. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van vergadering van het Stichtingsbestuur 
van Zeehaven IJmuiden N.V. op 17 februari 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
vergadering van het Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 
donderdag 17 februari 2022. 
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13 
 

Gebiedsplannen Bereikbare Steden 
In zeven stadsharten in Noord-Holland worden in korte tijd veel nieuwe 
woningen gebouwd. Stadsharten zijn (hoog)stedelijke gebieden rondom 
centraal gelegen openbaar vervoersknooppunten, zoals een trein- of 
busstation. Het gaat om de stadsharten Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Hoorn, 
Hoofddorp, Purmerend en Zaanstad. Voor het versneld realiseren van de 
plannen in deze stadsharten is in het kader van het Rijk-regio programma 
‘Bereikbare Steden’ door iedere gemeente gewerkt aan een gebiedsplan. Deze 
plannen zijn recentelijk vastgesteld. In 2022 gaan gemeenten, regio en 
Rijksoverheid samen aan de slag met de uitvoering. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de gebiedsplannen die in het kader van het Rijk-regio 
programma ‘Bereikbare Steden’ zijn opgesteld; 
2. PS middels bijgaande brief te informeren over de gebiedsplannen. 
 

14 
 

Verkenning Provinciale Omgevingsverordening NH2020 en Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen 
Bij de vaststelling van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (oktober 
2020) is de toezegging gedaan een Verkenning te verrichten waar het 
werkingsgebied Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) mogelijk kan knellen 
met afspraken die in 2017 in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zijn 
gemaakt. De Verkenning laat zien dat BPL mogelijk een enkel recreatieproject 
vastgelegd in het Gebiedsakkoord kan belemmeren. Om deze projecten toch 
mogelijk te maken onder strikte voorwaarden, hebben Gedeputeerde Staten 
besloten om aan Provinciale Staten voor te stellen om een bepaling toe te 
voegen aan de Omgevingsverordening Noord-Holland. De landschappelijke 
waarden van het BPL blijven daarbij via een toets op de kernkwaliteiten 
geborgd. De bepaling blijft geldig tot einde looptijd Gebiedsakkoord (t/m 
2027). 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de ‘Verkenning gevolgen Omgevingsverordening 
Noord-Holland 2020 – Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen’; 
2. Naar aanleiding van deze Verkenning voor de looptijd van het 
Gebiedsakkoord t/m 2027, bij de eerstvolgende wijzigingsronde van de 
Omgevingsverordening Noord-Holland aan PS voor te stellen om een tijdelijke 
bepaling op te nemen ter uitvoering van het gebiedsakkoord; 
3. PS hierover te informeren via inliggende brief; 
4. Gemeente Wijdemeren te informeren over dit besluit via inliggende brief. 
 

15 
 

Vijfde openstelling Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en 
Water Noord-Holland 2017 
Gedeputeerde Staten stellen voor de vijfde keer de Uitvoeringsregeling subsidie 
Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 open. Het 
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subsidieplafond bedraagt € 198.000,-, verdeeld over de werkgebieden van de 
waterschappen HHNK en AGV. De financiering van de uitvoeringsregeling is 
afkomstig van deze waterschappen. Met de uitvoeringsregeling kunnen 
studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de 
kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. Zo worden zij gestimuleerd om 
maatregelen te nemen die de kwaliteit van bodem en water en de 
zoetwaterbeschikbaarheid verbeteren. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-
Holland 2017 voor de vijfde maal open te stellen van 1 maart 2022 tot 30 
maart 2023 17:00u, met een subsidieplafond van in totaal € 198.000,-; 
2. Het genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
 

16 
 

Werkgeversaanpak woon-werkverkeer Noord-Holland Noord 
Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden investeert de provincie 
onder andere in slim, schoon en veilig reizen. Daarom heeft de provincie een 
onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en potentie van een 
werkgeversaanpak om het woon-werkverkeer in de regio Noord-Holland Noord 
duurzamer te maken en terug te dringen. Uit dit onderzoek blijkt dat een 
werkgeversaanpak in deze regio kansrijk is. De provincie start met een gerichte 
werkgeversaanpak voor de komende twee jaar. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Werkgeversbenadering Noord-Holland 
Noord’ dd. 15 december 2021; 
2. In te stemmen met het voorstel om voor Noord-Holland Noord een 
werkgeversaanpak op te zetten voor een proefperiode van twee jaar; 
3. PS via bijgevoegde brief te informeren over de werkgeversaanpak in Noord-
Holland Noord. 
 

17 
 

Voortgang oplossen fietsknelpunten 
Het doel van de fietsknelpuntenaanpak is een impuls geven aan het 
fietsnetwerk van Noord-Holland. De provincie werkt aan het oplossen van de 
14 meest urgente fietsknelpunten op provinciaal areaal. De meeste knelpunten 
hebben betrekking op wegvakken. Het gaat bijvoorbeeld om ontbrekende 
schakels in het fietsnetwerk, onveilige kruispunten voor fietsers of onveiligheid 
door te hoge snelheden van het overige verkeer. Het is gebleken dat de meeste 
fietsknelpunten complexer zijn dan in eerste instantie werd gedacht, waardoor 
er minder snel een oplossing kan worden gevonden en gerealiseerd. Sinds 
september 2021 is er extra capaciteit aangetrokken om de aanpak te 
versnellen. 
 
Besluit: 
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1. Kennis te nemen van de voortgang van het oplossen van de fietsknelpunten; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de voortgang. 
 

18 
 

Dashboard Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 
2020 
Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020 
geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de 
provincie Noord-Holland. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken 
gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2020 is 
hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze 
omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2020 is door middel van een 
dashboard opgesteld. 
 
Besluit: 
1. Het Jaarverslag Vergunningen, Toezicht & Handhaving - Provincie Noord-
Holland 2020 vast te stellen in de vorm van een dashboard; 
2. Het dashboard Jaarverslag VTH 2020 ter informatie aan Provinciale Staten te 
sturen met inliggende brief. 
 

19 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 126 van mevrouw Kuiper-Kuijpers (CDA) over 
bijdrage provincie Noord-Holland afslag A9-Heiloo 
Mevrouw Kuiper-Kuijpers (CDA) heeft vragen gesteld omtrent de bijdrage van 
provincie Noord-Holland aan de afslag A9-Heiloo. 
 
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. 
 

20 
 

Reisvoornemen gedeputeerde J.Olthof naar Parijs 
Van 16 tot en met 18 maart 2022 brengt Gedeputeerde Olthof een bezoek aan 
Parijs in het kader van de politieke werkgroep van POLIS en de Autonomy 
beurs. POLIS is een vooraanstaand netwerk van Europese steden en regio’s om 
het Europese mobiliteitsbeleid te beïnvloeden. De provincie Noord-Holland is 
lid van het POLIS netwerk. Tijdens het wekbezoek zal kennis worden 
uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van slimme en 
duurzame mobiliteit. Dit past in de aanpak van de provincie om mobiliteit slim, 
schoon en veilig te maken, zoals vastgelegd in het Perspectief Mobiliteit en de 
Focus Smart Mobility. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerde J. Olthof tot het 
afleggen van een buitenlands werkbezoek aan Parijs in het kader van het POLIS 
Netwerk en bezoek aan de Autonomy beurs; 
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2. In te stemmen met dit bezoek; 
3. PS hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen; 
4. Na afloop een verslag van het werkbezoek ter informatie aan PS te zenden. 
 

21 
 

Annotatie Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. op 16 februari 2022 
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 e.o. op 16 februari en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
 

 
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. Botman  tel. (06) 5581 7925 18 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 5, 6, 11, 21   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 7, 8, 9, 10   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 13, 14, 15   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 1, 2, 3, 4   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 16, 17, 19, 20   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 12   
 
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=7d0dba9f-8e59-44ba-bcac-262214a65d03&FoundIDs=&year=2022
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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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 15 FEBRUARI 2022 
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 
1. 
Beslissing op het be-
zwaarschrift van de heer 
Sieraad en beslissing op 
aanvullend in bezwaar-
schrift genoemde 
documenten betreffende 
de opheffing van de Fast 
Flying Ferry 
 
 

Besluit: 
conform het advies van de Hoor- en adviescommissie: 
1. te beslissen op het bezwaarschrift van de heer Sieraad: 
a. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
b. het bezwaar ongegrond te verklaren; 
c. de grondslag van de weigeringsbeslissing 17 december 2013 
voor wat betreft de weigeringsbeslissing voor wat betreft het 
rapport van onderzoeksbureau SEO aan te passen; 
2. een beslissing te nemen over de openbaarheid van de 
documenten die in het bezwaarschrift aanvullend zijn verzocht; 
3. op grond van artikel 55 van de Pw in samenhang met artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob geheimhouding op te 
leggen op de bij het besluit onder 2 geweigerde documenten en 
de tijdlijn, en; 
4. Provinciale Staten over deze besluiten te informeren door 
middel van inliggende brief. 
 

2. 
Aandeelhoudersvergade-
ring Innovatiefonds 
Noord-Holland 24-11-2021 

 
 

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. 
24 november 2021: 
a. Goedkeuring van de begroting 2022; 
b. Vaststellen profiel lid Advies Commissie; 
c. Vaststellen stappen richting fondsdeel 2; 
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 25 november 2021; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen - met recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

3. 
Verbinding A8-A9: 
aanwijzen van het 
Golfbaanalternatief tot 
voorkeursalternatief 

 
 

Besluit: 
1. kennis te nemen van de inspraakreacties, de adviezen van de 
commissie voor de m.e.r., de ARO en het aanvullend 
geluidsonderzoek Broekpolder; 
2. de Nota van Beantwoording vast te stellen; 
3. het Golfbaanalternatief aan te wijzen als het 
Voorkeursalternatief Verbinding A8-A9 als resultaat van de 
Planstudiefase; 
4. na afronding van het landschapsplan een definitief go – no go 
besluit voor te leggen aan PS; 
5. in gesprek te gaan met het Rijk en de regionale partners in het 
project om te komen tot een sluitende begroting voor het 
Golfbaanalternatief; 
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6. daarbij als vertrekpunt te hanteren een verhoging van het 
provinciaal aandeel in de realisatiekosten van het project van € 50 
miljoen naar  € 80 miljoen, exclusief de eventuele extra kosten 
van aanvullende inpassingsmaatregelen ten behoeve van de 
outstanding universal value van het UNESCO werelderfgoed 
Stelling van Amsterdam; 
7. de verhoging naar € 80 miljoen te dekken binnen programma 2 
bereikbaarheid van de provinciale begroting; 
8. de statenvoordracht Voorkeursalternatief Verbinding A8-A9 en 
het ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden aan PS met 
bijgaande brief; 
9. ten laste van het algemeen voorbereidingsbudget TWIN-H een 
bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen als voorbereiding en 
dit bedrag niet eerder aan te wenden dan nadat PS het besluit over 
het voorkeursalternatief hebben genomen; 
10. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub 
g, van de Wob, geheimhouding op te leggen op de onderdelen 6 
en 7 van het besluit totdat er zicht is op een sluitende begroting; 
11. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om redactionele 

wijzigingen in de voordracht en het persbericht door te voeren. 
 

4. 
Zilveren provinciale 
penning 

 
 

Besluit 
1. De zilveren penning van de provincie Noord-Holland toe te 
kennen aan de heer drs. M. Pennink, ter gelegenheid van zijn 
pensionering als directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord; 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, tweede lid, 
sub e en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding 
op te leggen op bovenstaand besluit tot de datum van uitreiking 
dan wel, in geval van afwijzing van de aanvraag door GS, voor 
onbepaalde tijd. 
 

5. 
RIVM rapport Onderzoek 
naar de herkomst van 
neergedaald stof en 
stoffen in de lucht in de 
IJmond regio 

 
 

Besluit: 
1. Kennis te nemen van het RIVM-rapport “Onderzoek naar de 
herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond 
regio”; 
2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren; 
3. Bijgaande brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat te sturen; 
4. Een afschrift van de brief aan Provinciale Staten en aan de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met bijbehorende 
bijlagen te sturen aan de minister van Economische Zaken en 
Klimaat, aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid; 
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 dit besluit en op te heffen publicatie van het RIVM-
rapport op vrijdag 21 januari 2022 om 9.00 uur. 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. 
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6. 
PDENH 22 september 
2021: 30MHz B.V. 

 
 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Participatiefonds 
Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te stemmen 
met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 22 september 2021: 
a. het goedkeuren van het besluit van de directie van PDENH tot 
het verstrekken van een financiering in tranches aan 30MHz B.V. 
conform de investeringsaanvraag, en tot het doen van een 
agiostorting in tranches op de door de provincie gehouden 
aandelen in het kapitaal van PDENH waarbij de agiostorting in 
tranches op de door de Provincie gehouden aandelen in het 
kapitaal van PDENH plaats zal vinden conform de investerings-
aanvraag, onder de verplichting van PDENH om deze storting 
volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan 30MHz B.V.; 
b. tot het terugstorten van agio, welk agio gestort is voor inves-
teringen die niet hebben plaatsgevonden, voor een totaalbedrag 
van €862.500, met in achtneming van de wettelijke eisen 
hieromtrent; 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
hierboven onder 1.a. omschreven voorgenomen financiering te 
verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 
4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeel-
houdersinstructie tot uitvoering van het bestuur van PDENH; 
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 23 september 2021 met 
uitzondering van de geheimhouding op besluit 1.a., daarvan zal 
de geheimhouding worden opgeheven zodra de eerste tranche 
van de financiering is verstrekt; 
4. De portefeuillehouder Circulaire Economie te machtigen – met 
het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de aandeelhoudersvergadering. 

 
7. 
Aandeelhoudersvergaderi
ng Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V 
 

Besluit: 
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 aandeelhoudersvergade-
ring d.d. 12 november 2021: 
a. het overnemen van het bij de agenda gevoegde advies van het 
BAO inzake de voortgangsevaluatie van de regionale samenwer-
king en aldus te besluiten; 
b. vaststellen van het jaarplan 2022; 
c. vaststellen van de begroting 2022; 
d. de opdracht aan de accountant met een jaar te verlengen; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 2021; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

8. 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
desinvestering Maritime 

Besluit: 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij als algemene 
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Performance Management 
(Covadem) november 
2021 

 
 

vergadering besloten wordt tot het verlenen van goedkeuring aan 
het voorgenomen besluit van het bestuur van PDENH tot het doen 
van een desinvestering van haar participatie in Maritime 
Performance Management B.V.; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 voornoemde desinves-
tering is geëffectueerd. 

 
9. 
Aandeelhoudersvergade-
ring PWN 22 november 
2021 

 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland (PWN) in te stemmen met de voorstellen 
zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergade-
ring d.d. 25 november 2021: 
a. het vaststellen van het Beleidsplan 2022; 
b. het vaststellen van de drinkwatertarieven 2022; 
c. het verlenen van goedkeuring tot de oprichting NH-Water B.V. 
alsmede de benoeming PWN tot bestuurder van deze 
vennootschap; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 2021; 
3. De portefeuillehouder Water te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeel-
houdersvergadering. 

 
10. 
Aandeelhoudersvergade-
ring Solaroad B.V. d.d. 9 
december 2021 

 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Solaroad B.V. in te 
stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van 
de aandeelhoudersvergadering d.d. 9 december 2021 waarin tot 
het volgende wordt besloten: 
a. het vaststellen van het jaarplan 2022; en 
b. het vaststellen van de begroting 2022; 
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 10 december 2021; 
3. De portefeuillehouder Klimaat en energie te machtigen – met 
het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de aandeelhoudersvergadering 
 

11. 
Aandeelhoudersvergade-
ring PDENH december 
2021 

 
 

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 aandeel-
houdersvergadering d.d. 15 december 2021: het vaststellen van 
het Businessplan 2022 en de daarin opgenomen begroting; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 16 december 2021; 
3. De portefeuillehouder Circulaire Economie te machtigen – met 
het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de aandeelhoudersvergadering. 



 

Pagina 5 
 

12. 
Aandeelhoudersvergade-
ring N.V. Afvalzorg 
Holding december 2021 

 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding 
(Afvalzorg) niet in te stemmen met het voorstel zoals geagen-
deerd op de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 23 
december 2021 om de vergoeding van de leden van de raad van 
commissarissen eenmalig voor 2022 eenmalig te verhogen met 
15% echter wel in te stemmen met de verhoging van de 
vergoeding van de leden van de raad van commissarissen voor 
2022 met de CPI-prijsindex; 
2. Inzake de vacature in de raad van commissarissen geen gebruik 
te maken van het recht van aanbeveling van de provincie om per-
sonen aan te bevelen tot commissaris en dit mede te delen aan 
Afvalzorg tijdens de aandeelhoudersvergadering bij agendapunt 
3; 
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 24 december 2021; 
4. De portefeuillehouder Energie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

13. 
IPO position paper 
Belastinggebied 
 

Besluit: 
1. Kennis te nemen van de position paper “Provincies in positie - 
Visie provincies op de ontwikkeling van het belastinggebied en 
het provinciefonds”; 
2. Met bijgaande brief het IPO-bestuur te informeren over de 
bestuurlijke weging van de position paper; 
3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van de 
Wob, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op de 
bijgaande brief en voort te laten duren totdat de 
onderhandelingen zijn afgerond. 
 

14. 
Aandeelhoudersbesluiten 
Zeestad oktober 2021 

 
 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de 
volgende voorstellen zoals opgenomen in de bijgevoegde 
goedkeuringsbesluiten: 
- De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen de 
halfjaarrapportage Zeestad Q1 en Q2 2021 vast te stellen; 
- De directeur van Zeestad Beheer B.V., de heer F. Vreugdenhil, op 
zijn verzoek eervol ontslag te verlenen als directeur van de 
vennootschap per 1 december 2021; 
- Mevrouw M. Weel met ingang van 1 december 2021 te 
benoemen als directeur van Zeestad Beheer B.V.; 
2. De portefeuillehouder Ruimtelijke ordening te machtigen de 
goedkeuringsbesluiten te ondertekenen; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 27 oktober 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. 
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15. 
Aandeelhoudersvergade-
ring Alliander 2 december 
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. 2 december 2021: 
- aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
uitgifte van gewone aandelen, waaronder begrepen het verlenen 
van rechten tot het nemen van gewone aandelen, en tot beperking 
of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht terzake; 
2. Tot het aangaan van een leningsovereenkomst van € 55 miljoen 
met Alliander N.V.; 
3. De portefeuillehouder Energie, met recht van substitutie, te 
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering; 
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 per 3 december 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. 
 

16. 
Aandeelhoudersvergade-
ring SADC 17 december 
2021 

 
 

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. 17 
december 2021: 
• Goedkeuring te verlenen voor de benoeming van mevrouw E. 
Klein Schiphorst tot statutair directeur van SADC per 1 februari 
2022; 
• Vaststelling van het Bedrijfsplan 2022, waarin een jaarlijkse 
kredietlimiet van € 1 miljoen wordt aangevraagd; 
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 18 december 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. 

 
17. 
Aandeelhoudersbesluit 
InWest Regio BV december 
2021 

 
 

Besluit: 
1. Als aandeelhouder in InWest Regio B.V. in te stemmen met de 
volgende voorstellen, zoals opgenomen in het bijgevoegde 
aandeelhoudersbesluit: 
a. tot uitgifte van: 
1. 2.399 gewone aandelen, elk aandeel nominaal groot een euro 
(€ 1,00), genummerd 106.816 tot en met 109.214, in het kapitaal 
van de Vennootschap, aan de publiekrechtelijke rechtspersoon: 
Gemeente Purmerend, gevestigd te Purmerend, met adres: (1441 
DM) Purmerend, Purmersteenweg 42, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
37162503 nadat zij toe is getreden als partij bij de bestuurs- 
overeenkomst (als bedoeld in het hierna onder k. beschreven 
besluit); 
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2. 181 gewone aandelen, elk aandeel nominaal groot een euro (€ 
1,00), genummerd 109.215 tot en met 109.935, in het kapitaal 
van de Vennootschap, aan de publiekrechtelijke rechtspersoon: 
Gemeente Beemster, gevestigd te Purmerend, met adres: (1441 
DM) Purmerend, Purmersteenweg 42, ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 37162503 
nadat zij toe is getreden als partij bij de bestuursovereenkomst 
(als bedoeld in het hierna onder k. beschreven besluit). 
Dit besluit houdt in dat voor 1 januari 2022 aan de gemeente 
Purmerend en aan de gemeente Beemster aandelen in het kapitaal 
van de Vennootschap kunnen worden uitgegeven. Indien 
onderhavig aandeelhoudersbesluit pas tot stand komt na 31 
december 2021 geldt dat wordt besloten dat aan Gemeente 
Purmerend (voormeld) 2.580 gewone aandelen in het kapitaal van 
de Vennootschap, elk aandeel nominaal groot een euro (€ 1,00), 
genummerd 106.816 tot en met 109.935, zullen worden uitge-
geven, welk besluit alsdan in de plaats treedt van de hieronder 
onder 1. en 2. vermelde besluiten; 
b. tot uitgifte van 530 gewone aandelen, elk aandeel nominaal 
groot een euro (€ 1,00), genummerd 109.936 tot en met 109.925, 
in het kapitaal van de Vennootschap, aan de publiekrechtelijke 
rechtspersoon: Gemeente Zandvoort, gevestigd te Zandvoort, met 
adres: (2042 KB) Zandvoort, Swaluëstraat 2, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
34363858 nadat zij toe is getreden als partij bij de bestuurs-
overeenkomst (als bedoeld in het hierna onder k. beschreven 
besluit) zijn geworden; 
c. tot uitgifte van 2.290 gewone aandelen, elk aandeel nominaal 
groot een euro (€ 1,00), genummerd 104.526 tot en met 106.815, 
in het kapitaal van de Vennootschap, aan STAK; 
d. dat de sub a. vermelde uitgifte(n) plaatsvindt tegen een 
uitgiftekoers van honderd procent (100%), in geld uitgedrukt: een 
euro (€ 1,00) per aandeel, welke aandelen door de desbetreffende 
verkrijger dienen te worden volgestort in geld doch niet eerder 
dan nadat de Vennootschap de storting heeft opgevraagd; 
e. dat de sub b. vermelde uitgifte plaatsvindt tegen een 
uitgiftekoers van honderd procent (100%), in geld uitgedrukt: een 
euro (€ 1,00) per aandeel en in totaal vijfhonderddertig euro (€ 
530,00), welke aandelen door de gemeente Zandvoort (voormeld) 
dienen te worden volgestort in geld doch niet eerder dan nadat de 
Vennootschap de storting heeft opgevraagd; 
f. dat de sub c. vermelde uitgifte plaatsvindt tegen een uitgifte-
koers van honderd procent (100%), in geld uitgedrukt: een euro (€ 
1,00) per aandeel en in totaal tweeduizend tweehonderdnegentig 
euro (€ 2.290,00), welke aandelen door STAK dienen te worden 
volgestort in geld; 
g. dat het voorkeursrecht ter zake de sub a., b. en c. vermelde 
uitgiftes wordt uitgesloten; 
h. tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de 
Vennootschap tot het uitoefenen van het stemrecht en de richting 
waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen 
die de Vennootschap houdt in het kapitaal van ROM InWest B.V. 
(zoals bedoeld in artikel 17.2. onderdeel f. van de statuten van de 
Vennootschap) in of buiten een vergadering, ter zake de 
voorgenomen besluiten van de algemene vergadering van ROM 
InWest B.V. tot: 
(i) de benoeming als bestuurder van ROM InWest B.V. voor een 
periode van vier (4) jaar, te rekenen vanaf het van kracht worden 
van de benoeming: mevrouw Janet Alice Petra Nieboer, geboren te 
Rotterdam op 28 december 1973, welke benoeming van kracht 
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wordt met ingang van 1 januari 2022, alsmede het vaststellen van 
de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van mevrouw 
J.A.P. Nieboer; 
(ii) het verlenen van ontslag met ingang van 1 januari 2022 aan de 
heer V.G.J. van Woerkom als bestuurder van ROM InWest B.V.; 
(iii) het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van ROM InWest 
B.V. tot 
1. het wijzigen van de bestuursovereenkomst ter zake ROM InWest 
B.V. ten aanzien van een additionele storting van EUR 360.000 
door de Staat en een gelijk bedrag door de Vennootschap als 
aandeelhouders van ROM InWest B.V. en 
2. het daadwerkelijk storten van voormelde EUR 360.000 als agio 
op aandelen die de Vennootschap houdt in het kapitaal van ROM 
InWest B.V.; 
3. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het 
stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen die ROM 
InWest B.V. houdt in het kapitaal van InWest MKB-fonds B.V. in of 
buiten een vergadering, ter zake de voorgenomen besluiten van 
de algemene vergadering van InWest MKB-fonds B.V. tot: 
a. het doen storten van EUR 360.000 als agio op aandelen die 
ROM InWest B.V. houdt in het kapitaal van InWest MKB-fonds B.V.; 
b. het benoemen van de volgende personen als lid van de 
investeringscommissie voor een periode van vier (4) jaar, te 
rekenen vanaf het van kracht worden van de benoeming, waarbij 
de eerstsgenoemde persoon als voorzitter wordt benoemd: 
1. Mw. Juul Vaandrager (voorzitter); 
2. Dhr. Robert Meijer (onafhankelijk lid), en 
3. Mw. Suzanne Keijl (onafhankelijk lid), 
(zoals bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.5 van de statuten van 
InWest MKB-fonds B.V.), en tevens te besluiten dat na deze 
benoeming twee vacatures voor onafhankelijke leden blijft, maar 
desondanks de investeringscommissie haar taken zonder bezwaar 
moet kunnen uitoefenen tot in de vacatures is voorzien of de 
statuten worden gewijzigd. Voorts geldt dat elke benoeming voor 
een persoon plaatsvindt onder de opschortende voorwaarden dat 
die persoon (i) een Verklaring Omtrent Gedrag heeft overlegd aan 
InWest MKBfonds B.V. en (ii) een daartoe door InWest MKB-fonds 
B.V. aan die persoon voorgelegde integriteitsgeheimhoudingsver-
klaring, door die persoon geldig getekend door InWest MKB-fonds 
B.V. ontvangen is; 
c. het toekennen van een bezoldiging aan voormelde leden van de 
investeringscommissie overeenkomstig het voor InWest Regio B.V. 
/ ROM InWest B.V. vastgestelde bedrijfsplan; 
i. tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de 
Vennootschap tot het uitoefenen van het stemrecht en de richting 
waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen 
die de Vennootschap houdt in het kapitaal van InWest Transitie-
fonds B.V. (zoals bedoeld in artikel 17.2. onderdeel f. van de 
statuten van de Vennootschap) in of buiten een vergadering, ter 
zake de voorgenomen besluiten van de algemene vergadering van 
InWest Transitiefonds B.V. tot: 
(i) het benoemen van de volgende personen als lid van de inves-
teringscommissie voor een periode van vier (4) jaar, te rekenen 
vanaf het van kracht worden van de benoeming, waarbij de 
eerstsgenoemde persoon als voorzitter wordt benoemd: 
1. Mw. Suzanne Keijl (voorzitter); 
2. Mw. Tamara Obradov (onafhankelijk lid); 
3. Dhr. Idgar van Kippersluis (onafhankelijk lid), en 
4. Dhr. Guido Braam (onafhankelijk lid), 
(zoals bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.5 van de statuten van 
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InWest Transitiefonds B.V.), en tevens te besluiten dat na deze 
benoeming een vacature voor een onafhankelijk lid blijft, 
maar desondanks de investeringscommissie haar taken zonder 
bezwaar moet kunnen uitoefenen tot in de vacature is voorzien of 
de statuten worden gewijzigd. Voorts geldt dat elke benoeming 
voor een persoon plaatsvindt onder de opschortende voorwaarden 
dat die persoon (i) een Verklaring Omtrent Gedrag heeft overlegd 
aan InWest Transitiefonds B.V. en 
(ii) een daartoe door InWest MKB-fonds B.V. aan die persoon 
voorgelegde integriteits-/ geheimhoudingsverklaring, door die 
persoon geldig getekend door InWest Transitiefonds B.V. 
ontvangen is; 
(ii) het toekennen van een bezoldiging aan voormelde leden van 
de investeringscommissie overeenkomstig het voor InWest Regio 
B.V. / ROM InWest B.V. vastgestelde bedrijfsplan; 
j. tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de 
Vennootschap tot het aangaan van toetredingsovereenkomsten 
met de gemeenten als vermeld onder a. en b. opdat zij partij 
worden bij de bestuursovereenkomst tussen de Vennootschap en 
haar aandeelhouders en die gemeenten aandeelhouder van de 
Vennootschap kunnen worden; 
k. tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de 
Vennootschap tot het wijzigen van de bestuursovereenkomst, 
tussen de Vennootschap, ROM InWest B.V. en de Staat ter zake de 
additionele storting van EUR 360.000 door de Staat en een gelijk 
bedrag door de Vennootschap, zoals hiervoor vermeld, 
2. De portefeuillehouder Economie te machtigen het aandeel-
houdersbesluit te ondertekenen; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 1 januari 2022. 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: 
R. Fillet                      tel. (06) 1830 6074 5   
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 2, 4, 7, 16, 17   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 9, 14   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 12, 15   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 1, 3, 10   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 6, 8, 11, 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.  
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• 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=7d0dba9f-8e59-44ba-bcac-262214a65d03&FoundIDs=&year=2022
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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