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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 17 mei 2022 

 
1 
 

Jaarstukken 2021 
In de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde 
beleid en de behaalde output in het jaar 2021. Het college besluit de 
jaarstukken 2021 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. De definitieve jaarstukken 2021 in concept vast te stellen; 
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. De definitieve jaarstukken 2021 en de statenvoordracht met bijgaande 
aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden; 
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele aanpassingen 
aan te brengen in de stukken. 
 

2 
 

Kaderbrief 2023 
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze 
brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet 
voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze 
kaders uit in de begroting 2023 die in november door PS zal worden 
behandeld. 
 
Besluit: 
1. De concept Kaderbrief 2023 vast te stellen; 
2. De voordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. De concept Kaderbrief en voordracht met bijgaande brief aan PS aan te 
bieden; 
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het laten uitvoeren van 
aanpassingen naar aanleiding van de behandeling in GS. 
 

3 
 

Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming 
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde 
begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende 
beleidsdoelen. 
Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de 
programmabegroting verwerkt. 
 
Besluit: 
1. De begrotingsneutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2022 vast te 
stellen; 
2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren. 
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Initiatiefvoorstel DENK arbeidsmarktdiscriminatie NH 
Het college adviseert Provinciale Staten over het initiatiefvoorstel van DENK 
"Arbeidsmarktdiscriminatie NH". We onderschrijven het belang van een 
structureel diversiteits- en inclusiebeleid bij de provincie, wat inmiddels 
grotendeels wordt geïmplementeerd. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het DENK initiatiefvoorstel "Arbeidsmarktdiscriminatie 
NH"; 
2. Over het initiatiefvoorstel advies uit te brengen door middel van bijgaande 
brief aan Provinciale Staten. 
 

5 
 

Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 
2022 
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 
2022 is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumenten die hun monument gaan 
restaureren, bij voorkeur in combinatie met verduurzamingsmaatregelen. Het 
gaat om rijksmonumenten die niet als woonhuis zijn gebouwd en voor het 
publiek toegankelijk zijn. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-
Holland 2022 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 5.000.000; 
3. De indieningstermijn vast te stellen op de periode vanaf maandag 30 mei 
2022 tot en met maandag 1 augustus 2022; 
4. De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-
Holland 2022 bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
5. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief. 
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Intenties en afspraken woningbouwversnelling en verkenningentraject BPL stad 
Schagen 
Zowel de gemeente Schagen als de provincie Noord-Holland hebben een 
gezamenlijk belang bij versnelde uitvoering van woningbouwplannen in de 
stad Schagen en duidelijkheid over het verkenningentraject omtrent 
aanpassing van de begrenzing van het BPL bij Schagen Oost. GS informeren 
burgemeester en wethouders van Schagen over de intenties en afspraken. 
 
Besluit: 
1. Burgemeester en wethouders van Schagen door middel van bijgaande brief 
te informeren over de intenties en afspraken met betrekking tot 
woningbouwversnelling in de stad Schagen en een verkenningentraject voor 
Schagen Oost; 
2. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Beantwoording statenvragen nr. 34 van dhr. Klein (ChristenUnie) over Grijs- en 
of regenwatersystemen in de provincie 
Beantwoording van schriftelijke statenvragen nr. 34 van dhr. Klein 
(ChristenUnie) over Grijs- en of regenwatersystemen in de provincie, 
binnengekomen op 1 april 2022. 
 
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. 
 

8 
 

Voornemen werkbezoek Californië september 2022 
Gedeputeerde Olthof is voornemens van 5 tot en met 10 september 2022 deel 
te nemen aan een Nederlandse handelsmissie naar Californië die in het teken 
staat van slimme en schone mobiliteit in stedelijke regio’s. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voornemen van gedeputeerde J. Olthof tot het 
deelnemen aan een handelsmissie georganiseerd door het RVO naar Californië 
in het kader van slimme en schone mobiliteit in stedelijke regio’s; 
2. PS hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen; 
3. Na afloop een verslag van de handelsmissie ter informatie aan PS te zenden. 
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Gezondheidseffectscreening in relatie tot windturbines 
Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Provinciale Staten over de 
mogelijkheden om via gezondheidseffectscreening (GES) gezondheid een 
prominente plaats te geven in de MER en vergunningverlening voor een 
windpark. 
 
Besluit: 
PS met bijgaande brief te informeren over de mogelijkheden om via 
gezondheidseffectscreening (GES) gezondheid een prominente plaats te geven 
in de MER /vergunningverlening voor een windpark. 
 

10 
 

Wijzigingsplan 3 De Weel - Middenmeer 
Met het wijzigingsplan 3 tracé 150kV kabel De Weel - Middenmeer legt de 
gewijzigde ligging van de ondergrondse 150kV kabels vast. Gezien het belang 
van de netaanpassing en omdat wordt voldaan aan de wijzigingsregels uit het 
PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland wordt het vastgestelde 
wijzigingsplan ter inzage gelegd. 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 3 tracé 150 kV kabel De Weel - Middenmeer PIP 
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast te stellen en gedurende 6 weken 
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ter inzage te leggen; 
2. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen tot redactionele 
wijzigingen in de stukken die ter inzage worden gelegd; 
3. PS door middel van een brief te informeren over dit wijzigingsplan 3 tracé 
150kV kabel De Weel - Middenmeer. 
 

11 
 

Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2021-2022 
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends 
en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over 
gemeentelijke plannen. Er is sprake van een lichte banengroei, voornamelijk 
door online-winkelen. Mede door de COVID-19 steunmaatregelen van de 
overheid is het winkelaanbod stabiel gebleven en de leegstand licht gedaald. 
 
Besluit: 
1. De Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2021-2022 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief. 
 

12 
 

Gebiedsvisie polder Westzaan 
In het afgelopen jaar is onder leiding van provincie Noord-Holland en de 
gemeente Zaanstad in nauwe samenwerking met vele andere partijen 
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO, agrarische 
natuurvereniging Water Land en Dijken, Staatsbosbeheer, Platform Zaanse 
Veenweidengebieden) gewerkt aan een gebiedsvisie voor het jaar 
2040 voor de polder Westzaan. In deze visie is een koers beschreven voor de 
opgaven die de polder kent: dit zijn o.a. het afronden van het Natuurnetwerk 
Nederland, de Natura2000 en verbrakkingsopgave en Kaderrichtlijn Water-, 
stikstof- en bodemdalingsopgaven. 
 
Besluit: 
1. De visie voor de polder Westzaan vast te stellen; 
2. PS hierover per brief te informeren. 
 

13 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 49 van mevrouw De Groot (SP) over de bouw 
van een uitzichtplatform en een wandelvlonder in of nabij de natuurgebieden 
Ham & Crommenije en Krommenieër Woudpolder in Zaanstad 
Het Statenlid J.M.E. de Groot (SP) stelt vragen over de mogelijke aanleg van een 
wandelvlonder en uitzichtplatform bij natuurgebieden in de gemeente 
Zaanstad. 
 
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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Provinciaal weerbaarheidsbeeld 
In 2021 is het provinciaal weerbaarheidsbeeld opgeleverd: het resultaat van 
een onderzoek naar de kwetsbaarheid van de organisatie tegen ondermijnende 
criminaliteit en integriteitsschendingen. In 2022 is een adddendum op het 
rapport opgeleverd. Het college neemt kennis van deze documenten en van de 
stand van zaken van de opvolging van de beschreven aanbevelingen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het provinciaal weerbaarheidsbeeld (Werkbaar 
Weerbaar), waarin is beschreven met welke kwetsbaarheden tegen 
ondermijnende criminaliteit en integriteitsschendingen de organisatie rekening 
moet houden; 
2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de opvolging van de 
aanbevelingen uit het weerbaarheidsbeeld; 
3. PS middels bijgevoegde brief te informeren. 
 

15 
 

Auditopvolging peildatum maart 2022 
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de 
externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en 
Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als 
verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar 
wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS. 
 
Besluit: 
1. De notitie auditopvolging en de auditopvolgingslijst per 1 maart 2022 vast 
te stellen; 
2. Kennis te nemen van de rapportage van OD NZKG over de aan hen gerichte 
aanbevelingen in het onderzoek ‘stof tot nadenken’ van de Randstedelijke 
Rekenkamer. Bijlage bij notitie auditopvolging; 
3. De notitie auditopvolging en de auditopvolgingslijst d.m.v. bijgaande brief 
ter kennisname door te sturen naar 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 5, 11   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 12, 13   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 6, 7   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 9, 10   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 8   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 1, 2, 3, 4   
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D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 14, 15 
 
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 17 MEI 2022 
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 
1. 
Algemene vergadering 
van Aandeelhouders 
Innovatiefonds Noord-
Holland B.V. 06 april 2022 

 
 

 
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. 
06 april 2022: 
a. Vaststelling van de jaarrekening 2021; 
b. Verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid 
in 2021; 
c. Benoeming van de heer W. Hazenberg als nieuw lid Advies 
Commissie (AC) voor een periode van 4 jaar; 
d. Herbenoeming E. Meijer en M. Westermann als lid leden van de 
AC voor de periode van een jaar; 
e. Kennis te nemen van het plan van aanpak voor het structureren 
van fondsdeel 2 onder INH; 
f. Kennis te nemen van de stand van zaken fondsdeel 1; 
2. Als aandeelhouder in het kapitaal van INH tot het onderteken 
van een afstandsverklaring cq het geven van toestemming inzake 
de voorgenomen verkoop en levering van aandelen door 
Universiteit van Amsterdam aan Vrije Universiteit van Amsterdam, 
zodra hierom door deze partijen wordt verzocht; 
3. Als aandeelhouder in het kapitaal van INH tot het nemen van 
een besluit buiten vergadering voor het goedkeuren van de 
indiening van het splitsingsvoorstel COLNH B.V. door het bestuur 
van INH en het wijzigen van de statuten van INH en het passeren 
van de akte van splitsing, tevens inhoudende statutenwijziging en 
oprichting van een verkrijgend vennootschap; 
4. Als aandeelhouder in het kapitaal van INH tot het verlenen van 
een volmacht aan BarentsKrans Coöperatief U.A. voor het 
passeren proces-verbaal met betrekking tot de splitsing van INH 
en het wijzigen van de statuten van INH en het passeren van de 
akte van splitsing, tevens inhoudende statutenwijziging en 
oprichting van een verkrijgend vennootschap; 
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 per 7 april 2022; 
6. De portefeuillehouder Economie te machtigen - met recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

2. 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
investering Circotex B.V. 
(i.o.) 

 
 

 
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 financiering 
aan Circotex B.V. (voorheen CleanBridge B.V.)(Circotex) ter grootte 
van het in het aandeelhouders besluit genoemde bedrag waarbij 
geldt dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al 
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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 dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen 
aan Circotex, waarbij geldt dat het daadwerkelijk overmaken van 
het bedrag 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 van een 
agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereen-
komst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot 
uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V., te verstrekking in achtneming van 
de onder 1a. en 1b. 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 financiering aan 
Circotex is geëffectueerd. 
 

3. 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
vervolginvestering Dexter 
Energy Services B.V. maart 
2022 

 
 
 

 
Besluit: 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergade-
ring 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 vervolg-
financiering 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 aandeelhouders-
besluit 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 aan-
deelhoudersbesluit, 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 van 
een agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheer-
overeenkomst 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 samen-
hang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, 
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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 
 

4. 
Voortgang project N247-
16 

 

 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het feit dat het ontwerp voor de drie 
onderdoorgangen die gepland zijn bij Het Schouw niet volgens 
plan en budget kunnen worden uitgevoerd; 
2. De directeur B&U opdracht te geven om gesprekken aan te 
gaan met de hoofdaannemer om te zoeken naar oplossingen; 
3. De verwerving van de gronden ten behoeve van realisatie van 
het werk af te ronden; 
4. De directeur B&U opdracht te geven een evaluatie uit te voeren 
over project N247-16 teneinde hier voor de toekomst lessen uit te 
trekken en GS daarover te informeren; 
5. Provinciale Staten daarover te informeren via bijgaande brief; 
6. Voornemens te zijn om het realisatiecontract met de 
hoofdaannemer, voor het project N247-16, Bereikbaarheid 
Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam, op te zeggen; 
7. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b, f en g, 
Wob geheimhouding op te leggen op besluit 6 tot het moment dat 
er overeenstemming is bereikt met de hoofdaannemer over de 
vervolgstappen. 
 

5.  
Alliander aandeelhouders-
vergadering april 2022 

 

 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Alliander N.V. in te stemmen met de 
volgende voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de 
vergadering van aandeelhouders d.d. 13 april 2022: 
a. Vaststelling van de jaarrekening 2021; 
b. Vaststelling van het dividend over 2021; 
c. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur; 
d. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van 
Commissarissen; 
e. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als 
bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en tot 
beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht van 
bestaande aandeelhouders bij uitgifte van aandelen in verband 
met een mogelijke conversie van de in 2021 afgesloten reverse 
converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen; 
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 14 april 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. 
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6. 
Aandeelhoudersver-
gadering PolanenPark, 
april 2022 

 

 
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. 25 april 2022: 
• Vaststelling van de jaarrekening 2021: 
• Toevoeging van het resultaat over 2021 ad € 61.266 aan de 
overige reserves; 
• Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van PolanenPark 
C.V.; 
• Verlening van decharge aan de directie inzake het gevoerde 
beleid in 2021; 
2. Als vennoot in PolanenPark C.V. in te stemmen met de volgende 
voorstellen, zoals opgenomen op de agenda voor de vergadering 
van vennoten d.d. 25 april 2022: 
• Vaststelling van de jaarrekening 2021; 
• Toevoeging van het resultaat over 2021 ad € 278.950 aan de 
overige reserves; 
• Déchargeverlening aan de beherend vennoot voor het gevoerde 
beleid in 2021; 
3. De portefeuillehouder Economie - met recht van substitutie - te 
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeel-
houdersvergadering en de plaatsvervanger - met recht van 
substitutie- te machtigen de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de vergadering van vennoten; 
4. 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 op 26 april 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: 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 1, 6   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 5   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 4   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 2, 3   
 
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.  

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
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• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 
beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 
 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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