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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 22 november 2022 

 
1 
 

Aanstelling circulair ambassadeur 
In de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 is opgenomen dat de 
provincie een circulair ambassadeur aanstelt voor de versnelling van de 
transitie naar een circulaire economie. De circulair ambassadeur is de 
vertegenwoordiger van de provinciale belangen op het gebied van circulaire 
economie richting het Noord-Hollandse bedrijfsleven. De ambassadeur 
inspireert, stimuleert en ondersteunt ondernemers in Noord-Holland om aan 
de slag te gaan met circulair ondernemen. Gedeputeerde Staten stellen de heer 
Leon van Ast aan als circulair ambassadeur van de provincie Noord-Holland 
voor de periode van 1 december 2022 tot en met 1 december 2024. 
 
Besluit: 
1. De heer Leon van Ast aan te stellen als circulair ambassadeur voor de 
provincie Noord-Holland voor de periode van 1 december 2022 tot 1 december 
2024, met de mogelijkheid de opdracht te verlengen met twee keer één jaar; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Monitor woningbouw 2022 
De monitor woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 
Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit 
en de ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognose). Op basis hiervan kan 
zo nodig worden bijgestuurd. 
 
Besluit: 
1. De monitor woningbouw 2022 vast te stellen; 
2. De gemeenten en woningcorporaties via bijgevoegde brief te informeren; 
3. PS hierover te informeren via bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 101 van mevrouw Van Andel (CDA) over 
woningbouwbod provincie Noord-Holland 
Mevrouw Van Andel (CDA) heeft vragen gesteld over ons woningbouwbod 
Noord-Holland. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 117 van mevrouw Bouhlel (SP) over 
bestuurlijke zienswijze Landsmeer op de Ontwerp-Omgevingsverordening 
NH2022 
GS beantwoorden de vragen die zijn gesteld door mw. H. Bouhlel (SP) over de 
bestuurlijke zienswijze van de gemeente Landsmeer op ontwerpwijzigingen 
van de Omgevingsverordening. 
 
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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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 17 november 2022 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand 
aan de 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: 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de  ontwikkelingen 
tot 17 november 2022 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven 
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Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-
Holland 2023 
De provincie hecht grote waarde aan een toegankelijk openbaar vervoer, 
waardoor ook reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van de bus. 
Daarom dienen zo veel mogelijk bushaltes toegankelijk te worden gemaakt. De 
provincie stelt hiervoor in 2023  € 500.000,- beschikbaar aan gemeenten. Met 
deze subsidieregeling kunnen er in de gebieden Noord-Holland Noord, 
Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek ca. 25 haltes volledig toegankelijk 
worden gemaakt voor minder validen. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes 
Noord-Holland 2023 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de onder 1. genoemde regeling vast te stellen op € 
500.000,-; 
3. De Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes 
Noord-Holland 2023 en het subsidieplafond van € 500.000,- bekend te maken 
in het Provinciaal Blad; 
4. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Wijziging Uitvoeringsregeling POP 3 subsidies Noord-Holland en Openstelling 
voorbereiding LAG en ontwikkeling LOS Noord-Holland 2022 
GS hebben besloten om de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland 
te wijzigen. Daarnaast hebben GS besloten om het onderdeel ‘voorbereiding 
voor het oprichten van een LAG (Lokale Actiegroep) en het ontwikkelen van een 
LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie)’ van de Uitvoeringsregeling POP3-
subsidies Noord-Holland open te stellen. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland te wijzigen conform 
bijgaand wijzigingsbesluit; 
2. Het openstellingsbesluit POP3 voorbereiding LAG en ontwikkeling LOS 
Noord-Holland 2022 vast te stellen en het subsidieplafond vast te stellen op 
€60.000,00; 
3. De besluiten 1 en 2 te publiceren in het provinciaal blad; 
4. PS te informeren over voorgaande besluiten via bijgaande brief. 
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Brief transformatie vakantiewoningen 
Op 3 oktober j.l. hebben GS een brief ontvangen van minister De Jonge met het 
verzoek een aantal vragen te beantwoorden over het potentieel aan te 
transformeren vakantiewoningen. In het commissiedebat Staat van de 
volkshuisvesting van 30 juni 2022 heeft de minister de Tweede Kamer 
toegezegd om in het vierde kwartaal van dit jaar een inventarisatie uit te 
voeren om de transformatiemogelijkheden in kaart te brengen. 
 
Besluit: 
Bijgaande brief te versturen aan Minister De Jonge als antwoord op de door de 
Minister gestelde vragen omtrent de inventarisatie van het potentieel te 
transformeren vakantiewoningen naar wonen. 
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Annotatie agenda Algemeen Bestuur Recreatieschap Groengebied Amstelland 
op 24 november 2022 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Groengebied 
Amstelland. 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 Recreatieschap Groengebied Amstelland op 24 november 2022 en in te 
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Groene Uitweg – verlenging subsidieregeling agrarische sector 
De Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg is bedoeld om binnen 
het Groene Uitweggebied in de Vechtstreek een impuls te geven aan de 
verbreding van de landbouw met aanvullende functies (bijvoorbeeld Bed & 
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Breakfast), de verbetering van de bewerkbaarheid van het agrarische land en de 
verduurzaming van de agrarische sector (bijvoorbeeld zonnepanelen). Het 
besluit zorgt ervoor dat de regeling ook in 2023 weer per 1 februari 
opengesteld wordt. 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 
2023 vast te stellen; 
2. Het openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene 
Uitweg 2023 vast te stellen, waarmee € 750.000 voor subsidies beschikbaar 
gesteld wordt; 
3. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad; 
4. Provinciale staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Managementletter 2022 
Op 10 oktober jongstleden heeft Publiek Belang Accountants de concept 
Managementletter 2022 aan de provincie Noord-Holland  opgeleverd. In de 
Managementletter rapporteert de accountant over de interim-controle 2022 
die met name gericht is op de administratieve processen, de IT-omgeving, de 
verbijzonderde interne controle en een aantal verslaggevingsaspecten. 
 
Besluit: 
1. De bestuurlijke reactie op de Managementletter 2022 van Publiek Belang 
Accountants vast te stellen; 
2. De Managementletter 2022 en de bestuurlijke reactie ter informatie door te 
zenden aan Provinciale Staten. 
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Actualisatie geheimhoudingenlijst PS 
PS hanteren sinds 2008 een geheimhoudingenlijst die maandelijks terugkomt 
op de (openbare) PS agenda. Op deze lijst staan alle documenten die door GS 
onder geheimhouding overgelegd zijn aan PS en waarvan PS de geheimhouding 
hebben bekrachtigd. Omdat aan het eind van dit jaar de geheimhouding van 
enkele documenten zou komen te vervallen zijn alle geheime documenten 
opnieuw getoetst en is de lijst geactualiseerd. 
 
Besluit: 
1. Aan PS een geactualiseerde geheimhoudingenlijst voor te leggen met het 
verzoek om 
- per direct de geheimhouding op te heffen van de groen gearceerde 
documenten; 
- de geheimhouding van de rood gearceerde documenten langer voort te laten 
duren; 
2. Aan PS voor te stellen om in het vervolg iedere geheimhouding met een 
expliciet besluit op te heffen en niet automatisch te laten vervallen na het 
verstrijken van de genoemde einddatum. 
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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 5 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 7, 8, 9   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 2, 3, 4  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 6   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 1   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 10  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 11, 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 de openbare besluitenlijst van de vergadering van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 22 november 2022 

 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 
1. 
 
 
 

Onderzoek EIFFEL proces invordering dwangsommen 

 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van EIFFEL inzake de 
invordering van verbeurde dwangsommen d.d. 29 juli 2020 met kenmerk 
1472671/1472670; 

2. Voor te nemen om het geldende Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan te passen zodat alle 
bevoegdheden en activiteiten voor het hele proces -van opleggen tot en 
met het (dwang)invorderen- van een last onder dwangsom aan de 
directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden 
gemandateerd; 

3. De portefeuillehouder (toezicht op de) Omgevingsdienst NZKG te 
machtigen het besluit onder punt 2 uit te werken in een protocol met 
werkafspraken tussen de provincie en de OD NZKG; 

4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met het 
belang genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, d en g, van 
de Wob geheimhouding op te leggen op het rapport als bedoeld onder 
besluitonderdeel 1 en voort te laten duren tot in ieder geval 1 mei 2021 
en dan opnieuw te bezien of de geheimhouding voort moet duren; 

5. Op grond van artikel 25, tweede lid, Provinciewet het rapport als 
bedoeld onder punt 1 onder geheimhouding voor PS ter inzage te leggen; 

6. Aan Provinciale Staten met bijgevoegde brief te verzoeken deze 
geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende PS-vergadering en 
voort te laten duren tot in ieder geval 1 mei 2021 en dan opnieuw te 
bezien of de geheimhouding voort moet duren, conform bijgevoegd 
ontwerpbesluit. 

 
2. 
 
 
 

Opnieuw opleggen geheimhouding onderzoeksrapport invordering 
verbeurde dwangsommen 
 
Besluit: 

1. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met de 
belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, d en g, 
van de Wob geheimhouding op te leggen op het onderzoeksrapport van 
EIFFEL inzake het proces rondom de invordering van verbeurde 
dwangsommen d.d. 29 juli 2020 met kenmerk 1472671/1472670 en 
voort te laten duren tot in ieder geval 1 mei 2022 en dan opnieuw te 
bezien of de geheimhouding voort moet duren; 

2. Aan Provinciale Staten met bijgevoegde brief te verzoeken deze 
geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende PS-vergadering en 
voort te laten duren tot in ieder geval 1 mei 2022, conform bijgevoegd 
ontwerpbesluit. 
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3. 
 
 
 
 

Bestuursovereenkomst Intenties Samenwerking NOVEX Schipholregio 

 
Besluit: 
1. Bijgaande Bestuursovereenkomst Intenties Samenwerking NOVEX 
Schipholregio met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister voor Natuur en 
Stikstof, minister van Economische Zaken en Klimaat, minister voor 
Klimaat en Energie en de Bestuurlijke Regie Schiphol aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol te machtigen om de 
bestuursovereenkomst namens GS te ondertekenen; 
3. PS, na ondertekening, te informeren via bijgevoegde brief; 
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met 
het belang, genoemd in artikel 5.1, lid 2, sub i van de Wet open overheid, 
geheimhouding op te leggen op onderhavige besluitpunten en op te 
heffen zodra voornoemde bestuursovereenkomst is ondertekend. 

 
4. 
 

Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire 
Infrastructuur (PKCI) 

 
Besluit: 
1. De Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire 
Infrastructuur (PKCI) aan te gaan met de overige provincies; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit & Bereikbaarheid te machtigen om de 
Ambitiebepaling namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te 
ondertekenen; 
3. De portefeuillehouder Mobiliteit & Bereikbaarheid te machtigen zo 
nodig kleine wijzigingen aan te brengen in de Ambitiebepaling; 
4. Na ondertekening van de ambitiebepaling PKCI Provinciale Staten door 
middel van bijgaande brief te informeren; 
5. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met 
het belang, genoemd in artikel 5.1, lid 2, sub i van de Wet open overheid, 
geheimhouding op te leggen op onderhavige besluitpunten en op te 
heffen zodra de Ambitiebepaling PKCI is ondertekend. 

 
5.  
 

Aandeelhoudersbesluit Zeestad september 2022 

 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met het 
volgende voorstel zoals opgenomen in het Schriftelijke Goedkeurings-
besluit: 
a. Vaststelling van de jaarrekening 2021; 
2. Als vennoot in Zeestad C.V. in te stemmen met het volgende voorstel 
zoals opgenomen in het Schriftelijke Goedkeuringsbesluit: 
a. Vaststelling van de jaarrekening 2021; 
3. De portefeuillehouder te machtigen het goedkeuringsbesluit van 
Zeestad B.V. te ondertekenen en de plaatsvervanger te machtigen het 
goedkeuringsbesluit van Zeestad C.V. te ondertekenen; 

4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met 
de belangen, genoemd in artikel 5.1, lid 2, sub b en artikel 5.1, lid 4, van 
de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op 
te heffen na ondertekening van de goedkeuringsbesluiten door alle 
aandeelhouders en vennoten. 
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6. Aandeelhoudersbesluit Participatiefonds Duurzame Economie Noord-
Holland B.V. (PDENH) vervolgfinanciering cq exit Chaincraft juli 2022 
 
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 (i) het verstrekken van een vervolgfinanciering aan 
Chaincraft Holding B.V. ter grootte van maximaal het in het 
aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag, dan wel (ii) de verkoop en 
levering van het aandelenbelang gehouden door PDENH in Chaincraft 
Holding B.V.; 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 
Chaincraft Holding B.V., waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van 
het agio afhankelijk is van het feit of PDENH daadwerkelijk zal overgaan 
tot het verstrekken van een vervolgfinanciering, 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 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 5.1, lid 2, sub b en artikel 5.1, lid 4, van 
de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op dit besluit en op 
te heffen nadat de eerste tranche van de financiering aan Chaincraft 
Holding B.V. danwel de verkoop van het belang in Chaincraft Holding B.V. 
is geëffectueerd. 
 

7. Aandeelhoudersbesluit PDENH Thorizon juli 2022 

 
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 Thorizon Holding B.V. ter grootte van maximaal de in het 
aandeelhoudersbesluit genoemde bedragen waarbij geldt dat de 
daadwerkelijke verstrekking van de tranches 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 de in het aandeel-
houdersbesluit maximale genoemde bedragen op de door de Provincie 
gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van PDENH deze 
bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan Thorizon 
Holding B.V., waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het agio 
afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarde(n) zoals 
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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 in tranches 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 5.1, lid 2, sub b en artikel 5.1, lid 4, van 
de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op onderhavige 
besluitpunten en op te heffen nadat het verstrekken van de financiering 
aan Thorizon Holding B.V. is geëffectueerd. 
 

8. Aandeelhoudersbesluit PDENH Thorizon aanpassing oktober 2022 

 
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 vergadering besloten wordt, in afwijking van het genomen 
aandeelhoudersbesluit van 19 juli jl, tot het verlenen van goedkeuring van 
het wijzigen van de tranches van het verstrekken van een financiering aan 
Thorizon Holding B.V., waarbij geldt dat de daadwerkelijke verstrekking 
van de tranches afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de 
voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit 
van 19 juli jl., waarover het bestuur van PDENH de Provincie vooraf zal 
berichten; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met 
de belangen, genoemd in artikel 5.1, lid 2, sub b en artikel 5.1, lid 4, van 
de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op onderhavige 
besluit en op te heffen nadat het verstrekken van de financiering aan 
Thorizon Holding B.V. is geëffectueerd. 

 
9. Aandeelhoudersbesluit PDENH vervolgfinanciering E-magy juli 2022 

 
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 E-
magy 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 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 
dit bedrag volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan E-magy 
B.V. waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het agio afhankelijk is 
van het al dan niet vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en 
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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 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 5.1, lid 2, sub b en artikel 5.1, lid 4, van 
de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op onderhavige 
besluitpunten en op te heffen nadat de financiering van E-magy B.V. is 
geëffectueerd. 

 
10. Aandeelhoudersbesluit Participatiefonds Duurzame Economie Noord-

Holland B.V. (PDENH) vervolgfinanciering Connectbike 19 juli 2022 
 
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 CBike Lease 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 in tranches ter grootte van het in het aandeel-
houdersbesluit 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 het agio 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 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 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 5.1, lid 2, sub b en artikel 5.1, lid 4, van 
de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op onderhavige 
besluitpunten en op te heffen nadat de eerste tranche van de financiering 
aan CBike Lease B.V. is geëffectueerd. 
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11. Aandeelhoudersbesluit Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH) 
augustus 2022 
 
Besluit: 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in 
het kapitaal van Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH) waarbij: 
a. als algemene vergadering besloten wordt: 
• in te stemmen met de Toetreding van de VU, zoals omschreven in het 
aandeelhoudersbesluit; 
• in te stemmen met de toetreding van de VU tot de aandeelhou-
dersovereenkomst INH; 
• tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van INH voor de 
Verkoop van COLNH, zoals omschreven in het aandeelhoudersbesluit; 
• tot het ter beschikking stellen van de middelen voor Fondsdeel 2, zoals 
omschreven in de aandeelhoudersovereenkomst INH; en 
• tot het verlenen van goedkeuring aan het aangaan van en uitvoering 
geven aan het instrument voor Vroegefasefinanciering; 
b. als aandeelhouder besloten wordt tot het geven van toestemming 
inzake de voorgenomen verkoop en levering van aandelen in het kapitaal 
van INH door UVA Ventures Holding B.V. aan VU Holding B.V. 
2. Tot het tekenen van een toetredingsovereenkomst bij de aandee-
lhoudersovereenkomst INH zodat VU Holding B.V. partij wordt bij deze 
aandeelhoudersovereenkomst; 
3. Tot het tekenen van een letter of intent inzake voornoemde Fondsdeel 
2 en voornoemde Vroegefasefinanciering;  
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met 
de belangen, genoemd in artikel 5.1, lid 2, sub b en artikel 5.1, lid 4, van 
de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de onderhavige 
besluitpunten en op te heffen nadat VU Holding B.V. is toegetreden tot de 
aandeelhoudersovereenkomst INH. 
 

12. PDENH aandeelhoudersbesluit vervolgfinanciering EST september 
2022 

 
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 
EST-Floattech B.V. ter grootte van maximaal het in het 
aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt dat de 
daadwerkelijke verstrekking van de vervolgfinanciering 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 EST-Floattech B.V., waarbij geldt 
dat het daadwerkelijk storten van het agio 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 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 Beheerovereenkomst tevens 
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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 5.1, lid 2, sub b en artikel 5.1, lid 4, van 
de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op onderhavige 
besluitpunten en op te heffen nadat het verstrekken van de financiering 
aan EST-Floattech B.V. is geëffectueerd. 

 

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 1, 2, 3 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 5   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 4   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 6, 7, 8, 9, 10, 11, 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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