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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 14 februari 2023 

 
1 
 

Voornemen partnerschap DataScience Alkmaar 
De provincie is voornemens voor de komende drie jaar een strategisch 
partnerschap aan te gaan met het platform DataScience Alkmaar. In eerste 
instantie zal de samenwerking zich richten op de opgave Energietransitie. 
Echter de aard en de agenda van dit kennisnetwerk biedt ook zeker kansen 
voor meer datagedreven werken aan het brede palet aan maatschappelijke 
opgaven waar we als provincie voor staan en dan met name de samenhang 
daartussen. 
 
Besluit: 
1. Als strategische business partner toetreden tot DataScience Alkmaar voor 
een periode van drie jaar (2023-2026), startend op 1-4-2023; 
2. De directeur Beleid te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen; 
3. PS met bijgaande brief te informeren over het partnerschap; 
4. Eind 2025 het partnerschap te evalueren om te besluiten of dit partnerschap 
wordt voortgezet of beëindigd. 
 

2 
 

Uitvoeringsregeling subsidie Voedselvisie Noord-Holland 2022 
Per 1 maart tot 1 juni 2023 kan subsidie worden verstrekt in het kader van de 
Voedselvisie 2020-2023 voor projecten die bijdragen aan de doelen 
Regeneratieve Landbouw en/of Kringlooplandbouw gecombineerd met Korte 
Keten activiteiten. 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsbesluit voor de ‘Uitvoeringsregeling subsidie Voedselvisie 
Noord-Holland 2022’ vast te stellen; 
2. Subsidieplafonds van in totaal € 500.000,- vast te stellen conform de 
Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024 (actiepunt 2) voor de periode 1 
maart 2023 tot en met 1 juni 2023; 
3. De besluiten 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren middels bijgesloten brief. 
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Afhandelen motie M147-2022 
Op 4 juli 2022 is motie 147-2022 aangenomen. Hierin werden GS verzocht om 
met gemeenten in gesprek te gaan en erop aan te sturen het beleid zo aan te 
passen dat bij herstructurering een recreatiepark zoveel mogelijk beschikbaar 
blijft voor mensen met een smalle portemonnee. Daarnaast werd om een 
terugkoppeling gevraagd van het onderzoeksrapport van de Erasmus 
Universiteit. 
 
Besluit: 
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1. Als uitwerking van motie 147-2022 bijgaande brief te versturen aan 
Provinciale Staten; 
2. Provinciale Staten voor te stellen de motie (147-2022) als afgedaan te 
beschouwen. 
 

4 
 

Evaluatie subsidie Regio Deal ZaanIJ 
Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2022 is één 
eenmalige subsidie uit het subsidieregister van 2019 geëvalueerd. Het gaat om 
de subsidie voor de Regio Deal ZaanIJ. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie eenmalige subsidie Regio Deal 
ZaanIJ; 
2. PS hierover te informeren met bijgevoegde brief. 
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Afdoen motie M250-2022  "vlaggen op 10 december" 
Gedeputeerde Staten geven graag gehoor aan de motie van Provinciale Staten 
om jaarlijks op 10 december de Mensenrechtenvlag te hijsen. Op die dag, dit 
jaar precies 75 jaar geleden, is de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens aangenomen. Die verklaring is nog altijd onverminderd actueel, 
onverminderd inspirerend en onverminderd urgent. Helaas worden 
mensenrechten op veel plekken in de wereld geschonden en steeds meer op de 
proef gesteld. Ook zal de provincie Noord-Holland 5 tot en met 10 december 
aandacht besteden aan de Mensenrechtenweek. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van 
motie 250, inzake “vlaggen op 10 december”; 
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie 250 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Aanwijzing provinciearchivaris Noord-Holland 
Naar aanleiding van het pensioneren van de vorige provinciearchivaris wijzen 
Gedeputeerde Staten, conform het gestelde in de Archiefwet 1995, artikel 29, 
lid 3, in de persoon van mevrouw. K.M. Pompe een nieuwe provinciearchivaris 
aan. 
 
Besluit: 
1. De dienstverleningsovereenkomst provinciearchivaris met het Noord-
Hollands Archief (Verseon kenmerk 907017/943726) aan te passen met 
bijgaand addendum; 
2. Mevrouw K.M. Pompe per 1 maart 2023 aan te wijzen als provinciearchivaris; 
3. PS te informeren met bijgaande brief. 
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Social return beleid herijking 2023 
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De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken 
afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
meer kans te geven op werk(ervaring): social return. Het ‘Advies herijking 
social return beleid 2023’ geeft inzicht in de wijze waarop het social return 
beleid kan worden aangescherpt. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het ‘Advies herijking social return beleid’; 
2. Te verkennen hoe social return het provinciale arbeidsmarktbeleid kan 
versterken; 
3. In aansluiting op deze verkenning, en op de aanbevelingen uit de herijking, 
het Doelgroepwaardenmodel te verruimen; 
4. Eerste kwartaal 2027 de uitvoering van het social return beleid te herijken; 
5. PS te informeren via bijgevoegde brief. 
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Addendum I Meekoppelkansen Markermeerdijken 
Partijen hebben op 3 juni 2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, de 
'Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken' (hierna: 
SOK). Deze overeenkomst bevat afspraken tussen de provincie en het 
hoogheemraadschap over de realisatie van meekoppelkansen in het kader van 
de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de versterking van 
de Markermeerdijken, de financiering hiervan, beheer en onderhoud en overige 
afspraken. In de loop van de tijd hebben zich sinds de inwerkingtreding van de 
SOK ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zijn de afspraken in de SOK aan 
te vullen. Partijen wensen de gewijzigde en aanvullende afspraken over 
bovengenoemde meekoppelkansen vast te leggen met dit addendum I. 
 
Besluit: 
1. De overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken; 
addendum I, aan te gaan met het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier; 
2. De portefeuillehouder Water te machtigen de ‘Overeenkomst 
meekoppelkansen Markermeerdijken addendum I’ te ondertekenen; 
3. De benodigde middelen voor de financiering van de meekoppelkansen te 
dekken vanuit de ‘Reserve meekoppelkansen dijkversterkingen en 
kustontwikkeling’; 
4. De restant middelen in de reserve aan te houden om financiële (incl. BTW) 
tegenvallers op te kunnen vangen; 
5. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Extra financiële bijdrage Guisweg Zaanstad 
De kosten voor het realiseren van het voorlopige voorkeursalternatief voor de 
aanpak van de spoorwegovergang Guisweg in Zaanstad vallen hoger uit dan 
aanvankelijk geraamd. Omvangrijke bezuinigingen zijn niet mogelijk zonder de 
kern van het project aan te tasten. Er is daarom van de financierende partijen 
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een extra bijdrage nodig. De extra bijdrage van de provincie is bedoeld voor de 
ontwikkeling van knooppunt Zaandijk Zaanse Schans. 
 
Besluit: 
1. Het voornemen uit te spreken een extra bijdrage van maximaal € 
1.000.000,- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van knooppunt 
Zaandijk Zaanse Schans als onderdeel van het project Guisweg; 
2. Bovenstaand bedrag aan te merken als reservering binnen het OV fonds; 
3. PS te informeren over bovengenoemde besluiten. 
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Advies winningsplan gasveld Middelie 
Het boren naar en winnen van aardgas valt onder de Mijnbouwwet. Het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat is hierbij het bevoegde gezag. Bij 
de advisering op een winningsplan worden naast de provincie de relevante 
gemeenten en waterschappen rechtstreeks door het ministerie uitgenodigd te 
adviseren. Het gaat in dit geval om een wijziging van een winningsplan 
waarvan de winningsvergunning dateert uit 1969. Het winningsplan bevat 
details over de winning zoals de werkmethode, de duur van de 
aardwarmtewinning en de verwachte effecten op de ondergrond. Bovendien 
moet de aanvrager aantonen dat voldoende maatregelen zijn getroffen voor 
het opvangen van eventuele nadelige gevolgen. 
 
Besluit: 
1. Het advies over het winningsplan voor aardgas voor de locatie Middelie vast 
te stellen; 
2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren 
over het advies; 
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Onderzoek PFAS in bodem duintuinen 
De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met PWN onderzoek laten 
uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS in de bodem van duintuinen in 
Egmond en Zandvoort. Aanleiding voor het onderzoek is het fenomeen 
seaspray, dat gekoppeld wordt aan hogere gehalten aan PFAS in de bodem in 
de kuststrook. Met het onderzoek zijn, zoals verwacht, lichte verhogingen aan 
PFAS gemeten in grond en grondwater. Op basis van de resultaten zal 
gewasonderzoek in Egmond worden uitgevoerd, om uit te sluiten dat de 
gebruiker door het eten van gewassen uit de eigen moestuin te veel PFAS 
binnenkrijgt. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar PFAS in de 
bodem van duintuinen; 
2. PS hierover te informeren met bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 1 van mevrouw Van Geffen (Namens Noord-
Hollanders) over onverlicht onveilig fietspad N244 – P&R tot Miedijk 
Mevrouw van Geffen heeft vragen gesteld over onverlicht onveilig fietspad 
N244 – P&R tot Miedijk. 
 
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. 3 van de heer Klein (ChristenUnie) over 
reclame in bushokjes 
De heer Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over reclame in bushokjes. 
 
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. 
 

14 
 

BRS zienswijze Regeling Gevelisolatie Schiphol 2023 
Van 23 december 2022 tot en met 5 februari 2023 liep er een openbare 
consultatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de Regeling 
Gevelisolatie Schiphol 2023. Deze regeling is bedoeld om woningen in de 
nabijheid van de luchthaven Schiphol te voorzien van geluidwerende 
maatregelen. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een gezamenlijke BRS zienswijze in te dienen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de BRS zienswijze op de openbare consultatie Regeling 
Gevelisolatie Schiphol; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Regionale Agenda Mobiliteit Westfriesland 
Samen met de zeven Westfriese gemeenten is een Regionale Agenda Mobiliteit 
(RAM) opgesteld, waarin wij de maatregelen hebben gebundeld die wij de 
komende periode gezamenlijk gaan oppakken op het gebied van mobiliteit. De 
regionale agenda is een belangrijke stap in het slimmer samenwerken door 
scherpere keuzes en prioriteitstelling. Met deze werkagenda wordt uitvoering 
gegeven aan het Perspectief Mobiliteit, dat op 13 september 2021 is 
vastgesteld in Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
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1. In te stemmen met de Regionale Agenda Mobiliteit Westfriesland januari 
2023; 
2. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
 

 

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 10, 11, 14 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 2, 3, 4   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 8  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 1   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 9, 12, 13, 15   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 7   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 5, 6 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben 
bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter 

bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken 
voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 

beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=9bf75724-80d6-41ce-a77c-d07913c5beb0&FoundIDs=&year=2023
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 14 FEBRUARI 2023 
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 
 
1. 
 
 
 

Samenwerking en inzet provincie Noord-Holland op pakket 
Zuidasdok, verlengen Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en 
sluiten metroring Amsterdam 
 
Besluit: 
1. De bereidheid uit te spreken om samen met de partners uit de 
Nationale Alliantie zich bestuurlijk en ambtelijk in te zetten voor 
realisatie van de projecten Zuidasdok, Doortrekken Noord-Zuidlijn 
naar Schiphol en Hoofddorp en Sluiten Metro-ring Amsterdam. 
2. Onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten een 
bijdrage ter grootte van €24 miljoen ter beschikking te stellen 
voor de realisatie van bovengenoemde projecten 
3. Vóór het einde van 2022 een dekkingsvoorstel vast te stellen 
waarbij de dekking van dit besluit gezocht wordt uit een combi-
natie van de opties: 
a. Herprioritering binnen de portefeuille mobiliteit; 
b. Herprioritering portefeuille overstijgend; 
c. Dekking vanuit de algemene dekkingsmiddelen. 
4. Als voorwaarden vast te stellen dat: 
a. de bijdrage een lumpsum-bijdrage betreft waarop geen 
prijsindexatie wordt toegepast; 
b. de bijdrage ten goede komt aan het doortrekken van de Noord-
Zuidlijn naar Hoofddorp; 
c. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de Vervoer-
regio Amsterdam eveneens substantieel financieel bijdragen aan 
deze projecten; 
d. de provincie Noord-Holland niet risicodragend in de genoemde 
projecten participeert. 
5. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang met de belangen, genoemd in artikel 5.1, lid 2, sub b en 
artikel 5.1, lid 2, sub i van de Wet open overheid, geheimhouding 
op te leggen op onderhavige besluitpunten en op te heffen na 
publicatie van de Kamerbrief van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat over dit onderwerp 

 
2. 
 
 
 

Bedrijfsreconstructie Zeldenrijk t.b.v. NNN 
 
Besluit: 

1. Om op basis van volledige schadeloosstelling het bestaande 
melkveebedrijf van Maatschap Zeldenrijk (hierna ‘Zeldenrijk’), 
gevestigd aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 181 te Loosdrecht, te 
reconstrueren in een biologisch melkveebedrijf aan de Rading 198 
te Loosdrecht door middel van: 

a. De aankoop door provincie Noord-Holland van de percelen 
kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie C, nummer 6755 
ged. en sectie F, nummers 145, 146, 147 ged. 148 en 1200 in 
eigendom van Zeldenrijk met een totaal oppervlakte van 193.895 
m2 tegen een koopsom van € 1.100.000 k.k. en deze percelen 
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vervolgens aan Zeldenrijk te verpachten door middel van een 
geliberaliseerde pachtovereenkomst voor de duur van maximaal 6 
jaar, op basis van voorwaarden die de ontwikkeling van het NNN 
op deze percelen mogelijk maakt; 

b. De verkoop door provincie Noord-Holland aan Zeldenrijk van de 
percelen kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie C, 
nummers 4138, 4140 en 6276 met bijbehorende stallen, woning, 
erf en tuin met een oppervlakte van 119.880 m2 tegen een koop-
som van € 1.336.305,- k.k., waarbij de gronden worden belast 
met een kwalitatieve verplichting behorende bij een biologische 
melkveebedrijf; 

c. Het verpachten van de percelen kadastraal bekend gemeente 
Loosdrecht, sectie C nummers 6650, 4141 en 4142 ter gezamen-
lijke grootte van 71.255 m2 aan Zeldenrijk met een geliberaliseer-
de pachtovereenkomst voor de duur van maximaal 2 maal 6 jaar, 
op basis van voorwaarden conform biologische landbouw. 
Zeldenrijk wordt daarbij de mogelijkheid geboden tot aankoop 
van deze percelen: 

• Bij het aflopen van de eerste pachtovereenkomst tegen de 
vooraf overeengekomen koopprijs of 

• Bij het aflopen van de tweede pachtovereenkomst tegen de op 
dat moment te taxeren marktwaarde. 

Bij aankoop door Zeldenrijk worden de gronden belast met een 
kwalitatieve verplichting behorende bij een biologisch melkvee-
bedrijf; 

2. a. Een oppervlakte van 0,5 ha van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Loosdrecht, sectie C, nummer 4140 in de 
eerstvolgende besluitvorming van het programma Natuur als NNN 
te ontgrenzen voor de benodigde uitbreiding van het bouwblok 
aan de Rading 198 te Loosdrecht en gelijktijdig dit oppervlakte 
binnen het BPL te begrenzen; 

b. Een nadere verkenning te doen naar de mogelijkheid om de 
ecologische verbindingszone naar de Heuvelrug van Utrecht 
(gelegen in de Egelshoek) binnen het NNN te begrenzen en zo dit 
mogelijk en wenselijk blijkt een oppervlakte van 18,5 ha, te weten 
de percelen als vermeld bij 1b. en 1c. van onderhavig besluit, als 
NNN te ontgrenzen en hierover in de eerstvolgende 
besluitvorming van het programma Natuur te besluiten; 

3. De portefeuillehouder Grond volmacht te verlenen voor het 
doorvoeren van eventuele kleine redactionele wijzigingen en het 
ondertekenen van de verkoop- en de koopovereenkomst; 

4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub b, van de 
Wet openbaarheid bestuur inhoudende bescherming van economi-
sche en financiële belangen van de provincie, uitgezonderd de 
betrokken partijen (Zeldenrijk, Natuurmonumenten, gemeente 
Wijdemeren en Waternet), geheimhouding op te leggen op dit 
besluit en alle onderhavige stukken tot het moment voornoemde 
transactie is gepasseerd bij de notaris. 
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3. 
 
 
 
 

Huur grond t.b.v. tijdelijk baggerdepot Oostelijke Vechtplassen 
(OVP) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de aanhuur van agrarische percelen ten 
behoeve van het oprichten van een baggerdepot in de Polder 
Mijnden te Nieuwersluis. Het object is kadastraal als volgt bekend, 
gemeente Loenen, sectie D nummer 717 ged, 728 ged, 729 ged, 
730, 732, 733, 736, 737, 738 ged, 742 ged, 743 ged, 744, 745 
ged, 1020, 1642, 1758 ged, groot ca. 11,25 ha. Het eigendom 
van de bovengenoemde percelen berust bij de heer A.H. van den 
Engel, wonende te Zandpad 20, 3631 NL Nieuwersluis; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b, van de 
Wet openbaarheid bestuur geheimhouding op te leggen op 
bovenstaand besluit tot het moment dat Gedeputeerde Staten tot 
aanhuur hebben besloten en de overeenkomst tot aanhuur is 
ondertekend door verhuurder en huurder. 

 
4. 
 

Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord N.V. (ONHN) d.d. 11 november 2022 

 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de voor-
stellen zoals opgenomen in de agenda van de aandeelhouders-
vergadering d.d. 11 november 2022: 
a. vaststellen van het jaarplan 2023; 
b. vaststellen van de begroting 2023; 
c. de herbenoeming van de heer C.B. de Steenhuijsen Piters als 
commissaris C voor een tweede en laatste termijn; 
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 dit besluit en op te heffen per 12 november 2022; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeel-
houdersvergadering. 

 
5.  
 

Aandeelhoudersvergadering Afvalzorg december 2022 

 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding 
(Afvalzorg) inzake de voorstellen zoals opgenomen in de agenda 
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 14 december 2022, 
in te stemmen met: 
a. de honorering van de raad van commissarissen over het jaar 
2023; 
b. KPMG accountants N.V. de controle opdracht voor de boekjaren 
2023-2025 te geven; 
2. Geen gebruik te maken van het recht van aanbeveling van de 
provincie om personen aan te bevelen tot commissaris en dit 
mede te delen aan Afvalzorg tijdens de aandeelhoudersvergade-
ring bij agendapunt 3; 
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3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 enen op te heffen per 15 december 2022; 
4. De portefeuillehouder Energie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 

 
6. PDENH aandeelhoudersbesluit 30MHz december 2022 

 
Besluit: 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten verga-
dering 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 brug-
financiering aan 30MHz B.V. ter grootte van het in het aandeel-
houdersbesluit genoemde bedrag waarbij geldt dat de daadwer-
kelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van 
de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhou-
dersbesluit en (ii) de verkoop van het door PDENH gehouden 
belang in 30MHz B.V. waarbij geldt dat de daadwerkelijke verkoop 
afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voorwaarden 
zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhoudersbesluit; en 
b. als aandeelhouder besloten wordt: 
tot storting van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbe-
sluit genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aan-
delen in PDENH, onder de verplichting van PDENH deze bedragen 
volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan 30MHz B.V., 
waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van het agio afhan-
kelijk 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 agio-
storting 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 samen-
hang 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 
verkoop van het belang van PDENH in 30MHz B.V. is geëffec-
tueerd. 

 
7. Aandeelhoudersbesluit PDENH januari 2023 

 
Besluit: 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij: 
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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 brugfinan-
ciering aan Aecorsis B.V. ter grootte van het in het aandeelhou-
dersbesluit genoemde bedrag; en 
b. als aandeelhouder besloten wordt: 
tot storting van agio ter grootte van het in het aandeelhouders-
besluit 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 Aecorsis B.V. 
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 Beheerover-
eenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot 
uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V., te verstrekken; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 voor-
noemde brugfinanciering is verstrekt. 

 
8. Aandeelhoudersvergadering Innovatiefonds Noord-Holland 23 

november 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. 
23 november 2022: 
- Goedkeuring van de begroting 2023; 
2. Als aandeelhouder in het kapitaal van INH tot het nemen van 
een besluit buiten vergadering voor het goedkeuren van de 
indiening van het splitsingsvoorstel INHPOC1 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 statuten-
wijziging en oprichting van een verkrijgend vennootschap; 
3. Als aandeelhouder in het kapitaal van INH tot het nemen van 
een besluit buiten vergadering tot het verlenen van goedkeuring 
aan het bestuur van INH voor de oprichting van VFFRNH B.V. 
onder de opschortende voorwaarde van het ontvangen van een 
positieve beschikking van het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat respectievelijk RVO ter uitvoering van het instrument 
Vroegefasefinanciering (VFF); 
4. Als aandeelhouder in het kapitaal van INH tot het nemen van 
een besluit buiten vergadering tot het verlenen van goedkeuring 
aan het bestuur van INH voor de oprichting van INHPOC2 B.V. 
onder de opschortende voorwaarde van het ontvangen van een 
positieve beschikking van Kansen voor West III; 
5. 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 INHPOC1 B.V.; 
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6. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 per 25 november 
2022; 
7. De portefeuillehouder Economie te machtigen met recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de aandeelhou-
dersvergadering 

 
9. Aandeelhoudersvergadering InWest Regio B.V. (ROM) 25 

november 2022 

 
Besluit:  
1. Als aandeelhouder in InWest Regio B.V. in te stemmen met de 
volgende voorstellen, zoals opgenomen in de agenda en bijbe-
horende stukken van de aandeelhoudersvergadering d.d. 25 no-
vember 2022: 
a. Het benoemen van BDO als controlerend accountant van InWest 
Regio en ROM InWest voor een periode van 2 jaar en uitstel te 
verlenen voor het opstellen van de jaarrekening van InWest Regio 
en ROM InWest voor de boekjaren eindigend op 31 december 
2022 met maximaal 5 maanden; 
b. De benoeming van mevrouw Keijl als voorzitter van de inves-
teringscommissie van het InWest MKB-fonds per 1november 2022; 
c. Het wijzigen van de statuten van InWest Regio B.V., InWest 
Transitiefonds B.V. en InWest MKB-fonds B.V.; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 per 28 november 2022; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen - met recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de aandeelhou-
dersvergadering en het aandeelhoudersbesluit te ondertekenen. 
 

10. Aandeelhoudersvergadering PWN dd 24 november 2022 
 
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. 24 november 2022: 
a. het vaststellen van het PWN Beleidsplan 2023; 
b. het vaststellen van de drinkwatertarieven 2023; 
c.  voor dit punt is de geheimhouding nog niet opgeheven; 
d. Het instemmen met de herbenoeming van mevrouw K.D. Schuijt 
overeenkomstig art. 14.2 jo art. 15.2 van de statuten tot lid van 
de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier 
jaar, ingaande op 24 november 2022; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 per 25 november 2022 voor 
wat betreft besluit 1.a, b en d. Geheimhouding op besluit 1.c. 
dient voort te duren totdat PWN de benodigde contracten voor de 
bouw heeft gesloten, naar verwachting eind 2023; 
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3. De portefeuillehouder Water te machtigen, met recht van sub-
stitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhou-
dersvergadering. 

 
11. Aandeelhoudersbesluit PDENH financiering Cargoroo B.V. 

november 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 financie-
ring aan Cargoroo B.V. ter grote van het in het aandeelhouders-
besluit genoemd bedrag waarbij geldt dat de daadwerkelijke 
verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de 
voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhou-
dersbesluit, 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 aandeelhoudersbe-
sluit 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 Cargoroo B.V. waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van 
het agio afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de voor-
waarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhouders 
besluit, waarover het bestuur van PDENH de provincie zal berich-
ten; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 financiering aan 
Cargoroo B.V. is geëffectueerd. 
 

12. 
 

Aandeelhoudersbesluit PDENH vervolgfinanciering Triple Solar 
november 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 Triple Solar B.V. ter grote van het in het aandeel-
houdersbesluit genoemd bedrag waarbij geldt dat de daadwerke-
lijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van 
de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhou-
dersbesluit, 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 
deze bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te stellen 
aan Triple Solar B.V. waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten 
van het agio afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de 
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voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het aandeelhouders 
besluit, waarover het bestuur van PDENH de provincie zal 
berichten; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 financiering aan 
Triple Solar B.V. is geëffectueerd. 
 

13. Aandeelhoudersbesluit PDENH vervolgfinanciering Fairphone 
B.V. december 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 vervolgfi-
nanciering aan Fairphone B.V. ter grootte van maximaal het in het 
aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag. 
b) Als aandeelhouder besloten wordt: 
tot storting van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbe-
sluit 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 
Fairphone B.V.; 
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 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 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 voornoemde desinves-
tering is geëffectueerd. 

 
14. Goedkeuringsbesluiten Raad van Commissarissen SADC 

november 2022 
 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V. 
in te stemmen met de voorstellen, zoals opgenomen in de bijge-
voegde besluiten buiten vergadering: 
- Gebruik makend van artikel 26.3 van de Statuten: artikel 4.1. van 
het reglement van de Raad van Commissarissen als volgt te 
wijzigen: 
De RvC bestaat uit 5 leden, te weten één commissaris A, één 
commissaris B, één commissaris C, één commissaris D en één 
commissaris E. Een commissaris wordt benoemd voor een periode 
van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier 
jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom 
worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar 
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die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. 
Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in 
het verslag van de raad van commissarissen. Bij de (her)benoe-
ming wordt de door de Raad van Commissarissen opgestelde 
profielschets in acht genomen. Bij herbenoeming wordt rekening 
gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van 
de RvC heeft vervuld; 
- Gebruik makend van artikel 26.3 van de Statuten en artikel 4.1. 
van het gewijzigde reglement van de Raad van Commissarissen, 
om de heer van C. van Steenhoven her te benoemen tot 04-04-
2023; 
- Gebruik makend van artikelen 17.1. en 26.3 van de Statuten, om 
op unanieme voordracht van de Raad van Commissarissen dhr. 
P.J.M. Litjens per 04-04-2023 te benoemen als “Commissaris A” 
voor een eerste termijn van 4 jaar. 
2. De portefeuillehouder Economie te machtigen de besluiten 
buiten vergadering te ondertekenen; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 
besluiten buiten vergadering door alle aandeelhouders. 
 

15. Aandeelhoudersvergadering Zeestad 10 november 2022 

 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de 
volgende voorstellen zoals opgenomen op de agenda voor de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 10 november 2022: 
a. De directeur Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen, op 
basis van het Plan van Aanpak Kroonpassage en omgeving, om tot 
uitvoering van dit project over te gaan en het totale budget van € 
4.453.500,- beschikbaar te stellen vanuit het project Winkelhart, 
zoals verwerkt in de goedgekeurde exploitatie Zeestad per 1 
januari 2022; 
b. De directeur Zeestad Beheer BV goedkeuring te verlenen voor 
de vaststelling van de halfjaarrapportage Zeestad Q1 en Q2 2022; 
2. De portefeuillehouder - met recht van substitutie - te machtigen 
de provincie te vertegenwoordigen tijdens de genoemde 
vergadering van aandeelhouders van Zeestad Beheer B.V.; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 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 op 11 november 2022. 

 
 

16. Aandeelhoudersvergadering PolanenPark december 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. 15 december 2022: 
• De grondexploitatie PolanenPark geactualiseerd per 1-7-2022 
vast te stellen; 
• Het jaarplan PolanenPark 2023 vast te stellen; 
2. De portefeuillehouder Economie - met recht van substitutie - te 
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machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 op 16 december 2022. 
 

17. Aandeelhoudersvergadering SADC december 2022 
 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V. 
in te stemmen met de voorstellen, zoals opgenomen op de 
agenda voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 21 
december 2022: 
- In te stemmen met het beschikbaar houden van € 1 miljoen van 
de aandeelhouderslening voor het jaar 2023, welke via een 
trekkingsverzoek ter beschikking wordt gesteld indien nodig; 
- Akkoord te gaan met het inzetten van de onderhandelingen over 
de Noord/Zuidlijn, met inachtneming van de door de directie van 
SADC gestelde voorwaarden; 
- Het proces tot aanpassing van de aandeelhoudersovereenkomst 
SADC te starten in verband met de mogelijke dekkingsbijdrage 
van € 150 miljoen aan de Noord/Zuidlijn; 
- In te stemmen met het Bedrijfsplan 2023-2027; 
2. De portefeuillehouder Economie te machtigen – met recht van 
substitutie - de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samen-
hang 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 op 22 december 2022. 
 

18. Ondertekening Intentieovereenkomst Sloterdijk 

 
Besluit: 
1. Bijgaande intentieovereenkomst voor de haalbaarheidsfase van 
stationsgebied Sloterdijk aan te gaan met het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, NS stations, ProRail, Vervoerregio 
Amsterdam en gemeente Amsterdam; 
2. Portefeuillehouder mobiliteit en bereikbaarheid te machtigen 
om namens Gedeputeerde Staten op 19 januari 2023 de intentie-
overeenkomst te ondertekenen; 
3. Portefeuillehouder mobiliteit en bereikbaarheid te machtigen 
om namens Gedeputeerde Staten de overeenkomst op redactio-
nele punten te wijzigen; 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 5.1, tweede lid, sub i van de 
Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op onderhavige 
besluitpunten en op te heffen zodra de intentieverklaring is 
ondertekend. 

 
 

 
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 
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over de nummers: 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 4. 8, 9, 14, 15, 16, 17   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 3, 10  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 5   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 1, 18   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 6, 7, 11. 12, 13   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 2  
 
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=9bf75724-80d6-41ce-a77c-d07913c5beb0&FoundIDs=&year=2023
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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