OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 MEI 2016
Onderwerp
1.
OV-knooppunten: 10
minuten fietsen

2.
Beantwoording Statenvragen
nr.55 van dhr. J.M.
Bruggeman (SP) inzake
illegale recreatiewoningen in
Camperduin, gemeente
Bergen
3.
Beantwoording Statenvragen
nr.61 van dhr. A.E. Tijssens
(D66) over regionaal
openbaar vervoer en
Interconcessiestroomlijnen
4.
Financiële afspraken
stelselherziening
Omgevingsrecht /
Bestuursakkoord

5.
Besluit bijdrage aan
Nederlands Investerings
Agentschap

6.
MKB samenwerkingsagenda
2016-2017

Besluit

Het college besluit:
1. de notitie ‘OV-knooppunten: 10 minuten fietsen’ vast te stellen;
2. de vervolgstappen zoals genoemd in de notitie ‘OV-knooppunten: 10
minuten fietsen’ uit te voeren;
3. PS te informeren door middel van brief.
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.

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.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken
stelselherziening omgevingsrecht onder voorbehoud dat PS de
daarvoor benodigde middelen beschikbaar stellen;
2. IPO te machtigen om het hoofdlijnenakkoord namens de provincie
Noord-Holland aan te gaan;
3. door middel van brief PS te informeren.
Het college besluit:
a. het ‘Samenwerkingsconvenant Rijk en Provincies in het kader van het
Nederlands Investerings Agentschap (NIA)’ met het Rijk aan te gaan,
ten behoeve van de oprichting en financiering van het NIA, onder het
voorbehoud dat het convenant aangevuld wordt voor wat betreft
looptijd van het convenant, hoogte en duur van de bijdrage;
b. de gedeputeerde Economie te machtigen tot het laten aanvullen van
het convenant voor wat betreft looptijd van het convenant, hoogte en
duur van de bijdrage;
c. een bijdrage te leveren van € 196.105,- in 2016 aan het NIA en vervolgfinanciering voor 2017 af te laten hangen van de evaluatie.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de MKB Samenwerkingsagenda 2016-2017;
2. PS met brief te informeren.
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Onderwerp
7.
Beantwoording Statenvragen
nr.51 van dhr. G. Ritsema
(SP) over mogelijke gevolgen
van het TTIP verdrag voor de
beleidsvrijheid van de
provincie 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.

8.
Initiatiefvoorstel Fractie Partij Het college besluit:
1. PS te ontraden steun te geven aan het initiatiefvoorstel van de fractie
voor de Dieren:
van de Partij voor de Dieren 'Koe in de wei, kalf erbij: van kwantiteit
‘Koe in de wei, kalf erbij: van
naar kwaliteit in de melkveehouderij';
kwantiteit naar kwaliteit in
2. het advies aan PS te versturen;
de melkveehouderij’
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
9.
Vrijgeven van het conceptontwerp PIP windpark
Westfrisia voor vooroverleg
en bespreking in commissie
RWW

10.
Conceptbegroting 2017 en
jaarstukken 2015
Waddenfonds

11.
Beantwoording Statenvragen
nr.53 van mw. W. KoningHoeve (CDA) over het
gebruik van drones in de
provincie Noord-Holland

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het positieve advies van de ARO over de
ruimtelijke kwaliteit van de plannen voor windpark Westfrisia;
2. het concept-ontwerp PIP windpark Westfrisia vrij te geven voor
bespreking in commissie RWW 13 juni as;
3. het concept-ontwerp PIP met begeleidende brief te versturen vanwege
het wettelijk verplichte vooroverleg (art 3.1.1 BRO) aan de colleges
van B&W van de gemeenten Medemblik, Drechterland, aan de Gasunie
en aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de conceptbegroting gemeenschappelijke
regeling Waddenfonds 2017;
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, op basis van de Statenvoordracht te
verzoeken de conceptbegroting 2017 Waddenfonds te bespreken en
eventuele zienswijzen kenbaar te maken;
3. Provinciale Staten te adviseren geen zienswijze in te dienen;
4. kennis te nemen van de jaarstukken gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds 2015;
5. Provinciale Staten via brief te informeren over de jaarstukken 2015
van het Waddenfonds.
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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Onderwerp

Besluit

12.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr.54 van mw. C. Boelhouwer
(SP) over heliplatform VUmc
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
13.
Zienswijze
Het college besluit:
ontwerpverordening kwaliteit 1. kennis te nemen van de ontwerpverordeningen kwaliteit
vergunningverlening,
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht
toezicht en handhaving
van de gemeenten Haarlemmermeer, Gooise Meren, Hilversum en
omgevingsrecht gemeenten
Haarlemmerliede en Spaarnwoude;
2. de zienswijzen op de ontwerpverordeningen van de gemeenten
genoemd onder punt 1 vast te stellen;
3. de gemeenten genoemd onder punt 1 te informeren over deze
zienswijze met inliggende brieven;
4. de directeur Beleid te machtigen om schriftelijk op de
ontwerpverordeningen van gemeenten te reageren, die na 12 mei
2016 zijn en worden ontvangen, conform de reactielijn in de notitie
‘Zienswijze ontwerpverordening kwaliteit VTH omgevingsrecht
gemeenten’, behalve afwijkende voorstellen, die aan het college
worden voorgelegd.
14.
Verordening kwaliteit
vergunningverlening,
toezicht en handhaving
(VTH) omgevingsrecht

Het college besluit:
1. de ontwerpverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht Noord-Holland 2016 vast te stellen;
2. de Kwaliteitscriteria 2.1 VTH met daarin de landelijk overeengekomen
kwaliteitseisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
voor het omgevingsrecht vast te stellen;
3. de voordracht aan Provinciale Staten vast te stellen met daarin
opgenomen het voorstel om de Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht NoordHolland 2016 vast te stellen en de voordracht toe te zenden aan
Provinciale Staten;
4. de portefeuillehouder milieu te machtigen om:
a. schriftelijk op de zienswijzen van de minister van Infrastructuur
en Milieu en het College van procureurs-generaal te reageren; en
b. naar aanleiding van de zienswijzen de ontwerpverordening
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht Noord-Holland 2016 redactioneel te wijzigen
alvorens deze voor te leggen aan Provinciale Staten;
5. de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht Noord-Holland 2016 na vaststelling door
Provinciale Staten bekend te maken in het Provinciaal Blad.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
M. Hartog
R. van der Werf
F. Paardekooper
H. Wijker

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514
(023) 514
(023) 514
(06) 3168
(023) 514
(023) 514

49
46
34
81
45
44

over de nummers:
11, 12, 13, 14
10
9
1, 2
3, 4
5, 6, 7, 8

57
39
25
89
72
21

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 MEI 2016
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
Onderwerp
1.
Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland B.V.

2.
Participatiefonds Duurzame
Economie NoordHolland B.V.

Besluit
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van het Participatiefonds
Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V. (PDENH) in
te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de
agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 18 november
2015:
a. tot het verlenen van goedkeuring van de voorgenomen
beslissing van PDENH tot het verstrekken van financiering
aan de in de agenda genoemde doelonderneming door
middel van het door PDENH nemen van een 50%
aandelenbelang in de doelonderneming alsmede het
storten van agio op deze aandelen in verschillende
tranches tot een bedrag van €2.500.000;
b. tot storting van aandelenkapitaal ten titel van agio in
verschillende tranches tot een bedrag van €2.500.000
door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de
verplichting van PDENH dit bedrag volledig en onverwijld
ter beschikking te stellen aan de in de agenda genoemde
doelonderneming;
c. het vaststellen van het Businessplan 2016 van PDENH.
2. Kennis te nemen van de bespreekpunten op de agenda:
a. Rapportage RGS Development;
b. Interne evaluatie;
c. Voortgang dealflow.
3. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de
voorgenomen investering te verstrekken in de vorm van een
agiostorting conform artikel 4.13 jo. 4.15 van de
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te
verstrekken;
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de
onderliggende stukken en op te heffen nadat voornoemde
investering is geëffectueerd;
5. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen, met
recht van substitutie, de provincie te vertegenwoordigen
tijdens de aandeelhoudersvergadering.
Het college 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 van het voorgenomen
besluit van PDENH tot het verstrekken van financiering aan
de in het aandeelhoudersbesluit genoemde
doelonderneming door middel van het door PDENH
storten van aandelenkapitaal ter grootte van maximaal het
in het aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag waarbij
geldt dat het daadwerkelijk verstrekken van financiering
afhankelijk is van het al dan niet vervullen van de
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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 aandelenkapitaal ten titel 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 de in
het aandeelhoudersbesluit genoemde doelonderneming
waarbij geldt dat het daadwerkelijk storten van
aandelenkapitaal 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 investering te verstrekken in de vorm een
agiostorting conform artikel 4.13 jo. 4.15 van de
Beheerovereenkomst tevens inhoudende een
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te
verstrekken zodra aan de voorwaarden genoemd en
omschreven in het onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit
is voldaan.
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 de
onderliggende stukken en op te heffen nadat voornoemde
investering is geëffectueerd.
4. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen, met
recht van substitutie, voornoemd aandeelhoudersbesluit te
ondertekenen.
3.
Agenda bestuurlijk overleg
MIRT d.d. 14 oktober 2015

4.
Pilot Generatiepact

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde agenda voor het
bestuurlijk overleg MIRT d.d. 14 oktober 2015;
2. in te stemmen met het afvaardigen naar het bestuurlijk
overleg MIRT van de voorzitter van het Platform
Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBMA), als één
van de delegatieleden van de MRA;
3. op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid,
onder g, Wob, geheimhouding op te leggen op de
(geannoteerde) agenda tot het moment waarop de uitkomsten
van het overleg met de Tweede Kamer zijn gecommuniceerd
(naar verwachting medio november).
Het college besluit:
1. Mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder Personeel en
Organisatie de onderhandelingen voor een Pilot generatiepact
te voeren met de lokale vakbonden;
2. kennis te nemen van de stand van zaken van de verkenning
Pilot generatiepact Provincie Noord-Holland;
3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en
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sub g, van de Wob geheimhouding op te leggen op dit besluit
en de onderliggende stukken totdat de onderhandelingen met
het georganiseerd overleg over het Generatiepact zijn
afgerond.
5.
Aandeelhoudersbesluit
Schiphol Area Development
Company N.V. inzake
benoeming commissaris E

6.
Aandeelhoudersvergadering
PolanenPark d.d. 24
maart 2016

Het college besluit:
1. als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company
N.V. (SADC) in te stemmen met de voordracht van de Raad van
Commissarissen voor de functie van commissaris E van de
vennootschap;
2. in te stemmen met het voorgestelde besluit buiten
vergadering tot benoeming van de voorgedragen kandidaat;
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 de besluiten onder 1 en 2 en
op te heffen per 1 april 2016. 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.
Het college besluit:
1. als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met de
voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 24 maart 2016
geagendeerde onderwerpen:
o Vaststelling van de jaarrekening 2015;
o Dechargeverlening aan de directie voor het gevoerde
beleid;
2. als vennoot in PolanenPark C.V. in te stemmen met de voor de
vergadering van vennoten d.d. 24 maart 2016 geagendeerde
onderwerpen:
o Vaststelling van de jaarrekening 2015;
o Dechargeverlening aan de beherend vennoot voor het
gevoerde beleid;
3. de portefeuillehouder te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de onder 1 en 2 genoemde
vergaderingen;
4. voornemens te zijn tot het afgeven van een borgstelling ten
behoeve van PolanenPark tot een bedrag ad € 20 miljoen,
onder de voorwaarde dat de andere aandeelhouders in
PolanenPark naar rato van hun aandelenbelang
contragaranties ad € 12 miljoen richting provincie afgegeven;
5. de bijgevoegde voordracht voor provinciale staten vast te
stellen;
6. 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 de besluiten onder 1 tot en
met 5 en op te heffen per 25 maart 2016. 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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7.
Aandeelhoudersvergadering
Alliander N.V. d.d. 7 april
2016

8.
Ontwikkelingsfonds
Duurzame Energie Provincie
Noord-Holland B.V. Inzake
investering

Het college 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. 7 april 2016:
• Vaststelling van de jaarrekening 2015:
• Vaststelling van het dividend over 2015;
• Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van
Bestuur;
• Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van
Commissarissen;
• Benoeming van de heer G.L.M. Hamers tot lid van de Raad
van Commissarissen;
• Benoeming van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink tot lid van de
Raad van Commissarissen;
• Herbenoeming van de Commissie van Aandeelhouders voor
een periode van twee jaar;
2. niet in te stemmen met het volgende voorstel:
• Herbenoeming van mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer tot
lid van de Raad van Commissarissen;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
combinatie met artikel 10, lid 2 sub b en f van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de
besluiten onder 1 en 2 en op te heffen per 8 april 2016. 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;
4. de portefeuillehouder - met recht van substitutie – te
machtigen de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
Het college besluit:
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van het
Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie NoordHolland B.V. (ODENH) te kiezen uit één van de volgende
opties:
a. in te stemmen met het ondertekenen van een
aandeelhoudersbesluit buiten vergadering inzake:
• het goedkeuren van een kapitaalstorting van
ODENH van maximaal € 15.000,- in Femtogrid
Energy Solutions B.V.; en
• het goedkeuren van een gewijzigd
investeringsreglement van ODENH.
2. De portefeuillehouder duurzame energie, met het recht
van substitutie, te machtigen om redactionele wijzigingen
aan te brengen in het aandeelhoudersbesluit en het
investeringsreglement;
3. Op grond van art 55, eerste lid, Provinciewet in
samenhang met de belangen genoemd in art 10, eerste lid
,sub c, (bedrijfsgevoelige informatie) en tweede lid, sub g
(onevenredige bevoor- en benadeling) van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding op dit besluit
en de onderliggende stukken te leggen tot 1 januari 2016
en voor afloop van deze periode te bezien of de
geheimhouding nog langer moet voortduren;
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4. PS vertrouwelijk door middel van brief te informeren.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
M. Hartog
F. Paardekooper
H. Wijker

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 34 25
tel. (023) 514 45 72
tel. (023) 514 44 21

over de nummers:
4
8
3
1, 2, 5, 6, 7

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.
Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook
antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers
hebben bereikt.
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