OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 MEI 2017
Onderwerp
1.
Uitvoeringsregeling subsidie
aanleg bushaltes regio
Haarlem/IJmond

2.
Uitvoeringsregeling subsidie
opruimen drugsafval 2017

3.
Ontwerp wijziging
luchthavenregeling
Middenmeer

4.
Voornemen herijking
provinciale
monumentenlijst in de
gemeente Drechterland

5.
Definitieve mutaties in de
provinciale
Monumentenlijst

Besluit

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling subsidie aanleg bushaltes regio
Haarlem/IJmond Noord-Holland 2017 vast te stellen;
2. het subsidieplafond van de onder 1. genoemde regeling vast te
stellen op € 1.000.000,-.
Het college besluit:
1. de uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland
2017 vast te stellen;
2. het subsidieplafond voor 2017 op grond van de uitvoeringsregeling
als bedoeld onder punt 1 vast te stellen op € 18.707.
Het college besluit:
1. de ontwerp-luchthavenregeling (wijziging van de bestaande
luchthavenregeling Middenmeer) vast te stellen;
2. de ontwerp-luchthavenregeling ter inzage te leggen;
3. de tekst van de kennisgeving vast te stellen en te publiceren in
regionale dag-/weekbladen;
4. PS te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. tot het voornemen om in het kader van de herijking van de
provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de
Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente
Drechterland de navolgende monumenten uit het provinciale
monumentenregister uit te schrijven:
- Streekweg 173 te Hoogkarspel,
- De Buurt 81 te Venhuizen;
2. de directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden en de
gemeente Drechterland dit voornemen bekend te maken en dit besluit
via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente Drechterland te
publiceren;
3. PS hierover via brief te informeren.
Het college besluit:
1. conform artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening NoordHolland 2010 in de gemeente Hollands Kroon;
a. de wierschuur gelegen op het adres Stroeërdijk 1 te
Hippolytushoef in te schrijven in het provinciaal
monumentenregister en
b. de redengevende omschrijving van deze wierschuur definitief vast
te stellen;
2. conform artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening NoordHolland 2010 in de gemeente Schagen de schuur, onderdeel van het
complex timmerwerkplaats met schuur, gelegen op het adres Grote
Sloot 176 te Sint Maartensbrug, definitief uit het provinciale
monumentenregister te schrijven;
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Onderwerp

Besluit
3. de belanghebbenden van deze besluiten op de hoogte te stellen;
4. de gemeenten Hollands Kroon en Schagen en de Minister van OCW
hierover te informeren;
5. in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
de contouren van de provinciale monumenten in het kadaster aan te
passen;
6. Provinciale Staten over deze besluiten te informeren via brief;
7. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 3, 4 en 5 uit te voeren.

6.
Financiële verantwoording
Huis van Hilde

7.
Stand van zaken versterking
Markermeerdijken
8.
Beantwoording Statenvragen
nr.31 van mw. J.M.E. de
Groot (SP) over niet plaatsen
van geluidsschermen bij
vernieuwing Beatrixbrug
nabij West-Knollendam,
gemeente Zaanstad

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het eindverslag inzake de besteding van TWINHgelden t.b.v. de realisatie van Huis van Hilde;
2. kennis te nemen van de financiële verslaglegging inzake de eerste
twee jaren (2015 en 2016) exploitatie Huis van Hilde;
3. PS via brief te informeren;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. De brief aan PS te versturen;
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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.

9.
WED subsidie Hollands Kroon Het college besluit:
/ verplichte start- en
1. om in lijn met het GS-besluit 504074/570361 van 10 maart 2015, de
einddatum
verplichte startdatum van de uitvoering van de gesubsidieerde
activiteiten van het project “Aanpassing Haven Den Oever” te laten
vervallen en de verplichte einddatum van 17 februari 2018 voor de
uitvoering van deze activiteiten ongewijzigd te laten;
2. dat indien de gesubsidieerde activiteiten op 17 februari 2018 niet zijn
afgerond, de subsidie wordt ingetrokken of lager wordt vastgesteld;
3. de gedeputeerde te machtigen om de gemeente Hollands Kroon door
middel van brief te informeren.
10.
Toelichting vermindering
regeldruk Provincie NoordHolland

Het college besluit:
1. PS met brief te informeren over vermindering van de regeldruk bij
de Provincie Noord-Holland;
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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11.
Verklaring impulsagenda
Greenports 3.0

Het college besluit:
1. de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 met diverse private en
overheidspartijen aan te gaan;
2. de portefeuillehouder Landbouw te machtigen om in te stemmen met
eventuele redactionele wijzigingen van de verklaring en deze namens
GS te ondertekenen op 23 mei 2017 tijdens het zogenaamde
bestuurlijke overleg Het Beraad van Boskoop;
3. PS te informeren via brief.

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.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

4632
4813
4813
3168
1860
5316

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

3669
7779
9088
8189
9344
8683

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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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp
1.
Afkoopsom t.b.v. uittreding
uit gemeenschappelijke
regeling recreatieschap
Geestmerambacht

2.
Samenwerking Den Helder

Besluit

Het college besluit:
1. het Algemeen Bestuur van het recreatieschap
Geestmerambacht, onder voorbehoud van goedkeuring door
Provinciale Staten als vergoeding voor de financiële gevolgen,
voortvloeiend uit de uittreding van de provincie uit de
gemeenschappelijke regeling recreatieschap
Geestmerambacht, een afkoopsom aan te bieden van €
4.443.148,- (idem als optie 2 + verhoging transitiekosten en
projectkosten);
2. wanneer wordt gekozen voor optie 3, het tekort in de dekking
van de afkoopsom te betrekken bij de afwegingen bij de
Kaderbrief 2017;
3. de portefeuillehouder recreatieschappen te machtigen een
aanbod –e.e.a. op basis van de keuze van één van de drie
onder besluit 1 genoemde opties -mondeling over te brengen
in het bestuurlijk overleg van 12 mei a.s.;
4. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub f
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit tot na het informeren van Provinciale
Staten over het onderhandelingsresultaat.

Het college besluit:
1. de door de gemeente Den Helder op 10 mei 2016 aan GS
gestelde vraag positief te beantwoorden en daarvoor de
volgende vervolgstappen voor te stellen:
a. in een voorwaardenscheppend gesprek met het
college van B&W oplossingsrichtingen uiteen te zetten
met als centraal element een gedragen
uitvoeringsprogramma met respect voor de lopende
trajecten;
b. vervolgens B&W te verzoeken dit met haar Raad te
bespreken en te laten bevestigen;
c. op basis van een positieve reactie op besluit 1b een
uitvoeringsprogramma op te stellen in nauwe
samenwerking met Den Helder.
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op dit besluit en voort te laten
duren tot dat de besluitvorming over de bijdragen door de
overige partijen heeft plaats gevonden.
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3.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het
Noordzeekanaalgebied N.V.

Het college besluit:
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te
nemen waarin tot het volgende wordt besloten:
I.
het verlenen van goedkeuring aan de directie van RON
voor het uitoefenen van stemrecht op aandelen in RON
Westzaan BV, RON Deelnemingen I BV,
Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan B.V. voor:
a. de verkoop van 10 hectare netto grond (vervreemding van
registergoederen) aan de gemeente Zaanstad voor een
gemiddelde grondprijs conform de grondexploitatie;
b. het gedeeltelijk terugstorten van CV kapitaal ten bedrage
van EUR 11.295.386,35 van HW C.V. aan commanditair
vennoot RON Westzaan B.V.;
c. het gedeeltelijke aflossen van de lening van RON Westzaan
B.V. aan RON ten bedrage van EUR 11.295.386,35.
II.
Het verlenen van goedkeuring aan de directie van RON
voor:
a. het volledig aflossen van het gedeelte van het Havenbedrijf
van de gezamenlijke lening van het Havenbedrijf en de
Provincie aan de RON ten bedrage van EUR 11.295.386,35
ten behoeve van de aanleg van een kade van 900 meter
door het Havenbedrijf Amsterdam op Hoogtij;
b. het aangaan van een wijzigings- en
beëindigingsovereenkomst tussen RON, Havenbedrijf
Amsterdam N.V. en provincie Noord Holland; en
c. het sluiten van een nieuwe kredietovereenkomst tussen
RON en de Provincie inzake de renteloze geldlening die de
Provincie aan RON heeft verstrekt inclusief het vestigen
van een nieuw (2e) hypotheekrecht ten behoeve van de
Provincie;
III.
het verlenen van goedkeuring aan de directie van RON
voor het verrichten van alle overige (rechts)handelingen
inclusief het nemen van aandeelhoudersbesluiten, die
nodig, zijn in verband met het tot stand brengen en
uitvoeren van hiervoor benoemde verkoop van gronden,
het terugstorten van CV kapitaal, het aflossen van de
lening aan het Havenbedrijf en het wijzigen en beëindigen
van de huidige kredietovereenkomst tussen RON,
Havenbedrijf Amsterdam N.V. en Provincie en het aangaan
van een nieuwe Kredietovereenkomst tussen RON en de
Provincie.
2. het aangaan van een Wijzigings- en beëindigingsovereenkomst
inzake de Kredietovereenkomst II waarbij ingestemd wordt
met de verdeling van de gemeenschappelijke lening van het
Havenbedrijf Amsterdam N.V. en de Provincie aan de RON, in
die zin dat het aandeel in de gemeenschappelijke lening van
het Havenbedrijf Amsterdam N.V. volledig wordt afgelost voor
een bedrag groot EUR 11.295.386,35;
3. het aangaan van een (gewijzigde) kredietovereenkomst met de
RON voor de reeds door de provincie verstrekte lening plus
verschuldigde rente in totaal groot EUR 11.269.277;
4. het wijzigen c.q. beëindigen van bestaande hypotheekrechten
alsmede het verkrijgen van nieuwe hypotheekrechten ten
behoeve van de provincie (alsmede het verlenen van volmacht
aan de betrokken notaris hiertoe) die voortvloeien uit
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besluiten 1, 2 en 3;
5. inliggende informatiebrief aan PS te versturen zodra de
geheimhouding op dit besluit is opgeheven;
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 dit besluit en de
onderliggende stukken en op te heffen zodra alle hierboven
genoemde transacties zijn geëffectueerd;
7. de portefeuillehouder Economische zaken te machtigen met
recht van substitutie om (i) voornoemd aandeelhoudersbesluit
buiten vergadering, (ii) voornoemde wijzigings- en
beëindigingsovereenkomst en (iii) voornoemde
kredietovereenkomst te ondertekenen.
4.
Agenda Raad van Toezicht
Stichting Leefomgeving
Schiphol 15 maart 2017

5.
Verzoek Natuurmonumenten
tot onderhandse doorlevering
natuurcompensatie perceel

6.
Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het
Noordzeekanaalgebied N.V.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Raad van Toezicht Stichting Leefomgeving Schiphol d.d. 15
maart 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals
verwoord in de geannoteerde agenda;
2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede
lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en
onderliggende stukken en op te heffen per 16 maart 2017.
Het college besluit:
1. Een uitzondering te maken op ons beleid voor openbare
verkoop van de natuurcompensatiegrond in de schil
Naardermeer (0,5 ha) van RWS in het kader van de verbreding
A1en de grond onderhands te verkopen aan
Natuurmonumenten, nadat deze door de provincie in
eigendom is verkregen.
2. PS hierover per brief te informeren;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding
op te leggen op de besluiten onder 1en 2 en op te heffen na
informeren van belanghebbende. 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 het kapitaal van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied
N.V. (RON) een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te
nemen waarin tot het volgende wordt besloten:
o de benoeming van de heer I.L. van Ophem per 1 mei
2017 als statutair directeur van RON; en
o in te stemmen met het aangaan van een
Overeenkomst van Opdracht tussen AT Osborne en de
RON en met de mogelijkheid deze te verlengen onder
dezelfde condities bij einde looptijd tot en met 31
december 2017;
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2. als aandeelhouder in het kapitaal van RON in te stemmen met
het addendum op de aandeelhoudersovereenkomst RON;
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op dit besluit en op te heffen per
1 mei 2017;
4. de portefeuillehouder Economie te machtigen redactionele
wijzigingen aan te brengen in voornoemd
aandeelhoudersbesluit en voornoemde Overeenkomst van
Opdracht.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
H. Wijker

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

tel. (06) 4632 3669
tel. (06) 5316 8683

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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