
Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van  
Noord-Holland van 17 november 2008 
 
Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/dr. A.P. vd Meché 
Griffier: mw. mr. C.A. Peters/mr. J.J.M. Vrijburg 

 
 

1.         Opening en mededelingen. 
Van de leden mevrouw Braam en de heren Kraak, Wellink, Van Diest en Massom is 
bericht ontvangen dat zij op 17 november niet aanwezig kunnen zijn. 
 

2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden. 
Door dhr. De Graaf wordt voorgesteld om agendapunt 14 na de najaarsnota te  
behandelen. Met het voorstel wordt ingestemd.  

 
3. Beëdiging van duo-commissielid de heer K. Kats (CU-SGP). 
 De heer Kats wordt door de voorzitter beëdigd.  
 
4. Vaststelling Lange Termijnagenda. 
 De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
5.  Ingekomen stukken. 
 De ingekomen stukken zullen overeenkomstig het voorstel van het Presidium worden 
 afgedaan.   
 
6. Voortgangslijst moties en toezeggingen. 

Mw. Boelhouwer (SP) verzoekt de volgende 3 aangehouden moties van de lijst af te 
halen: 
Motie 13-7 (pag. 2) 
Motie 13-9 (pag. 3) 
Motie 13-8 (pag. 15) 

 
7. Vragenuur. 
 Dhr. Van Oeveren (PvdD) stelt vragen over de uitspraken van gedeputeerde Bond  
 gedurende de bijeenkomst Hollands Agrarisch jongeren kontact over pilot megastal.  
 De vragen worden door de heer Bond beantwoord. 
 Mevrouw Nagel (CDA) stelt vragen over de Bloemendalerpolder. De vragen worden 
 door de heer Hooijmaijers beantwoord.  
 

                                                 
1 Voor een weergave van de discussie tijdens deze vergadering wordt verwezen naar de notulen. De notulen 
komen in definitieve vorm beschikbaar zodra deze in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten zijn 
vastgesteld. De eerstvolgende vergadering is op 15 december 2008. 
Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op http://www.noord-
holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Provinciale_Staten/Vergaderstukken.  
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8. Hamerstukken. 
- Statenvoordracht vaststellen tarieven nazorgheffing stortplaatsen 2009 van 

het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland. 
(voordracht 81) 

            Provinciale Staten besluiten: 
1. De Verordening op de heffing en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen 

provincie Noord-Holland 1999 als volgt te wijzigen: 
 

Artikel 1 
2. De “Tarieventabel 2008, behorende bij en deel uitmakende van de “Verordening op 

de heffing en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-
Holland 1999” vastgesteld bij besluit van provinciale staten van 19 november 2007,  
nummer 75, wordt ingetrokken met ingang van het in artikel 3, tweede lid 
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat de in te trekken 
tarieventabel van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

3. De “Tarieventabel 2009”, behorende bij en deel uitmakende van de “Verordening 
op de heffing en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-
Holland 1999”, vast te stellen. 

 
Artikel 2 
1. Het besluit onder 1 en 2 treedt in werking op de eerstvolgende dag na die van de  
 bekendmaking in het Provinciaal blad. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009. 

 
-     Statenvoordracht netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens. 

(voordracht 79) 
            Provinciale Staten besluiten: 
 De netwerkstrategie Vaarwegen en Binnenhavens vast te stellen. 

 
- Statenvoordracht wijziging Provinciale Milieu Verordening (PMV), tranche 

5a. 
(voordracht 90) 

            Provinciale Staten besluiten: 
 De Provinciale milieuverordening Noord-Holland tranche 5a vast te stellen. 
 
9. Statenvoordracht Najaarsnota 2008. 

(voordracht 80) 
9a. Beantwoording Motie 10-1 Najaarsnota 2007 inzake FINH projecten 1997-1999. 
9b. 4e begrotingswijziging behorende bij de najaarsnota 2008. 

 
Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement en de volgende 
motie aangenomen: 
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Amendement 9-3 (CDA, VVD, PvdA, Gl, CU-SGP)) 
Provinciale Staten besluiten: 
1. punt 4 van het Ontwerpbesluit (nr. 80) als volgt te wijzigen: 
  “4. het saldo van de Najaarsnota ter hoogte van € 44,7 miljoen voor € 15 miljoen te   
  oormerken voor de (deel)bijdrage aan het Rijk in uitvoering van het Bestuursakkoord  
  en € 3,2 miljoen te storten in de Voorziening Financiële Risico’s voor de dekking  
  van een eventuele navordering van de Belastingdienst in verband met in 2003 teveel  
  gedeclareerde BTW bij het BTW-Compensatiefonds en het restant (€ 26,5 miljoen)  
  te parkeren in de Saldi-reserve en bij de behandeling van de Lentenota te bezien of  
  het ingezet moet worden voor het vervroegd afschrijven van investeringen of  
  anderszins”. 
2. punt 10 te schrappen. 

 
 Motie 9-1 (CU-SGP) 
 Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten: 

- Het fonds Motie Nood Fonds Pleegzorg voor een periode van 2 jaar de volgende 
subsidie te verlenen: 

- € 40.000,-- per jaar t.b.v. het aanstellen van een functionaris om het project een 
kans van slagen te geven; 

- 20.000,-- per jaar voor PR, stichtingkosten en drukwerk; 
- dus de provinciale bijdrage te bepalen op € 60.000,-- (totaal 120.000,--) per jaar. 
- en dit te financieren uit de saldireserve.  

 
De fractie van D66 wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen 
deze motie te hebben gestemd. 

 
Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 80): 
1. Kennis te nemen van de inhoud van de voortgangsrapportage over de uitvoering van de 
begroting 2008; 
2. Kennis te nemen van de rapportage over de aanbestedingen en de subsidieverlening in 
2008; 
3. De bijstellingen op de lopende begroting 2008 vast te stellen; 
4. Het saldo van de Najaarsnota ter hoogte van € 44,7 miljoen voor € 15 miljoen te oormerken 
voor de (deel)bijdrage aan het Rijk in uitvoering van het bestuursakkoord en het restant 
(€ 29,7 miljoen) in te zetten voor het vervroegd afschrijven van investeringen conform de 
aanbevelingen uit de rapportage over het onderzoek naar de financiele positie door Deloitte 
Accountants B.V. van 16 juli 2008; 
5. Het kapitaalkrediet “1e fase Optimalisatie Houtpleincomplex” uit 2001 af te sluiten en te 
verlagen van € 14,5 miljoen naar € 7,1 miljoen en de restant-boekwaarde van de 
investeringen af te schrijven met een 8-jarige annuiteit; 
6. In afwijking van het gestelde in artikel 6.5 van de Verordening financieel beheer Noord- 
Holland 2006 de kosten van het Voorbereidingskrediet Nieuwbouw Dreefcomplex ad 
€ 8.032.000,- ineens af te schrijven; 
7. De reserve Fietsinfrastructuur in te stellen om aan de hand van het knelpuntenrapport van 
de fietsersbond te komen tot het uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen; 
8. Een reserve sponsoring en mediaprogramma in te stellen om de zichtbaarheid van de 
provincie Noord-Holland te vergroten door middel van sponsoring van activiteiten en 
evenementen en het (mede) financieren van televisieprogramma’s, waarin de provincie 
nadrukkelijk zichtbaar is; 
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9. De Reserve Revolving Fund Promotie en Acquisitie in te stellen en in deze reserve een 
bedrag van € 5 miljoen te storten welke middelen aan de Saldireserve worden onttrokken 
conform besluitvorming bij de Jaarrekening 2007; 
10. De in de Reserve voor BTW-afdrachten nog resterende middelen ad € 3,2 miljoen vrij te 
laten vallen en deze middelen te storten in de Voorziening financiele risico’s voor de dekking 
van een eventuele navordering van de Belastingdienst in verband met in 2003 teveel 
gedeclareerde BTW bij het BTW-Compensatiefonds; 
11. Het krediet anticiperende aankopen tijdelijk met een bedrag van € 35 mln. op te hogen, 
totdat de terreinen Crailo en Jaagweg weer zijn verkocht; 
12. Een bedrag van € 133.778 vanuit de algemene middelen te storten in de reserve OV en te 
bestemmen voor ‘energie uit asfalt’; 
13. Het krediet renovatie Paviljoen Welgelegen op te hogen met € 800.000; 
14. De incidentele subsidie ter hoogte van € 7.500 voor het kunstfotoproject Tunick te 
onttrekkenaan de stelpost voor onvoorziene uitgaven; 
 
Besluiten verder om met betrekking tot: 
15. FINH 
a. de restantmiddelen van het project Deelsanering Ilperveld Integraal ad € 1.355.550,80 
binnen de reserve FINH conform de Najaarsnota 2005 in te zetten voor het – onder 
verantwoordelijkheid van de provincie in uitvoering zijn - project Ilperveld Integraal en de 
daarbij behorende uitgaven in de begroting te ramen door verhoging uitgaven product 521.22. 
Uitvoering Bodemsanering met € 1.355.550,80; 
b. een begrotingspost te ramen van maximaal € 634.000 ten behoeve een subsidie aan 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor realisatie van het project 
Verbetering Waterhuishouding Heemskerk Beverwijk, locatie Marquette en deze ten laste te 
brengen van de bestemmingsreserve FINH, budget Landinrichting. 
16. UNA 
a. Een begrotingspost te ramen van maximaal € 1.959.000 ten behoeve van subsidie aan 
gemeente Medemblik voor realisatie van het project Vooroevers Medemblik en het bedrag 
ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA, budget Uitvoeringsprogramma 2007 
Water als Economische Drager (WED). 
b. Ten behoeve van deelverordening HIRB 2008-2011: 
i. de geraamde middelen in 2008 op productnummers 710 03 en 710 08 met respectievelijk 
€ 300.000 en € 200.000 te verlagen; 
ii. de vrij beschikbare middelen ad € 249.665 in de bestemmingsreserve Herstructurering 
Bedrijventerreinen te ontrekken; 
en deze middelen (totaal € 749.665) te storten in de bestemmingsreserve UNA, programma 
HIRB. 
17. EXIN-H 
a. in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland programma ZW7 Opvang 
zwerfjongeren en dak- en thuislozen een begrotingspost te ramen van € 125.000 ten behoeve 
van een subsidie aan de stichting De Witte Roos voor het realiseren van het project Wonen 
met begeleiding en de bijdrage ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXIN-H 
b. een begrotingspost te ramen van € 290.000 ten behoeve van: 
i. subsidie van maximaal € 140.000 aan Stichting Vrienden van Hospice Bardo voor 
nieuwbouw Hospice Bardo te Haarlemmermeer; 
ii. subsidie van maximaal € 150.000 aan Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater voor 
nieuwbouw Hospice het Thuis van Leeghwater te Beemster en deze ten laste te brengen van 
de bestemmingsreserve EXIN-H door verlaging van het eerder beschikbaar gesteld budget 
ZW4 Kleinschalig wonen voor mensen met dementie van € 4.320.000 naar € 4.030.00. 
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In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland, programma Openbaar Vervoer: 
c. Regionet Korte Termijn Bus 1 e tranche : (PS-besluit 27 maart 2006 voordracht 15): 
i. Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 1.281.550 t.b.v. subsidie aan de gemeente 
Haarlem voor het project Verbreding Jan Gijzenbrug in te trekken. 
ii. Het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 13.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente 
Beverwijk voor voorbereidingskosten Bus door Breestraat te verhogen naar € 50.000 en 
dit project voortaan Doorstroming lijn 73 Beverwijk-Uitgeest te noemen. 
d. Regionet Korte Termijn Bus 2 e tranche : (PS-besluit 27 november 2006 voordracht 108) 
i. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 380.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente 
Bussum voor het project kruising Brinklaan-Brediusweg te verlagen naar € 175.000 
ii. het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 174.515 t.b.v. subsidie aan de gemeente 
Heemskerk voor het project Tolweg-Baandert in te trekken. 
iii. het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 120.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen 
voorbereidingskosten voor het project route Driehuis-IJmuiden te verlagen naar € 15.000 
iv. het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 65.000 t.b.v. subsidie aan de gemeente 
Zandvoort voor voorbereidingskosten voor het project Tolweg-Prinsesseweg te verhogen 
naar € 135.000. 
e. Regionet Korte Termijn Bus 6e tranche: 
i. Voor het gemeentelijk aandeel in de voorbereidingskosten de volgende bedragen vast te 
stellen t.b.v. subsidie aan de volgende gemeenten: 
a. € 50.000 aan de gemeente Beverwijk voor Spoorwegovergang Velsertraverse. 
b. € 50.000 aan de gemeente Heerhugowaard voor busdoorsteek. 
c. € 12.100 aan de gemeente Haarlem voor Kenaupark-Magedalenapark. 
d. € 50.000 aan de gemeente Haarlem voor doorstromingsstudie Houtplein- 
Schipholweg. 
e. € 60.000 aan de gemeente Eemnes voor haltes A27. 
ii. Voor het gemeentelijke aandeel in de uitvoeringskosten de volgende bedragen als krediet 
vast te stellen t.b.v. subsidie aan de onderstaande gemeenten: 
a. € 32.000 aan de gemeente Haarlem voor Tempeliersstraat. 
b. € 570.000 aan de gemeente Eemnes voor haltes A27. 
c. € 25.000 aan de gemeente Velsen voor haltes Zeewijkplein lijn 75/74. 
f. De hierboven genoemde voorbereidingskosten (totaal € 329.100 ) ten laste te brengen van 
het voorbereidingskrediet EXIN-H, (€ 253.000 onderdeel OV en € 75.000 onderdeel 
Weginfrastructuur) binnen de bestemmingsreserve EXIN-H; 
g. De hierboven genoemde uitvoeringskosten (totaal € 627.000 ) te activeren (25 jaar, rente 
5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te dekken ten laste van de 
bestemmingsreserve EXIN-H compartiment “Te activeren projecten”. 
h. Ten behoeve van het project DVM Zuid-Kennemerland (OV-infrastructuur): 
i. Het op 21 september 2005 beschikbaar gesteld krediet Bereikbaarheid Kust 
Bloemendaal Zandvoort te verlagen met € 916.628. 
ii. Een maximaal krediet beschikbaar te stellen van € 1.242.962 voor het project DVM 
Zuid-Kennemerland met als dekking: 
• € 621.481 t.l.v. de niet bestede bijdragen van de gemeenten Bloemendaal 
(inclusief Heemstede) , Zandvoort en Haarlem voor het onder a genoemde 
project; 
• € 621.481 t.l.v. het EXIN-H programma OV-infrastructuur (te activeren (25 jaar, 
rente 5%)) 
i. De overzichten FINH, UNA en EXIN-H te beschouwen als onderdeel van de Lijst 
Subsidies buiten verordening. 
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10. Statenvoordracht (89) (definitieve) beleidskader Cultuur 2009-2012. 
 

Bij de behandeling van dit onderwerp is de volgende motie aangenomen: 
  
 Motie 10-1 (PvdA, VVD, GL) 
 Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten: 
 een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid en de eventuele kosten van een 
 op te zetten provinciale beeldbank van door particuliere/amateur acheologen gevonden 
 voorwerpen en sporen in samenwerking met verschillende historische verenigingen. 
  

 De fractie van het CDA wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden 
tegen deze motie te hebben gestemd. 
 
Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 89): 

 de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart, vast te stellen.  
 Pagina 28 van de voordracht dient te worden aangepast. 
 
11.       Statenvoordracht (86) definitieve beleidskader Jeugdzorg 2009-2012. 

 
Bij de behandeling van dit onderwerp zijn de volgende moties aangenomen: 
 
Motie 11-1 (PvdA, VVD, SP, D66, PvdD, ONH/VSP) 
Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten: 
in samenwerking met de brancheorganisaties en opleidingen in Noord-Holland een 
verkenning te doen naar de mogelijkheden tot een academie voor jeugdzorg en binnen 
een half jaar hierover te rapporteren aan de commissie Sociale Infrastructuur.  

 
 De fractie van het CDA wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden 
tegen deze motie te hebben gestemd. 
 
Motie 11-5 (SP) 
Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten: 
te onderzoeken of er sprake is van een probleem en zo ja hoe groot het is; 
GS op te dragen met een voorstel naar PS te komen , waarin de resultaten van het 
onderzoek zijn meegenomen.  
 
De fractie van de VVD en het CDA wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen 
te worden tegen deze motie te hebben gestemd. 
 
Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 86): 
het beleidskader jeugdzorg 2009 tot en met 2012 vast te stellen. 

 
12. Statenvoordracht (88) sportaccomodaties met internationale uitstraling. 
 
 Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 88): 

1. In te stemmen met het de conceptvoordracht “Plan van Aanpak EXIN-H  ‘Stimulering 
sportaccommodaties met (inter)nationale uitstraling’. 

2. De thans voor het project beschikbare middelen binnen de reserve EXIN-H ad € 1,5 
miljoen te verhogen naar € 10.966.342 waarbij de verhoging € 9.466.342 wordt 
gedekt: 
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o Binnen de EXIN-H programma’s Welzijn en Jeugdzorg € 9.070.627 aan 
geoormerkte middelen te heralloceren. 

o Binnen de reserve UNA ongeoormerkte middelen programma Sociale Culturele 
Infrastructuur ad € 395.715 (te storten in de reserve EXIN-H).  

3. Ten laste van de onder 2 genoemde € 10.966.342 een begrotingspost te ramen van € 1 
miljoen als voorbereidingskrediet OP2028 (programmabegroting 2009). 

 
De fracties van de PvdD, CU-SGP en de heer Bos van de SP wordt aantekening 
verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd. 

 
13. Statenvoordracht (87) EXINH project hospices Haarlemmermeer en Beemster. 
 
 Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 87): 

1.  In te stemmen met het projectplan Exinh “Nieuwbouw Hospices Noord-Holland 
2008”; 

2. In te stemmen met het voorstel tot subsidiëring van hospice Bardo en hospice Het 
Thuis van Leeghwater voor een maximum  bedrag van € 290.000,-. 

 
14. Statenvoordracht (84) Regionale bedrijventerreinvisies Noord-Holland Noord. 
  

Bij de behandeling van dit onderwerp is de volgende motie aangenomen: 
 
Motie 14-1 (PvdA, VVD, GL) 

 Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten: 
 een totaaloverzicht van alle gevraagde hectares beoogde bedrijfsvestigingen plus 
 bestaande terreinen in Noord-Holland Noord te bundelen en ten behoeve van een 
 discussie in de commissie Wamen en ROG zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 
 februari 2009, aan te leveren, teneinde als bouwsteen voor de structuurvisie Noord- 
 Holland te kunnen dienen. 
 
 De fractie van het CDA wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden 
 tegen deze motie te hebben gestemd.  
 
 Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 84): 

in te stemmen met de Regionale Bedrijventerreinenvisie van de regio Kop van Noord-
Holland 2007-2014, de Regionale Visie Bedrijventerreinen West-Friesland en de 
Regionale Bedrijventerreinenvisie “Kiezen voor Kwaliteit” van de regio Noord-
Kennemerland. 

 
15. Statenvoordracht (83) Initiatiefvoorstel “Wonen in N-H met energiewinst en  
            luchtkwaliteit”. 
 

Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement aangenomen: 
 
Amendement 15-1 (CDA) 
Provinciale Staten besluiten: 
1. bij punt 4a. van het ontwerpbesluit toe te voegen aan het eind van de zin de 

woorden: “en de taskforce Ruimtewinst”. 
2. bij punt 4c. “energiezuinigere woningen te realiseren dan wettelijk verplicht is” 

te schrappen en te vervangen door “woningen met wooncomfort te realiseren, die 
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energiezuiniger zijn dan wettelijk is verplicht”. 
3. Een punt 5 toe te voegen met de tekst: “De uitkomsten van het onderzoek en de  

resultaten van de uitwerking van de onder punt 1 t/m 4 genoemde besluiten 
worden uiterlijk in december 2009 terug gerapporteerd aan Provinciale Staten”. 

  
Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 83): 
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar restwarmtebenutting 

uitgevoerd n.a.v. het initiatiefvoorstel ‘Wonen in Noord-Holland met Energiewinst en 
Luchtkwaliteit’; 

2. Gedeputeerde Staten op te dragen om bij potentiële warmte-leveranciers en gebruikers 
in de IJmond het draagvlak te inventariseren en na te gaan onder welke voorwaarden 
men bereid is mee te werken aan benutting van restwarmte. Ditzelfde te doen voor de 
overige 10 grootste potentiële warmteleveranciers; 

3. Bij voldoende draagvlak onder aanbieders en afnemers van restwarmte, de directie 
Beleid op te dragen om in de IJmond een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de 
technische en financiële haalbaarheid van een lokaal warmtenet. Ditzelfde te doen 
voor de overige 10 grootste potentiële warmteleveranciers; 

4. Nader onderzoek te doen naar: 
a. hoe duurzaam bouwen structureel kan worden meegenomen bij 

gebiedsontwik-kelingsprojecten waarbij de provincie betrokken is en bij de 
werkzaamheden van het aanjaagteam wonen; 

b. of een subsidie ter stimulering van innovatieve energiezuinige 
nieuwbouwprojecten zinvol kan zijn en hoe een dergelijke regeling eruit zou 
kunnen zien; 

c. de belangstelling voor een convenant met gemeenten, bouwers en 
woningcorporaties om energiezuinigere woningen te realiseren dan wettelijk 
verplicht is. 

 
16. Statenvoordracht (92) Initiatiefvoorstel GL “Kom op voor duisternis”en de  
            Reactie van GS op het initiatiefvoorstel. 
 

 Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 92): 
 1. Gedeputeerde Staten op te dragen vanaf heden  jaarlijks mee te doen aan de  
                 manifestatie Nacht van de Nacht; 

2. Gedeputeerde Staten op te dragen het onderwerp licht en duisternis nader  
        uit te werken in het nieuwe Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP). 
 
17. Statenvoordracht (93) gedragscode PS, GS en CvdK. 
  

Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement aangenomen: 
 
Amendement 17-1 (CDA) 
De zinsnede “De opgave is openbaar en door derden te raadplegen” te schrappen en 
daarvoor in de plaats te stellen de volgende zinnen: “De opgave ligt onder 
geheimhouding bij het seniorenconvent tot aan het moment dat de transactie heeft 
plaatsgevonden. Daarna is de opgave openbaar en door derden te raadplegen.  
 
De fractie van de SP (m.u.v. de heer Bos) wordt aantekening verleend dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit amendement te hebben gestemd. 
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Provinciale Staten besluiten (statenvoordracht 93): 
1. vast te stellen de gedragscode voor statenleden, duocommissieleden, gedeputeerden en  
    de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland, zoals vervat in  
    bijlage 1. 
2. dat op de provinciale website er een eenduidige vermelding moet plaatshebben van de  
    nevenfuncties en q.q.-functies van de gedeputeerden en de commissaris van de Koningin  
    en dat daartoe een vaste indeling in drie categorieën wordt gehanteerd: q.q.-functies,  
    functies ten behoeve van de overheid en andere functies, met vermelding van al dan niet  
    betaald. 
3. gedeputeerde staten te verzoeken om waar nodig organisatorische  maatregelen te treffen  
    om nakoming van de gedragscode in de zin van bijhouden en actualiseren van meldingen  
    en regelingen alsook het bijhouden en actualiseren van de provinciale website, voor zoveel  
    betreft gedeputeerde staten, te borgen. 
4. de onder 1. bedoelde gedragscode wordt van kracht daags na de datum van uitgifte van  
    het Provinciaal blad waarin zij is geplaatst. 
 
18. Sluiting. 
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