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Besluitenlijst 
1
 van de vergadering van Provinciale Staten van  

Noord-Holland van 1 oktober 2007  

 

Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts 

Griffier: mw. mr. C.A. Peters 

 

 

1.         Opening en mededelingen. 
Van de leden  mw. de Jonge, mw. Humalda-Blok, mw. Herbeck, mw. Braam, dhr. 

Bruggeman, dhr. Kardol, dhr. Putters en dhr. Bos is bericht ontvangen dat zij op 1 

oktober niet aanwezig kunnen zijn. 

 

2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden   
 De agenda wordt overeenkomstig het voorstel van het Presidium vastgesteld.  

 

 Motie vreemd aan de orde van de dag. 
 Door het lid de heer E.P. Wagemaker (PvdA) wordt de volgende motie ingediend. 

 Motie 2-1 verbetering ontvangst van de publieke radio 1,2 en 4 via de ether op  

 verschillende plekken in Noord-Holland/optimaliseren verdeling etherfrequenties 

 overal in Noord-Holland. 
 Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten bij de verantwoordelijke 

 minister en de leden van de commissie Economische Zaken en Media te  

 bewerkstelligen: 

 1. de ontvangst van de publieke radio 1,2 en 4 via de ether op verschillende 

     plekken in Noord-Holland, evt. d.m.v. de plaatsing van steunzenders te  

     verbeteren en  

 2. tevens te benadrukken dat bij de eerstvolgende veiling van etherfrequenties de 

     verdeling dusdanig plaats vindt dat er voldoende ruimte is voor de ontvangst 

     van de publieke omroep via de ether, waardoor de ontvangst van de publieke  

     omroep via de ether overal in Noord-Holland goed is.  

 De motie is aangenomen met de aantekening dat de VVD-fractie tegen heeft gestemd. 

 

3. Vaststelling Lange termijnagenda. 
De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Vaststelling notulen van de vergadering van 10 september 2007. 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

  

5. Ingekomen stukken. 
De ingekomen stukken zullen overeenkomstig het voorstel van het Presidium worden 

afgedaan. 

                                                
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 19 november 2007 (12 november: programmabegroting 2008 2
e
 

termijn) 

Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op http://www.noord-

holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Provinciale_Staten/Vergaderstukken. Daarnaast zijn deze stukken 

ook beschikbaar bij de bibliotheek van de provincie Noord-Holland, telefoonnummer: 023-5143439  
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6. Voortgangslijst moties en toezeggingen. 
 De voortgangslijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

7.  Vragenuur. 
De heer Richard de Graaf (SP) stelt vragen over het Wieringerrandmeer. De vragen 

worden door de heer Hooijmaijers beantwoord. 

 

8. Hamerstukken. 
 Provinciale Staten besluiten de volgende voordrachten, overeenkomstig het voorstel 

 van Gedeputeerde Staten, vast te stellen: 

 

- Verlenging zorgvragersbeleid 2008 (voordracht 55) 
Provinciale Staten besluiten: 

De werkingsduur van de huidige kadernota Zorgvragersbeleid 2004-2007 “ Zorgen 

voor de dag van morgen”, in afwachting van een nieuw integraal beleidsprogramma 

Welzijn en Zorg 2009-2012, voor de duur van één jaar te verlengen tot 31 december 

2008. 

 

- Investeringsbudget Landelijk Gebied: Zomerbrief. (voordracht 58) 
Provinciale Staten besluiten: 

Het algemene kaderstellende deel uit de Zomerbrief vast te stellen. Dit kaderstellende 

deel is integraal overgenomen uit de Zomerbrief, die de definitieve opdracht aan, en 

het toetsingskader voor, de zeven ILG gebiedscommissies en het programmabureau 

Stelling van Amsterdam vormt.  

 

- Intrekking deelverordening ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 

2007. (voordracht 54)  
Provinciale Staten besluiten met inachtneming van de opmerking van de heer Bezemer 

(CU-SGP): 

De Deelverordening ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 2007 met ingang 

van 1 oktober 2007 in te trekken. 

 

- Aanpassing verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer. 

(voordracht 62) 
Provinciale Staten besluiten: 

I.   vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening Programmaraad 

Randstedelijke Rekenkamer waarbij artikel 4, derde lid komt te luiden als 

volgt: 

 

De vergaderingen van de Programmaraad en de daarin te bespreken documenten zijn 

niet openbaar. De verslagen van de vergaderingen zijn openbaar. De programmaraad 

laat openbaarmaking van de verslagen achterwege wanneer een van de gronden als 

bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur zich voordoen. 

De adviezen die de programmaraad uitbrengt zijn altijd openbaar. 

 

II. deze eerste wijziging treedt in werking een dag na publicatie in het Provinciaal 

Blad. 
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9. Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement (voordracht 53) 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. De kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement, waarin de    

    uitgangspunten voor de bepaling voor de weerstandscapaciteit, de handelwijze met  

    betrekking tot risico-identificatie en de bepaling van de bandbreedte van het  

    weerstandsvermogen zijn opgenomen, vast te stellen.  

2. Gedeputeerde Staten opdracht te geven de uitvoering van de kadernota nader uit te  

    werken in de ontwerpprogrammabegrotingen 2008-2011. 

 

10. Deelverordening vrijwilligerswerk Noord-Holland 2007. (voordracht 56) 
 Provinciale Staten besluiten: 

 De ‘Deelverordening vrijwilligerswerk 2007’ vast te stellen. 

  

 

11. Uitwerking Initiatiefvoorstel Prohef (voordracht 68) 
 Provinciale Staten besluiten: 

1.  Kennis te nemen van het rapport Meer Werk Minder Bijstand? Een  

     haalbaarheidsonderzoek naar de loonkostensubsidie MWMB in Noord-Holland. 

2.  Het besluit van GS d.d. 22 mei 2007 aangaande Prohef te bekrachtigen. 

3.  Het initiatiefvoorstel inzake Prohef hiermee als afgehandeld te beschouwen. 

 

12.       Voorstel toevoegen 4-tal subsidies aan begrotingsbijlage 2007 “subsidies  

 Buitenverordening” (voordracht 65) 

 Provinciale Staten besluiten: 

De volgende gemeenten en/of gemeentelijke instanties op de begrotingsbijlage 

“subsidies buiten deelverordening” te plaatsen: 

1. GGD Gooi en Vechtstreek; Advies- en steunpunt Huiselijk geweld Gooi en  

Vechtstreek                              € 56.660 

2. Advies- en steunpunt Huiselijk geweld Kennemerland    € 23.107 

3. Gemeente Hoorn  

(oprichting Advies en steunpunt huiselijk geweld)      € 30.000   

4. Gemeente Haarlem;  project Kamers met Kansen                                        € 70.000 

 

 

13. Benoeming vertegenwoordigers en plaatsvervangers PS en GS Algemeen 

 Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. (voordracht 71) 
 Provinciale Staten besluiten: 

1.  aan te wijzen uit hun midden de heer D.C.J.M. Wellink en de heer C.C.L.M.   

     Stevens als lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het  

     Plassenschap Loosdrecht e.o.  

2. aan te wijzen uit gedeputeerde staten de heer J.H.M. Bond en de heer  

A.M.C. Hooijmaijers als lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van 

het Plassenschap Loosdrecht e.o.  

 

14. Benoeming vertegenwoordigers PS en GS Algemeen Bestuur Gooisch Natuur 

 Reservaat. (voordracht 72) 
 Provinciale Staten besluiten: 

 1.  aan te wijzen de volgende vier leden van het algemeen bestuur van het Gooisch  

           Natuurreservaat: 
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      -      de heer drs. P.S. Visser (GS-lid) 

      -      mevrouw mr. A.C.J. Humalda-Blok 

     -      de heer ing. C.P.J. van Diest 

      -      de heer ir. J.A. Kardol MA 

2.     aan te wijzen de volgende vier plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur   

van het Gooisch Natuurreservaat als respectievelijk 1
e
, 2

e
, 3

e
 en 4

e
   

plaatsvervangend lid: 

- 1
e
 plaatsvervangend lid: dhr. A. Bruggeman;  

- 2
e
 plaatsvervangend lid: dhr. dr. A.P. van der Meché; 

- 3
e
 plaatsvervangend lid: dhr. P. van Poelgeest; 

- 4
e
 plaatsvervangend lid: dhr. mr. ir. J. Bezemer. 

 

15. Water als Economische Drager: Westerdokseiland Amsterdam (voordracht 60) 

 Provinciale Staten besluiten: 

een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 1.975.500,- t.b.v. subsidie aan de 

gemeente Amsterdam voor het project Westerdokseiland Amsterdam en deze subsidie 

ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA- als onderdeel van het 

Uitvoeringsprogramma Water als Economische Drager 2007.  

 

16. Nominatie Waddenzee als Werelderfgoed. (voordracht 66) 
 Voordracht is aangehouden. Besluitvorming is uitgesteld wegens actuele 

 ontwikkelingen. 

 

17. Actualisatie verkeer-en vervoersplan Noord-Holland. (voordracht 67) 
 Provinciale Staten besluiten: 

het geactualiseerde Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan vast te stellen met de in de 

Nota van Beantwoording en Wijzigingen opgenomen wijziging. 

 

18. Oprichten Stichting bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio.  

 (voordracht 70) 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. kennis te hebben genomen van het voornemen van GS tot het (mede)oprichten van   

        de Stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio; 

2. dat met deze voordracht de gelegenheid is geboden om wensen en bedenkingen  

                  over de oprichting van de stichting ter kennis te brengen van Gedeputeerde Staten. 
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19. Initiatiefvoorstel van het CDA “Wonen in Noord-Holland met energiewinst 

 en luchtkwaliteit” 

 Het initiatiefvoorstel wordt aangehouden om tezamen in overleg met de heer Moens te 

 komen tot een nieuw voorstel. 

 

20. Initiatiefvoorstel van GroenLinks inzake duisternisbeleid. 
 Provinciale Staten besluiten: 

 Het initiatiefvoorstel om advies voor te leggen aan Gedeputeerde Staten, om daarna 

tezamen met het advies ter behandeling voor te leggen aan de statencommissie 

WAMEN. 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

              
Titel:PS-besluitenlijst d.d. 01-10-2007 

Datum:01-10-2007 


