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Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van  
4 en 11 juli 2005. 
Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/mw. H.J. Weeda  
Griffier:  mw. mr. C.A. Peters/mr. J.J.M. Vrijburg 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

Van de leden H.W. Berkhout, J. Kastje, A.F. Kraak, drs. R. Post, ir. C.D. Roele, 
H.M.M. Rotgans en H.J. Walch is bericht ontvangen dat zij op 4 juli niet aanwezig 
kunnen zijn. 
Van de leden mw. mr. S. Akkas, G.J.M.A. Le Belle, H.W. Berkhout, ing. E.G. Bouma, 
drs. A.P. Bouwens, drs. S. van den Brakel-Baggerman, P.J. Bruystens, D.J. Butter, 
L.M. Cornelissen, mw. M.G. Dekker, ing. C.P.J. van Diest, J. Kastje, drs. J. Korver, 
mr. F.H. J. Koster, A.F. Kraak, mr. C. van der Linden, dr. ir. C.A.G.M. van Montfort, 
drs. W. Opmeer, W. van Oudheusden, drs. J.R.A. Raasveld, ir. C.D. Roele,  
mw. E.A. Veenis-Kaak, A.A. de Vries en mw. L.P. de Wit-de Rooij is bericht 
ontvangen dat zij op 11 juli niet aanwezig kunnen zijn. 

  
De voorzitter deelt mede, dat er voor het vragenuur door de heer J.H.M. Bond (CDA) 
vragen zijn aangemeld naar aanleiding van het door de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat op 1 juli 2005 uitgebrachte rapport “Vluchten kan niet meer” over de groei 
van Schiphol. 
 
Voorts heeft de heer drs. P.S. Visser (PvdA) aangekondigd een motie vreemd aan de 
orde van de dag in te zullen dienen betreffende zekerstelling motorcrossterrein in 
Noord-Holland noord. 

 
2.  Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda 

De agenda wordt conform het voorstel van het Presidium vastgesteld, zij het dat de 
behandeling van de onderwerpen van gedeputeerde Kruisinga onmiddellijk na het 
Vragenuur aan de orde komen i.v.m. haar afwezigheid vanaf 15.00 uur.   

 
3. Vaststelling Langetermijnagenda 

De langetermijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Vaststelling notulen van de vergadering van 30 mei 2005 

Op verzoek van mw. Geldhof wordt het gestelde op pagina 91, linker kolom, vijfde 
regel van boven: ”Wij zeggen dat met de voorbereiding van de projecten gestopt moet 
worden” gewijzigd in: “Wij zeggen dat met de voorbereiding van de projecten niet 
gestopt moet worden”.  
De notulen worden met inachtneming van deze wijziging vastgesteld. 

 
5A, B en C. Ingekomen stukken 

                                                 
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 26 september 2005. 
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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De ingekomen stukken zullen overeenkomstig het voorstel van het Presidium worden 
afgedaan. 

 
6. Voortgangslijst moties en toezeggingen 

De voortgangslijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
7.  Vragenuur 

Aan de orde zijn de vragen van de heer J.H.M. Bond (CDA) naar aanleiding van het 
door de Raad voor Verkeer en Waterstaat op 1 juli 2005 uitgebrachte rapport 
“Vluchten kan niet meer” over de groei van Schiphol. 
Nadat gedeputeerde Hooijmaijers de gestelde vragen heeft beantwoord, wordt besloten 
deze problematiek in oktober 2005 in de commissie ROV aan de orde te stellen en 
vervolgens op 28 november 2005 in de vergadering van Provinciale Staten. 

 
7A Motie vreemd aan de orde van de dag 

Door de leden P.S. Visser (PvdA), J.H.M. Bond (CDA) en mw. J. Geldhof (D66) 
wordt de volgende motie ingediend:   
Motie 2-1 (gewijzigd) 
Provinciale Staten van Noord-Holland; 
Spreken uit dat: 
- een permanente locatie voor sec een motorcrosstrein in de kop van Noord-Holland, 

buiten Texel, gewenst is; 
- hierbij een keuze tussen de eerder in beeld geweest zijnde twee locaties in 

Wieringermeer sterk de voorkeur heeft; 
- over de precieze locatie van een motorcrossterrein nog dit najaar besluitvorming 

mogelijk moet zijn; 
en dragen Gedeputeerde Staten op: 
- om per 1 november 2005 alles in het werk te stellen om de realisering van een 

permanente locatie voor een motorcrossterrein in het streekplan Noord-Holland 
noord buiten Texel te bewerkstelligen, inclusief - zo nodig – een 
streekplanwijziging; 

- Provinciale Staten vóór 1 november 2005 over de stand van zaken te rapporteren. 
 
De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. 
De aanwezige leden van de fractie van GroenLinks, de leden mw. Driessen-Jansen, 
Humalda-Blok, Vis en Raasveld van de fractie van de VVD en het lid De Vries van de 
fractie van de SP wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen 
deze motie te hebben gestemd. 

 
8.         Hamerstukken 

Provinciale Staten besluiten de hierna te noemen voordrachten overeenkomstig het 
voorstel van Gedeputeerde Staten vast te stellen: 
- Deelverordening actieplan cultuurbereik Noord-Holland 2005-2008; 

cultuurparticipatie; 
- Wijziging Deelverordening subsidies duurzame energiepakket Noord-Holland; 
- Landschapsverordening; 
- Wijziging beheersregeling Amstel; 
- 3e wijziging programmabegroting 2005. 
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Mevrouw Agema (fractie Agema) wordt aantekening verleend dat zij  geacht wenst te 
worden tegen bovengenoemde deelverordeningen te hebben gestemd. 

 
9.         Vergaderschema Provinciale Staten en statencommissies voor 2006 
 Provinciale Staten besluiten: 

- het vergaderschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten en 
statencommissies 2006   vast te stellen; 

 
- het college van  Gedeputeerde Staten op te dragen de Planning en Control-

kalender 2006 te baseren op het vergaderschema voor de vergaderingen van 
Provinciale Staten en statencommissies 2006. 

 
 
10.       Initiatiefvoorstel fractie SP over het invoeren van een Prohefsysteem (andere  
            wijze van heffing sociale lasten) 

Provinciale Staten besluiten het voorstel over te nemen en verzoeken Gedeputeerde 
Staten: 
- in het belang van de werkgelegenheid in Noord-Holland het Prohefsysteem te gaan 

promoten in Noord-Holland middels brochures, het organiseren van bijeenkomsten 
en het ondersteunen van gemeenten die met Prohef aan het werk gaan; 

- dit zo nodig te doen in samenwerking met de Stichting Prohef en/of het PIN 
(Prohef Informatiecentrum Nederland); 

- de uitwerking van het voorstel, de planning en de kosten, voor te leggen aan de 
commissie Economie, Landbouw en Europa. 

 
De aanwezige leden van de fractie van de VVD wordt aantekening verleend dat zij 
geacht wensen te worden tegen dit voorstel te hebben gestemd. 

 
11.      Initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA inzake loverboys 

De fractie van de PvdA besluit het voorstel aan te houden. 
 
12.      Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 2005-2008 

Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten het 
Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 2005-2008 vast te stellen en jaarlijks de 
voortgang van de uitvoering te bespreken op basis van een jaarlijkse evaluatie door het 
Programmabureau Stelling van Amsterdam.  

 
13.       Deelprojecten UNA-project Programma Sociale en Culturele Infrastructuur 2005 
 Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten om: 
 a)  Voor de volgende projecten in de begroting een krediet te ramen:  

1. een bijdrage van maximaal € 200.000,- aan de Stichting Openbare Bibliotheek 
Naarden-Bussum  ten behoeve van de Volksuniversiteit / Openbare Bibliotheek 
Naarden-Bussum; 

2. een bijdrage van maximaal € 600.000,- aan het Stichting Singer Memorial 
Foundation ten behoeve van conditionering Tuinzalen Singer Museum in Laren; 

3. een bijdrage van maximaal € 500.000,- ten behoeve van de restauratie van 5           
Rijksmonumenten, te weten: 

• een bijdrage van maximaal €  94.176,- aan de Molenstichting 
Zeevang ten behoeve van de Molen Etersheimerbraak; 
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• een bijdrage van maximaal € 82.415,-  aan de Nederlands 
Hervormde Gemeente Limmen ten behoeve van de NH Kerk en 
toren in Limmen; 

• een bijdrage van maximaal € 51.718,- aan de Nederlands 
Hervormde Gemeente Stede Broec ten behoeve van de NH 
Kerk in Noord-Scharwoude; 

• een bijdrage van maximaal € 67.480,- aan Stichting Behoud 
Wieringer Boerderij ten behoeve van de museumboerderij Jan 
Lont; 

• een bijdrage van maximaal € 204,211,- aan RK parochie Sint 
Johannes de Doper ten behoeve van de kerk in Noord-
Scharwoude; 

b) Het totaalkrediet ad € 1.300.000,- ten laste te brengen van de bestemmingsreserve                            
UNA uit het restant aan gereserveerde middelen Programma  Sociale Culturele 
Infrastructuur ad. € 4.732.000,-; 
c) Het voorbereidingskrediet Programma Sociale en Culturele Infrastructuur binnen 
het algemeen voorbereidingskrediet UNA te verhogen met € 100.000,-. 
 

14.  Restauratie en uitbreiding Stadsschouwburg Haarlem 
 Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten om: 

1. in de begroting een krediet te ramen van maximaal € 2 miljoen als bijdrage aan de 
gemeente Haarlem ten behoeve van het project schouwburg Haarlem; 

2. de onder 1. genoemde bijdrage ad € 2 miljoen op de volgende wijze te dekken: 
• € 1,5 miljoen ten laste van de saldireserve; 
• € 0,5 miljoen ten laste van de vrij beschikbare middelen binnen de 

bestemmingsreserve UNA, 
en het project als deelproject op te nemen in het Programma Sociale Culturele 
Infrastructuur binnen de bestemmingsreserve UNA en de overheveling van de 
middelen van de saldireserve naar de UNA bij de Najaarsnota 2005 te regelen. 

     
15.       Wijziging Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2005 

Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 
wijziging van de Deelverordening  sociaal beleid 2005. 
 
De aanwezige leden van de fractie van de SP en mevrouw Agema (fractie Agema) 
wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de voordracht te 
hebben gestemd. 

 
16. Eindrapportage project “Verantwoord aanbesteden” 
 Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten tot: 

1. Vaststelling van de “Aanbestedingsregels Provincie Noord-Holland 2005”, inclusief 
de daarbij behorende toelichtingen. 

2. Vaststelling van het format voor de aanbestedingsparagraaf in de Voorjaarsnota, 
Najaarsnota en Jaarstukken. 

3. Kennis te nemen van de GS-besluiten inzake mandatering. 

 
17. Streekplanuitwerking Noord-Holland Zuid; bedrijventerrein Amstelveen Zuid 
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Door de leden Breunissen (GroenLinks), Driessen-Jansen (VVD), Nagel (CDA), 
Geldhof (D66) en Weima (PvdA) wordt het volgende amendement ingediend: 
Amendement 17-2 
Provinciale Staten besluiten: 
Aan de tekst toe te voegen op pagina 13, 2e kolom, 6e regel, na de woorden 
“infrastructuur is veiliggesteld” de volgende tekst: 
“Planologische veiligstelling houdt in dat in het door GS goed te keuren 
bestemmingsplan wordt vastgelegd dat pas tot daadwerkelijke realisatie van het 
bedrijventerrein kan worden overgegaan als de omlegging van de N201 ter plaatse in 
uitvoering is genomen.” 
 
Het amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De aanwezige 
leden van de fractie van de SP en de fractie Prins wordt aantekening verleend dat zij 
geacht wensen te worden tegen dit amendement te hebben gestemd. 
 
De voordracht wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen met inachtneming 
van het gestelde in amendement 17-2. De aanwezige leden van de fractie van de SP 
krijgen aantekening dat zij geacht wensen te worden tegen de voordracht te hebben 
gestemd. 
 

18. Onderbouwing van zoekgebieden De Ronde Hoep en Nieuwe Keverdijkse polder 
voor de opvang van watercalamiteiten  
Door de leden Bouwens (VVD), Nagel (CDA) en Van der Meché (PvdA) wordt het 
volgende amendement ingediend: 
Amendement 18-1 
Provinciale Staten besluiten: 
In het ontwerpbesluit nr. 48 de tekst onder nummer 3c als volgt te redigeren; 
“dat de gevolgen daarvan voor landbouw, natuur en cultuurhistorie op korte en lange 
termijn onderzocht dienen te worden. Daarbij in ogenschouw te nemen de ingrediënten 
voor een adequate schaderegeling (de eventuele waardedaling van opstallen en 
landbouwgronden), een dienstenregeling en planologische doorwerking. Tevens als 
uitgangspunt te hanteren, dat de afwentelaar de kosten voor zijn rekening neemt en dat 
het geheel in januari 2006 in het Waterplan besloten kan worden.” 
 
In het ontwerpbesluit nr. 48 de tekst onder nummer 4 aan het eind toe te voegen: 
“in het Waterplan de procedure te beschrijven en per 1 januari 2006 het onderzoek 
naar de Nieuwe Keverdijkse polder en de Vereenigde Binnenpolder te starten.” 
 
Amendement 18-1 wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
De voordracht wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met inachtneming 
van het gestelde in amendement 18-1. 
De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij 
geacht wensen te worden tegen de voordracht te hebben gestemd. 

 
19.      Ontwerpnota Natuurbeleid 2005: “Noord-Holland Natuurlijk” 

Provinciale Staten besluiten de Nota Natuurbeleid 2005; “Noord-Holland Natuurlijk” 
overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten vast te stellen en te aanvaarden 
als kader voor het provinciale natuurbeleid, met de opdracht aan het college van 
Gedeputeerde Staten om de nota uit te voeren. 
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Mevrouw Agema (fractie Agema) wordt aantekening verleend dat zij geacht wenst te 
worden tegen de voordracht te hebben gestemd. 

 
20. Actualisatie UNA projectenprogramma “Water als economische drager” 

Provinciale Staten besluiten de geactualiseerde visie “Water als economische drager” 
als uitwerking van het op 28 februari 2005 aanvaarde amendement 14-1, vast te 
stellen. 

 
21. Sluiting.   

 
 
 
 
Titel:PS-besluitenlijst d.d. 04-07-2005 en 11-07-2005 
Datum:04-07-2005 


