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Besluitenlijst1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland, gehouden
op 11 en 25 oktober 2004.

Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts
Griffier: mw. mr. C.A. Peters

1. Opening en mededelingen
Van de leden B.J. Admiraal, H.B. Bruijn, mw. M.G. Dekker, mw. R.F. Diktas-Nooderveen,
W. van Oudheusden, H. Putters, H.J. Walch en mw. A.M. Worm-de Moel is bericht
ontvangen dat zij op 11 oktober niet aanwezig kunnen zijn.

Van de leden B.J. Admiraal, mw. M. Agema, H.B. Bruijn, mw. mr. P.J.D. Remak, drs. M.
Schraal en drs. Tj.P. J. Talsma is bericht ontvangen dat zij op 25 oktober niet aanwezig
kunnen zijn.

Voorts deelt de voorzitter mede, dat een verzoek van mw. Blokker (PvdA) is ingekomen tot
het houden van een interpellatie over de zgn. kanjermonumenten en een verzoek van de heer
Rijpkema (VVD) tot het houden van een interpellatie naar aanleiding van het
kabinetsvoornemen tot splitsing van nationale energiebedrijven in een distributie/productie-
en een netwerkbedrijf.

2. Vaststelling regeling van werkzaamheden
De voorzitter deelt mede, dat mondelinge vragen zijn ingekomen van de heer Holthuizen
(VVD) over het toekomstig faunabeheer.

De beide verzoeken tot het houden van een interpellatie zullen na het vragenuur plaatsvinden.

3. Vaststelling langetermijnagenda
De langetermijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling notulen van de vergadering van 13 september 2004
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

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

6. Voortgangslijst van aangenomen en aangehouden moties en toezeggingen
De voortgangslijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Vragenuur
De heer Holthuizen (VVD) stelt vagen over het toekomstig faunabeheer in de provincie.
Gedeputeerde Moens zegt toe dat de faunabeheerplannen nog dit jaar worden vastgesteld en
aan de commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu (NLWM) zullen worden voorgelegd.

                                                
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 12 november 2004.
Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op www.noord-holland.nl. Daarnaast zijn deze
stukken ook beschikbaar bij de bibliotheek van de provincie Noord-Holland, telefoonnummer: 023-5143439
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Tevens zegt de gedeputeerde een korte integrale notitie toe over natuurbeleid in de provincie.
De notie zal in de vergadering van de commissie NLWM van februari 2005 aan de orde
komen.

Interpellatie van mw. Blokker (PvdA) over de zgn. kanjermonumenten
Een door mw. Blokker ingediende motie, waarin regering en parlement worden opgeroepen
om geld vrij te maken om de lopende restauraties van de negen kanjermonumenten af te
ronden, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Interpellatie van de heer Rijpkema (VVD) over energiebeleid
Een door de heer Rijpkema ingediende motie, waarin de Staten zich uitspreken:
- tegen het kabinetsvoornemen tot afsplitsing en verkoop van Nederlandse

energiedistributie- & productiesector in het algemeen en specifiek in haar hoedanigheid
van aandeelhouder in NV NUON te zijn;

- dat minimaal een controlerend belang in overheidshanden dient te blijven;
en waarin Gedeputeerde Staten wordt opgedragen:
- dit standpunt bekend te maken aan het Kabinet, Tweede en Eerste Kamer der Staten-

Generaal, Raad van Bestuur NV NUON, alle andere aandeelhouders van de NV NUON
en de burgers als energiegebruikers in Noord-Holland;

- al datgene te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om het Kabinet van haar
voornemen af te laten zien en daarover tergkoppeling te geven naar de commissie
Financiën en Bestuurlijke Organisatie,

wordt met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de fracties van D66 en de SP
hebben tegen deze motie gestemd.

8. Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en
9. Shortlist (uitvoeringsprogramma ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord)

Nadat de eerste termijn van de agendapunten 8 en 9 heeft plaatsgehad wordt de vergadering
geschorst tot maandag 25 oktober.

Voortzetting van de vergadering op maandag 25 oktober 2005
Na heropening van de vergadering deelt de voorzitter het volgende mede:
- Naar aanleiding van het niet behandelen van de Notitie “Noord-Holland, een provincie

die er toe doet”; visie en taken in de commissie Financiën en Bestuurlijke Organisatie
wordt op voorstel van het Presidium besloten dit onderwerp (agendapunt 10) van de
agenda af te voeren.

- Op voorstel van het Presidium worden de volgende onderwerpen aan de agenda
toegevoegd:
. punt 13A: Instelling Randstedelijke Rekenkamer;
. punt 13B: Initiatiefvoorstel van de fractie van de SP over de opvang van egels in het
Gooi en de Vechtstreek;
. punt 13 C: Initiatiefvoorstel van de fracties van GroenLinks en het CDA tot het jaarlijks
organiseren van een Willem Arondéuslezing.

8.   Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en
9. Shortlist (uitvoeringsprogramma ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord

De beraadslaging over beide onderwerpen wordt voortgezet.



3

Bij de behandeling van deze beide onderwerpen zijn de volgende amendementen/moties
aangenomen:
Amendement 8-1 PvdA : studie rijksweg A 7-Den Helder
Besloten wordt de hieraan gewijde passage op pagina 39 te schappen en in de
streekplankaarten de reservering voor genoemde weg te schrappen.

Amendement 8-2 PvdA: De Rijp
Besloten wordt:
� Op de juridische kaart het park De Pauw en de sportvelden in De Rijp te bestempelen tot

bestaand stedelijk gebied;
� Op de juridische kaart groene gebied direct ten westen van De Rijp (tussen de Mieuwijdt

en de Ouddijkssloot) te bestempelen tot uitsluitingsgebied.

Amendement 8-5 VVD: Vroonermeer-Noord
Besloten wordt:
Het aangeduide uitsluitingsgebied v.w.b. de Vroonermeer-Noord op de juridische kaart te
schrappen;
� De betreffende passage in de tekst van het Ontwikkelingsbeeld daarop te wijzigen;
� Op de juridische kaart de Vroonermeer-Noord als zoekgebied aan te wijzen, met daaraan

verbonden een gerichte uitwerkingsverplichting, waarbij de inhoud van het gesloten
convenant tussen Alkmaar en Langedijk als uitgangspunt dient.

Amendement 8-6 VVD/CDA: De Vork-Oost
Besloten wordt:
� Het gereserveerde bedrijventerrein De Vork-Oost, achter de woonbebouwing van de kern

De Noord, ten noorden van de spoorlijn en ten oosten van de Middenweg van de
juridische kaart te schrappen;

� De betreffende passage in de tekst van het Ontwikkelingsbeeld daarop te wijzigen.

Amendement 8-7 VVD/CDA: Landbouw
Besloten wordt:
� De volgende tekst in het Ontwikkelingsbeeld op te nemen: “Uitsluitingsgebieden zijn

overwegend in gebruik voor land- en tuinbouwdoeleinden. Mede door dit gebruik blijft
het voor die gebieden karakteristieke landschap behouden. De aanduiding
uitsluitingsgebied beperkt als zodanig niet de uitvoering van de land- en tuinbouw. Wij
hechten groot belang aan het behoud en versterking van de grondgebonden landbouw.
Niet alleen vanwege de economische betekenis van de melkveehouderij en de akkerbouw,
maar ook in verband met het feit dat vooral deze sectoren zorgdragen voor het behoud van
de open ruimte. Deze landschapsbeherende functie geldt voor grote delen van de op de
kaart 1 voorkomende zoekgebieden en uitsluitingsgebieden”.

Amendement 8-9 VVD: 11% bergingsruimte
Besloten wordt:
� Gedeputeerde Staten opdracht te geven het woord “extra” uit de tekst op blz. 32 van de

Statenvoordracht te schrappen.

Amendement 8-10 GroenLinks: Regionale Woonvisie
Besloten wordt:
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� Aan de voorwaarden ‘de te handhaven respectievelijk te ontwikkelen kernvoorraad
(sociale woningbouw) in de regio’ toe te voegen: met een evenwichtige spreiding over de
gemeente in de regio.

Amendement 8-11 GroenLinks: Durfsport
Besloten wordt:
� De beide mogelijke locaties voor een durfsportcentrum van de juridische kaart te

schrappen.
� De tekst op p.82 en 84 onder de kop ‘Scheuren langs de A7’ te verwijderen.
� De voorgestelde tekst in de voordracht: “De locatie wordt nader bepaald door middel van

een uitwerking van het Ontwikkelingsbeeld door Gedeputeerde Staten. Deze uitwerking
dient binnen een termijn van 2 jaar na vaststelling van het Ontwikkelingsbeeld gereed te
zijn.” niet toe te voegen.

Amendement 8-12 CDA: Bedrijventerrein Breeklanden
Besloten wordt:
� de op blz. 23 van het ontwerp-Ontwikkelingsbeeld vermelde percentage van 70 te

wijzigen in 60, en van 30 in 40 en
� dat daar waar het lokale bedrijven betreft die – qua omvang en karakter – het lokale

overstijgen er uitgeplaatst dient te worden naar regionale bedrijventerreinen.

Amendement 8-14 CDA: Bedrijventerrein Breeklanden
Besloten wordt:
� De volgende teksten in het Ontwikkelingsbeeld op te nemen:
� 1. “Hierbij denken wij ook aan routegebonden voorzieningen voor wandelen, fietsen,

watersport, skeeleren, schaatsen en ruitersport” (pag.28, par. Groen),
� 2. “Sportief bewegen draagt in belangrijke mate bij aan gezondheid en welzijn. De

leefbaarheid van een dorp of stadswijk wordt bevorderd door de aanwezigheid van
voorzieningen voor actieve recreatie en sport. Sportvoorzieningen kunnen nauw
aansluiten bij multifunctionele centra en het draagvlak van deze centra verbreden”.
(pad.32, par. Zorg, welzijn en cultuur).

Amendement 8-15 D66: projectlocatie bollen
Besloten wordt:
� De reservering voor de projectlocatie permanente bollenteelt in de Wieringerwaard van de

juridische kaart te schrappen.
� De betreffende passage in de tekst van het Ontwikkelingsbeeld hierop aan te passen.

Amendement 8-22 (gewijzigd) CDA: woningbouw locatie zuidwest Abbekerk
Besloten wordt:
■ de plankaarten nrs. 1 en 2 aan te passen door het gebied, gelegen binnen de geplande

omleidingsweg, de Vekenweg en het Zuideinde te Abbekerk, tot zoekgebied te
bestemmen.

Amendement 8-23 GroenLinks: Westfrisia Noord
Besloten wordt:
■ Eerst het bedrijventerrein A7/Jaagweg geheel tot ontwikkeling te brengen.
■ Het voor de huidige streekplanperiode geplande bedrijventerrein Westfrisia-Noord bij

Zwaagdijk-West als zodanig te schrappen en te wijzigen in een ruimtelijke reservering
na 2014.
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■ De teksten en cijfers op pagina 97 en 145 van het ontwikkelingsbeeld alsmede de
juridische kaart dienovereenkomstig te wijzigen.

Amendement 8-24 D66: regiovisies
Besloten wordt:
■ De tekst in het ontwikkelingsbeeld dienovereenkomstig aan te passen, zodat duidelijk

is dat maatschappelijke organisaties en burgers worden betrokken bij de
totstandkoming van regiovisies.

Amendement 8-25 D66 /CDA: Breekland
Besloten wordt:
■ De regionale bedrijventerreinen Breekland-Noord (ten noorden van de Hopmansweg)

en Breekland-Zuid (ten zuiden van de N 504) van de juridische kaart te schrappen.
■ De betreffende passages in de tekst van het ontwikkelingsbeeld hierop aan te passen.

Amendement 8-26 PvdA/GroenLinks: Woonlandschappen
Besloten wordt:
■ De woonlandschappen – met uitzondering van de Zandzoom – te schrappen uit het

ontwikkelingsbeeld.
■ De tekst en de kaarten van het ontwikkelingsbeeld overeenkomstig dit besluit te

wijzigen.
■ De toezegging van gedeputeerde Meijdam in de commissie ROV dat bij het project de

Zandzoom uitgegaan wordt van tenminste 2000 woningen, expliciet op te nemen in het
ontwikkelingsbeeld.

■ De regionale woonvisie te beschouwen als de plaats waarafwegingen over
woonmilieus worden gemaakt.

■ Met handhaving van de dichtheid van 10-12 woningen per ha. woonlandschappen aan
te laten sluiten aan bestaand stedelijk gebied.

Motie 8-1 PvdA: Systematiek regionale woon- en bedrijventerreinenvisie
Dragen GS op:
� Een actieve, initiërende en ondersteunende bijdrage te leveren aan de totstandkoming van

de regionale visies;
� De eindeverantwoordelijkheid te dragen voor de daadwerkelijke totstandkoming van deze

visies;
� De regionale visies niet zelf vast te stellen, maar voor besluitvorming voor te leggen aan

PS;
� De tekst van het Ontwikkelingsbeeld overeenkomstig dit besluit te wijzigen.

� Zo snel mogelijk een voorstel voor een regionale bedrijventerreinenvisie aan PS voor te
leggen.

Motie 8-6 PvdA: Uitsluitingsgebieden
Dragen GS op:
■ Overeenkomstig de indicatie die gedeputeerde Meijdam heeft gegeven in de commisie

ROV een jaarlijkse uitbreiding van 1 tot 5 woningen in de uitsluitingsgebieden in
principe mogelijk te maken.

■ Dat een overschrijding van dit aantal een expliciet besluit van PS vergt.
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■ Ontwikkeling van lokale bedrijven in uitsluitingsgebieden eveneens dient te worden
voorgelegd aan PS.

Motie 8-8 PvdA: Bollenteelt
Dragen GS op:
� De reserveringen dusdanig te verkleinen, dat hoofdzakelijk rekening wordt gehouden met

uitplaatsing uit genoemde locaties.

Motie 8-9 VVD: Beeldkwaliteitsplan
Besluiten:
� Dat het Beeldkwaliteitsplan nadrukkelijk onderdeel moet uitmaken van een door de

gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan; juist daardoor kan het BKP een juridische
status verkrijgen, waaraan rechten kunnen worden ontleend.

Motie 8-10 GroenLinks : Binnenstedelijk
Besluiten:
� Bij het aandeel van de nieuw te bouwen woningen gedurende de streekplanperiode dat

binnenstedelijk en binnendorps wordt gebouwd een inspanningsverplichting van 40% te
stellen, in regionaal perspectief.

� Dat een regio slechts gemotiveerd van dit percentage kan afwijken.
� Dit percentage op te nemen in de voorwaarden van de regionale woonvisie.
� De aantallen woningen ‘binnenstedelijk’ die in de kwantitatieve opgaven van hoofdstuk 3

genoemd staan, per regio dienovereenkomstig aan te passen.

Motie 8-11 GroenLinks: Intensief Ruimtegebruik Bedrijven
Besluiten:
� De opgave voor intensivering ruimtegebruik voor bedrijventerreinen te verhogen tot 15%.
� Dit percentage op te nemen in de voorwaarden van de regionale bedrijventerreinenvisie,

onder de kop ‘intensivering ruimtegebruik en herstructurering’.
� De aantallen hectares die in de kwantitatieve opgaven van hoofdstuk 3 genoemd staan, per

regio dienovereenkomstig aan te passen.

Motie 8-13 GroenLinks: Verplichting Beeldkwaliteitsplan
Besluiten:
� Dat bij alle ontwikkelingen in uitsluitingsgebieden, derhalve ook functieverandering en

niet-stedelijke functies met aanzienlijke ruimtelijke effecten, een Beeldkwaliteitsplan
vereist is.

Motie 8-14 GroenLinks: Beeldkwaliteitsplan
Besluiten:
� Gedeputeerde Staten de werking en de toepassing van het Beeldkwaliteitsplan voor 1

januari 2007 evalueren en hierover aan Provinciale Staten rapporteren.

(Toezegging gedeputeerde Meijdam: het beeldkwaliteitsplan zal worden geëvalueerd in de
commissie ROV en zo nodig in de vergadering van Provinciale Staten)

Motie 8-15 GroenLinks: Noordboog
Besluiten:
� Roepen het college van GS op in hun rol van regisseur alles in het werk te stellen om voor

1 januari 2006 de uitwerking van de Noordboog, inclusief de bijbehorende concrete
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ruimtelijke invulling en beoogde grondaankopen, in een overeenkomst met betrokken
partijen te hebben vastgelegd.

Motie 8-17 D66: Verstedelijking
Besluiten:
� Dat in de regiovisies prioriteit moet worden gegeven aan het bouwen in en bij de

stedelijke concentraties HAL, HES en Den Helder.
� Dat bij op deze wijze tot stand gekomen regiovisies prioriteit hebben voor wat betreft de

inzet van provinciale middelen.

Motie 8-18 (gewijzigd) D66: Inventarisatie bedrijventerreinen
Besluiten:
� Het college van GS te verzoeken voor het najaar 2005 een overzicht van alle regionale en

locale bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord aan PS te verschaffen met daarbij
aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot deze bedrijventerreinen, het
percentage leegstand en de reden van leegstand.

Motie 8-21 D66: Beeldkwaliteitsplan
Besluiten:
� Het College van GS te verzoeken dat Beeldkwaliteitsplannen niet alleen worden verplicht

bij een bestemmingsplan of projectprocedure, maar ook voor ontwikkelingen op
bestaande agrarische bouwpercelen.

� Een voorstel aan PS voor te leggen hoe de provinciale bouwmeester in een vroegtijdig
stadium verplicht bij de ontwikkeling van Beeldkwaliteitsplannen kan worden betrokken.

Motie 8-23 D66: Laag Holland
Besluiten:
� Te onderzoeken of het gebied, nader omschreven als Kust tot Kust, toegevoegd kan

worden aan het nationaal Landschap Laag Holland.
� PS te informeren naar de mogelijkheden en financiële consequenties.

Motie 8-32 D66/GroenLinks: bedrijventerrein Jaagweg
Dragen GS op:
■ Voorstellen te ontwikkelen voor de aankoop van gronden gelegen ten westen van de

locatie A 7/Jaagweg en/of ten oosten van Vredemaker-Oost ten einde dit gebied
blijvend te vrijwaren van verdere bebouwing.

■ Provinciale Staten op de kortst mogelijke termijn een voordracht hiervoor aan te
bieden.

Motie 8-33 D66: duurzame energie
Verzoeken GS:
■ onderzoek te doen hoe in het kader van het project renewable energy valley

planologisch ruimte kan worden vrijgehouden:
- om bijvoorbeeld bij de HuisVuilCentrale Alkmaar een biocentrale voor vergassing van

energiegewassen, agrarisch- en bollenafval in te passen;
- voor een 200 MW-osmosecentrale aan de Afsluitdijk;
- voor zonnecentrales bij kassen;
- voor een near-shore windpark van 40 MW langs het Schulpengat bij Den Helder, buiten

het PKB-Waddenzeegebied Noorderhaaks.
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Motie 8-35 D66/CDA/GroenLinks/VVD/PvdA: uitsluitingsgebiedenbeleid
Spreken uit:
■ Dat geformuleerd beleid (inclusief de wijzigingstekst in voordracht 69) ook geldt ten

aanzien van niet-stedelijke ontwikkelingen, bebouwing en infrastructuur.
Dragen GS op:
■ De tekst in het ontwikkelingsbeeld dienovereenkomstig aan te passen, met dien

verstande, dat reeds bij de provincie aanhangig gemaakte bestemmingsplannen, zoals
bijvoorbeeld middels artikel 10-overleg, hierdoor niet in reeds opgewekt vertrouwen
mogen worden aangetast.

Voordracht 69 (Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord) en voordracht 68 (Shortlist
uitvoeringsprogramma ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord worden zonder hoofdelijke
stemming aangenomen, met inachtneming van het gestelde in de aangenomen
amendementen.
De fractie van de SP vraagt aantekening geacht te worden tegen beide voordrachten te
hebben gestemd.

10. “Noord-Holland naar een provincie die er toe doet”; visie en taken
Dit onderwerp is van de agenda afgevoerd.

11. Nota: “Zorg werkt aan beter leefklimaat in Noord-Holland”
De voordracht wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

12. Realisatie overeenkomst N 201
Bij de behandeling van deze voordracht is het volgende amendement /zijn de volgende
moties aangenomen:

Amendement 12-1 D66: compenserende maatregelen N 201
Besluiten:
■ toe te voegen aan het ontwerpbesluit nr. 72, als besluit 8:

8. Dat bij de uitvoering van de vernieuwde provinciale weg N 201 zo veel als mogelijk
milieuvriendelijke materialen worden gebruikt en de toepassingsmogelijkheden
worden onderzocht voor warmtewinning uit asfalt en de installatie van ledverlichting
en dat daarnaast de nodige aandacht zal worden geschonken aan de milieuvereisten op
het gebied van de luchtkwaliteit.

Motie 12-1 D66: interne reservering N 201
■ een additionele, interne reservering te treffen voor de risico’s die de provincie loopt

met de realisatie van het project N 201 ten bedrage van € 20 miljoen;
■ dat deze investering uitsluitend mag worden aangewend ter dekking van financiële

tegenvallers ten opzichte van de kostenraming (of meerkosten) voor de provincie, en
nimmer kan worden ingezet ter (mede)financiering van enige vorm van
planaanpassing ten opzichte van het per heden overeengekomen uitvoeringsplan;

■ deze reservering te dekken uit de zogeheten Extra Investeringsimpuls 2004/Onderdeel
Mobiliteit en Weginfrastructuur tot de begrotingsbehandeling najaar 2005;

■ dat zodra deze reservering of delen daarvan niet langer noodzakelijk blijken voor de
bedoelde risico’s, zij vrijvalt voor besteding aan projecten die behoren tot of voldoen
aan de criteria  van de Extra Investeringsimpuls/Onderdeel Weginfrastructuur 2004.
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Gedeputeerde Mooij heeft  hierbij toegezegd de commissie per kwartaal te
zullen informeren.

Motie 12-2 D66: meevallende kosten/aanbestedingsvoordelen N 201
Spreken als hun oordeel uit:
■ dat als de lasten en risico’s van kostenoverschrijdingen en meerkosten voor rekening

van de provincie komen, de eventuele kostenbesparingen en meevallers ook aan de
provincie toekomen en deze dus niet (achteraf) behoeven te worden gedeeld met
andere partijen, of ter dekking komen van projectwijzigingen en

Verzoeken het college van GS
■ dit standpunt in de verdere onderhandelingen en de voortgang van het project N 201 in

te nemen.

Motie 12-3 D66: leges N 201
Spreken als hun oordeel uit:
■ dat iedere gemeente de leges voor eigen rekening dient te nemen en
■ dat uitsluitend in geval niet-inning van door een gemeente gemaakte excessieve

vergunningkosten een grove onbillijkheid zou betekenen, er tot een verdeling van dat
meer dan gebruikelijke kostendeel over alle partijen wordt gekomen en

Verzoeken het college van GS
■ dit standpunt in de verdere onderhandelingen en de voortgang van het project N 201 in

te nemen.

Motie 12-5 GroenLinks: doortrekken Amstelveenlijn
Spreken uit, dat
■ GS in Noordvleugel-, regionet- en BONR-verband maximale inzet plegen om

doortrekking van de Amstelveenlijn naar Uithoorn te realiseren in dezelfde periode dat
de N 201 wordt aangelegd;

■ in de realisatie van de omgelegde N 201 voldoende rekening wordt gehouden met een
kruising met de dor te trekken Amstelveenlijn.

Motie 12-6 PvdA/GroenLinks: reservering hoogwaardige OV-verbinding
Spreken uit, dat:
■ in een ruimtelijke reservering voor een hoogwaardige OV-verbinding aan de oostkant

van Schiphol en bij de Fokkerweg voorzien blijft worden.

Motie 12-7 (gewijzigd) PvdA/GroenLinks: hoogwaardig OV-tracé met vrije busbaan in
Aalsmeer

Spreken uit, dat:
■ de provincie Noord-Holland slechts tot overdracht van de (dan) oude N 201 zal

overgaan, indien en hoogwaardig OV-tracé – met vrije busbaan – in Aalsmeer
verzekerd is.

Motie 12-8 (gewijzigd) PvdA/GroenLinks: aquaduct
Spreken de wenselijkheid uit,
■ dat de kruising van de omgelegd N 201 met de Amstel in d evorm van en aquaduct

wordt uitgevoerd.

De voordracht inzake realisatie overeenkomst N 201 wordt zonder hoofdelijke stemming
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aangenomen. De leden van de fractie van de SP en het lid M.H.J. van der Heijde (PvdA)
krijgen aantekening, dat zij geacht worden tegen de voordracht te hebben gestemd.

13. Deelverordening uitvoeringsprogramma biologische en duurzame land- en
tuinbouw Noord-Holland 2004-2007.

De voordracht wordt zonder hoofdelijke stemmen aangenomen.

13A. Instelling Randstedelijke Rekenkamer

De voordracht van de werkgroep wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen

13B Initiatiefvoorstel van de fractie van de SP over de opvang van egels in het Gooi en
de Vechtstreek

Op voorstel van het Presidium wordt besloten het voorstel voor behandeling te
verwijzen naar de commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu.

13C Initiatiefvoorstel van de fracties van GroenLinks en het CDA tot het jaarlijks
organiseren van een Willem Arodéuslezing.

Op voorstel van het Presidium wordt besloten het voorstelvoor behandeling te
verwijzen nar de commissie Financiën en Bestuurlijke Organisatie.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.57 uur.

Titel:PS-besluitenlijst d.d. 11 en 25-10-2004
Datum:11-10-2004


