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Besluitenlijst 
1
 van de vergadering van Provinciale Staten van  

Noord-Holland van 17 december 2007  

 

Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/dr. A.P. vd Meché 

Griffier: mw. mr. C.A. Peters 

 

 

1.         Opening en mededelingen. 
Mevrouw C. Boelhouwer is afwezig. 

 

2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden   

 Voorgesteld wordt om: 

- Onder agendapunt 7a toe te voegen een verzoek van de SP tot het  

   houden van een interpellatie inzake Wieringerrandmeer 

- Agendapunt 9 (Instelling van een vertrouwenscommissie herbenoeming 

   commissaris van de Koningin) toe te voegen aan de hamerstukken. 

- Het initiatiefvoorstel (CDA) te agenderen als agendapunt 10a. 

 

3. Vaststelling notulen van de vergadering van 12 november en 19 november jl. 
De notulen van 12 november worden gewijzigd vastgesteld. De notulen van  

19 november worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Vaststelling Lange Termijn Agenda. 
 De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

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

afgedaan. De heer Van Poelgeest wil graag opheldering over het wel dan niet in de 

commissie WVV behandelde onderwerp snelvaren op de Loosdrechtse Plassen. 

 

6. Voortgangslijst moties en toezeggingen. 

 De voortgangslijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

7.  Vragenuur. 
 Er zijn geen verzoeken tot het stellen van mondelinge vragen ingekomen. 

 

7a. Interpellatie van het lid de heer de Vries (SP) inzake Wieringerrandmeer. 
 De heer de Vries licht de interpellatie toe. Gedeputeerde Hooijmaijers beantwoordt  

 de vragen. 

 

8. Hamerstukken. 

 Provinciale Staten besluiten de volgende voordrachten, overeenkomstig het voorstel 

 van Gedeputeerde Staten, vast te stellen: 

 

                                                
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 11 februari 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. Daarnaast zijn deze stukken 

ook beschikbaar bij de bibliotheek van de provincie Noord-Holland, telefoonnummer: 023-5143439  
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- Deelverordening Stelling van Amsterdam (voordracht 96) 

Provinciale Staten besluiten: 

vast te stellen de navolgende verordening:  

Deelverordening Stelling van Amsterdam Noord-Holland 2008 -2013 

 

- Una project Water als Economische drager: aanleg 2
e
 vaarheul Oud-

Loosdrecht.  

      (voordracht 107) 

       Provinciale Staten besluiten: 

een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 547.500,- t.b.v. subsidie aan de 

gemeente Wijdemeren voor het project ‘2
de

 vaarheul Oud-Loosdrecht’ en deze 

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

het programma Water als Economische Drager 2007. 

 

- Aanpassing Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Noord-Holland (SAN) 

en Subsidieregeling Natuurbeheer Noord-Holland (SN). (voordracht 105) 
Provinciale Staten besluiten: 

de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Holland te wijzigen. 

 

- Restant gereserveerde EXIN-H budget voor Stelling van Amsterdam van 

€3.750.000,-- €2,2 miljoen toe te voegen aan het reeds beschikbaar gesteld 

budget van €1 miljoen voor cofinanciering rijksbudget ILG. (voordracht 97) 

Provinciale Staten besluiten: 

Om ten laste van het restant gereserveerde EXIN-H budget voor Stelling van 

Amsterdam van € 3.750.000,  € 2,2 miljoen toe te voegen aan het reeds 

beschikbaar gestelde budget van € 1 miljoen voor ‘Cofinanciering rijksbudget 

ILG’ (begrotingspost 832.53). 

  

 -     Amendement vrijwilligerswerk, financiële dekking. 

                  (voordracht 98) 
                  Provinciale Staten besluiten: 

1. Een bedrag van € 180.000 uit de saldireserve te onttrekken en toe te voegen aan 

programma 9 voor het onderwerp kadertraining en kwaliteitsverbetering 

vrijwilligerswerk 

2. Daartoe de 6
e
 begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 -     Verordening Jeugdzorg. (voordracht 99) 

                   Provinciale Staten besluiten genoemde verordening vast te stellen. 

 

 -     Deelverordening wijksteunpunten. (voordracht 100) 

                  Provinciale Staten besluiten: 

1.  kennis te nemen van de evaluatie Wijksteunpunten Breed;  

2. de werkingsduur van de “Deelverordening Wijksteunpunten Breed Noord-Holland 

2007” te verlengen tot 1 januari 2009; 

3. daartoe de “Deelverordening Wijksteunpunten Breed Noord-Holland 2007” als 

volgt te wijzigen: Artikel 14, vervaldatum, komt te luiden “Deze verordening 

vervalt op 31 december 2008”. 
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-     Protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2007.  

       (voordracht 110) 
                  Provinciale Staten besluiten: 

      het protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2007 van de provincie  

      Noord-Holland vast te stellen. 

 

- Slotwijziging begroting 2007. 

(voordracht 103) 
Provinciale Staten besluiten: 

                  de begroting van baten en lasten te wijzigen overeenkomstig de bijgaande 7e         

                  programmabegrotingswijziging 2007 van de provincie Noord-Holland; 

 

-     Instelling van een vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de  

      Koningin (voordracht 104) 

      Provinciale Staten besluiten: 

                  De verordening betreffende de instelling en werkwijze van de    

vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van de commissaris van de       

Koningin in de provincie Noord-Holland vast te stellen. 

 

10. Partiële Herziening Streekplan Noord-Holland Zuid, hfd. 2.2.9 en 2.2.13      

            (voordracht 80a) 
 Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement 

            middels hoofdelijke stemming aangenomen: 

 

 Amendement 10-1 (GroenLinks, SP, CU-SGP, PvdD) 

    Provinciale Staten besluiten: 

 De aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder niet toe te staan 

 en verzoeken GS tekst en kaart van de streekplanherziening overeenkomstig 

            dit besluit aan te passen. 

 

 Voordracht 80a wordt op verzoek van de VVD gesplitst in stemming gebracht.  

 

 Hoofdstuk 2.2.9: 

 Provinciale Staten besluiten: 

Vast te stellen de partiële herziening van het Streekplan Noord-Holland Zuid en 

Streekplan (Ontwikkelingsbeeld) Noord-Holland Noord, Actualisering voor wat 

betreft het onderwerp:  

“2.2.9. Golfbaan Amstelveen”  

 

Van de fracties van de VVD, D66 en de leden dhr.Wagemakers (PvdA),  

mw. Herbeck, dhr. Stevens, dhr. Bruggeman en de heer Schraal (CDA) wordt 

aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen hoofdstuk 2.2.9 van deze  

voordracht te hebben gestemd.  
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Hoofdstuk 2.2.13: 

Provinciale Staten besluiten: 

Vast te stellen de partiële herziening van het Streekplan Noord-Holland Zuid en 

Streekplan (Ontwikkelingsbeeld) Noord-Holland Noord, Actualisering voor wat 

betreft het onderwerp:  

“2.2.13. Bundeling van planologische belemmeringen in combinatie met uitruil 

woningbouwmogelijkheden: voorbeeld Amstelveen-Bovenkerkerpolder – 

Legmeerpolders.” 

 

10a. Gewijzigd ontwerpbesluit bij Initiatiefvoorstel CDA “Wonen in  

            Noord-Holland met energiewinst en luchtkwaliteit. (voordracht 109) 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. voor wat betreft het benutten van restwarmte: 

a. uit reeds bestaande kennisbronnen te destilleren hoeveel restwarmte in de 

provincie Noord-Holland beschikbaar is, hoeveel daarvan benut wordt en 

hoeveel ongebruikt blijft;  

 

b. in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om deze ongebruikte 

restwarmte te benutten en welke rol de provincie daar in kan spelen; 

 

c. de resultaten van a. en b. uiterlijk 1 mei 2008 te doen toekomen aan 

Provinciale Staten. 

 

2. te bezien op welke wijze de provincie bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen 

structureel en in een vroegtijdig stadium aandacht kan vragen bij betrokken partijen 

voor het gebruik van duurzame energie in de woningbouw. Dit kan zowel gaan om 

verwerking in bestaand beleid en bestaande instrumenten, als om nieuw beleid en 

nieuwe instrumenten; 

 

3. hiertoe uiterlijk 1 mei 2008 een voorstel te doen aan Provinciale Staten. 

 

11.  Aktieprogramma Klimaat. 

 (voordracht 106) 

 
 Bij de behandeling van dit onderwerp is de volgende motie aangenomen: 

 

 Motie 11-2 (SP) 

 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

 vanwege milieuvervuiling en CO2-uitstoot GS en PS op te dragen vast  

 te leggen dat bij het maken van buitenlandse (dienst)reizen, werkbezoeken e.d. 

 het gebruik van de (internationale) trein en bus als standaard in overweging genomen 

 wordt bij reizen in, van en naar: 

- bestemmingen in West- en Midden-Europa; 

- overige bestemmingen waarbij de reistijd per trein/bus niet exceptioneel meer 

bedraagt dan de reistijd per vliegtuig (dit laatste inclusief tijd voor inchecken en 

voor- en natransport) 

            

           De fractie van de VVD, GL en van het lid de heer Schraal (CDA) wordt aantekening 

           verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd.   
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 Provinciale Staten besluiten: 

 1.  Het Actieprogramma Klimaat 2007 – 2011 vast te stellen, 

2.  Gedeputeerde Staten op te dragen dit actieprogramma uit te voeren. 

  

12.       Onafhankelijk onderzoek functioneren OV-taxi.  (voordracht 101) 
            Provinciale Staten besluiten Gedeputeerde Staten op te dragen om: 

 

- te komen met verbetervoorstellen inclusief financiële consequenties daarvan voor de      

   onder 3 genoemde punten; 

- gemotiveerd aan te geven op welke wijze deze verbeteringen binnen de in 2008 aan     

   te besteden concessie Noord-Holland noord en de nog lopende concessies kunnen    

   worden  meegenomen; 

- de uitwerking uiterlijk binnen 3 maanden na de vaststelling van deze voordracht ter     

     behandeling voor te leggen aan de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer.           

 

13. Wijziging Beleidsnotitie Flora en Fauna (voordracht 108) 
 Bij de behandeling van dit onderwerp zijn de volgende amendementen en moties  

 aangenomen: 

  

 Amendemen 13-9 (PvdD, SP) 

 Provinciale Staten besluiten: 

- de zin “Centraal in de Flora- en faunawet staat de bescherming van inheemse 

diersoorten.” (p6) te wijzigen in “Centraal in de Flora- en faunawet staat de 

bescherming van dieren, behorende tot beschermde inheemse diersoorten.” 

            -    de zin “In artikel 9 tot en met 12 van de wet zijn verbodsbepalingen opgenomen 

                  ter bescherming van beschermde inheemse diersoorten”. Te wijzigen in  

       “In artikel 9 tot en met 12 van de wet zijn verbodsbepalingen opgenomen ter 

                  Bescherming van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort”. 

 

 Amendement 13-10 (GL) 

 Provinciale Staten besluiten: 

 De huismus van de provinciale vrijstellingslijst te verwijderen. 

 

 Motie 13-2 (PvdD, SP) 

 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

 zich in IPO verband bij de volgende SAN besprekingen in te zetten voor de 

            voorwaarde dat er geen plezierjacht mag plaatsvinden in ganzenfoerageergebieden. 

  

 De fractie van de VVD en de leden mw. Nagel, mw. Zeeman en dhr. Schraal  

 (CDA) wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie 

 te hebben gestemd. 
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 Motie 13-4 (PvdD, SP) 

 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

 - In de motie genoemde tekst (zie motie) onder de aandacht van de directie Schiphol te  

              brengen; 

- de reactie van Schiphol kenbaar te maken aan de commissie WAMEN. 

 

 De fractie van de VVD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden 

 tegen deze motie te hebben gestemd.  

 

 Motie 13-7 (PvdD, SP) 

 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

 de duur van ontheffingen vast te stellen in overeenstemming met de aard van de  

 ontheffing. 

 

 Motie 13-10 (GL) 

 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

 in de beleidsnota Flora en faunabeleid een tekst op te nemen die recht doet 

 aan in de motie genoemde mening.  

 

 Provinciale Staten besluiten: 

 de inliggende ‘beleidsnota Flora- & faunawet Noord-Holland’ vast te stellen. 

 

 De fractie van de PvdD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te  

 worden tegen deze voordracht te hebben gestemd. 

  

14. Opheffing Regio Randstad.  

 (voordracht 102) 
 Provinciale Staten besluiten: 

in te stemmen met de opheffing van het samenwerkingsverband Regio Randstad per 1 

januari 2008. 

  

15. Ontwikkeling Zuidas gemeente Amsterdam; Toekennen tekortsubsidie 

            (EXIN-H) (voordracht 94) 

 Provinciale Staten besluiten: 

1. Kennis  te nemen van het Prospectus zoals vrij gegeven door de Raad van 

Commissarissen Zuidas 

2. In het bijzonder kennis te nemen van de in het Prospectus in de bijlagen 

opgenomen Programma’s van eisen, Integraal ontwerp en Visie Zuidas 

3. Te constateren dat de daarin opgenomen onderdelen die betrekking hebben op 

de kwaliteit van het regionale openbaar vervoer, voldoen aan de voorwaarden 

zoals opgenomen in onze brief met betrekking tot dat onderwerp van 2 

oktober 2006  

4. Dat er daarmee geen beletsel is om de eerder voorwaardelijk toegezegde 

subsidie aan de ontwikkeling van het Zuidas-Dok van € 75 miljoen te 

verstrekken 

5. Te constateren dat het prospectus, volgens planning, nog moet worden 

vastgesteld door gemeente Amsterdam en het Rijk uiterlijk in februari 2008 
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6. Dat eerst nadat die vaststelling is geschied en de vaststelling niet heeft geleid 

tot voor ons relevante wijzigingen, door GS een beschikking voor genoemde 

subsidie van € 75 miljoen wordt afgegeven 

7. In het kader van het openbaar vervoer-infrastructuurprogramma EXIN-H, een 

krediet beschikbaar te stellen van € 75 miljoen ten behoeve van de 

subsidieverlening aan de Zuidas Onderneming. 

  

16. Rapport “Grip op grote projecten” van de Randstedelijke Rekenkamer.         

            (voordracht 95) 
 Het is niet gelukt dit agendapunt te behandelen. Besloten wordt dit agendapunt 

            te agenderen voor de PS-vergadering van 11 februari 2008.  

 

17. Agendapunt 17 is geworden agendapunt 10a. 

 

18. Agendapunt 18 (voordracht 91), is in beslotenheid behandeld. 
 Provinciale Staten besluiten: 

 hetgeen in het ontwerp-besluit is vermeld te bekrachtigen. 

 

19. Agendapunt 19 (voordracht 92; vertrouwelijk) 
 Dit agendapunt wordt evenals punt 16 geagendeerd voor de eerstvolgende 

 statenvergadering op 11 februari aanstaande.   

 

20. Sluiting. 

 

 

 

 

 
Titel:PS-besluitenlijst 17-12-2007 

Datum:17-12-2007 


