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Besluitenlijst 
1
 van de vergadering van Provinciale Staten van  

Noord-Holland van 11 februari 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 mw. Braam, mw. Eelman-van ’t Veer, dhr. Bruijstens en dhr. Bos is 

bericht ontvangen dat zij op 11 februari niet aanwezig kunnen zijn. 

 

Gedeputeerde Baggerman deelt mede dat het ministerie akkoord is gegaan met de 

bouw van het Transferium. Gedeputeerde is verheugd met deze doorbraak en zegt in 

2010 een gesloten Jeugdinstelling in Noord-Holland te kunnen verwezenlijken.  

 

2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden   
 -     Voorgesteld wordt om Agendapunt 11 (subsidieverordening lokale maatregelen     

       luchtkwaliteit N-H 2008) aan de hamerstukken toe te voegen.  

-      De voorzitter deelt mede dat er een verzoek is ingediend door de fractie van  

       de SP tot het houden van een interpellatie inzake de besluitvorming en  

       berichtgeving m.b.t. de N23. 

-     Tevens wordt er door de voorzitter voorgesteld agendapunten 19 en 20 in  

       beslotenheid te laten plaatsvinden.  

 

3. Vaststelling notulen van de vergadering van 17 december jl. 
De heer J. Bezemer wordt uit de lijst van aanwezigen gehaald. De notulen worden, 

met inachtneming van deze wijziging 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.  

 

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

 

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

                                                
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 17 maart 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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7a. Interpellatie van het lid de heer Putters (SP) inzake besluitvorming en  

            berichtgeving m.b.t. de N23. 

De heer Putters licht de interpellatie toe. Besloten is om deze interpellatie in de 

commissievergadering WVV aan de orde te stellen. 

 

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

 van Gedeputeerde Staten, vast te stellen: 

 

- Spreektijdenregeling PS-vergaderingen. 

(voordracht 19) 

Provinciale Staten besluiten: 

                  De spreektijdregeling voor Provinciale Staten zoals beschreven in voordracht 19    

                  vast te stellen. 

 

- Wijziging verordening stedelijke vernieuwing NH 2007. 

      (voordracht 11) 

       Provinciale Staten besluiten: 

                  de Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2007 zoals beschreven in  

                  voordracht 11 te wijzigen. 

 

- Deelverordening Waddenfonds Noord-Holland 2007. 

(voordracht 16) 

Provinciale Staten besluiten: 

de deelverordening Waddenfonds Noord-Holland 2007 vast te stellen. 

 

- Wijziging van het Reglement van orde voor de provinciale statencommissies  

Noord-Holland 2007 op het punt van de duo-commissieleden. 

(voordracht 21) 
Provinciale Staten besluiten: 

Het Reglement van orde voor de provinciale statencommissies in Noord-Holland 

2007 zoals beschreven in voordracht 21 te wijzigen. 

 

- Verlenging contract accountant 

(voordracht 20) 
Provinciale Staten besluiten: 

de overeenkomst accountancy met PricewaterhouseCoopers met 1 jaar te 

verlengen,  te rekenen vanaf 1 juni 2008. 
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- Vaststellen deelverordening bebliotheekvernieuwing Noord-Holland 2008 

en Deelverordening infrastructuur bibliotheekwerk Noord-Holland.  

(voordracht 4) 
Provinciale Staten besluiten: 

1. in te trekken de Deelverordening infrastructuur bibliotheekwerk Noord- 

    Holland 2007; 

2. vast te stellen de Deelverordening bibliotheekvernieuwing Noord-Holland    

    2008; 

3. vast te stellen de Deelverordening infrastructuur bibliotheekwerk Noord- 

    Holland 2008. 

     

- Verlenging termijn dekkingsplan Museaal Centrum voor Kunst en Cultuur 

Bergen in het kader van het Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-

H) 

Project Verbetering van museumaanbod.  

(voordracht 5) 
Provinciale Staten besluiten: 

Akkoord te gaan met het verzoek van de  gemeente Bergen om de datum wanneer 

het project Museaal Centrum voor Kunst en  Cultuur Bergen in het kader van 

Extra investeringsimpuls financieel gedekt dient te zijn te verlengen van 1 januari 

2008  naar 1 juni 2008. 

 

 

- Subsidieverordening lokale maatregelen luchtkwaliteit N-H 2008. 

(voordracht 13) 
Provinciale Staten besluiten: 

De Subsidieverordening 'lokale maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ 

ter uitvoering van maatregelen in het kader van het Regionaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit regio Noordvleugel (RSL) vast te 

stellen. 

 

Van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te  

worden tegen deze voordracht te hebben gestemd.  

 

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

          (voordracht 95) 
         Provinciale Staten besluiten: 

         - Kennis te nemen van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Grip op grote  

projecten’; 

         - Het advies van de van de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering     

van 8 oktober 2007 over te nemen;   

         - De Statengriffie opdracht te geven de onder punt 2.3. genoemde actiepunten, te     

weten: 

   a. de Statengriffie gaat in overleg met GS na in hoeverre het beoordelingskader    

                   van de Rekenkamer als aanvulling kan worden opgenomen in de huidige  

                   werkwijze; 
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       b. de Statengriffie gaat na voor welke grote lopende projecten alsnog  

procesafspraken gemaakt moeten worden en beziet in hoeverre hierbij het    

beoordelingskader kan worden toegepast; 

       c.  schriftelijk in kennis te stellen door GS van de commissie Wegen, Verkeer  

en Vervoer van het moment van indienen van het beslisdocument van het     

MIT; 

       d.  het invoeren van eenduidigheid bij voortgangsrapportages aan PS,   

                        verder uit te werken en een voorstel voor uitvoering uiterlijk drie maanden   

                        na vaststelling van deze voordracht voor te leggen aan de commissie Wegen,   

                        Verkeer en Vervoer.    

 

10.       EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeersgegevens. 

(voordracht 7) 

Provinciale Staten besluiten: 

1. Kennis te nemen van het besluit d.d. 27 november j.l. tot deelname aan de 

Nationale Databank Wegverkeergegevens; 

2. Voor de deelname aan de Nationale Databank Wegverkeergegevens een krediet 

beschikbaar te stellen van € 693.000,-- en deze binnen het EXIN-H te financieren 

door verlaging, met een gelijk bedrag, van de gereserveerde middelen voor het 

project Verkeersmanagement A8-A9, zoals dat is opgenomen in de Extra 

Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) programma Weginfrastructuur. 

3. Het onder 2. genoemde krediet met de begroting 2009 te activeren(25 jaar; rente 

5%) en de daarmee samenhangende kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten 

van de opcentenverhoging per 1 april 2007 ten laste van de EXIN-H. 

 

(Agendapunt 11 “luchtkwaliteit” is toegevoegd aan de hamerstukken) 

12. Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs + Deelverordening. 

 (voordracht 17)  
  

 Bij de behandeling van dit onderwerp zijn de volgende moties aangenomen: 

 

 Motie 12-2 (PvdA, GroenLinks, CDA) 

 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

- in overleg met het MKB, Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt, Kamer van  

Koophandel en VNO-NCW een pilot te starten met een regionaal jongerenloket; 

- Na een jaar de pilot te evalueren. 

 

 Motie 12-3 (PvdA, GroenLinks, CDA) 

 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

 -     een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van de provincie om sociale 

        besteksvoorwaarden te stellen bij aanbestedingen, met als doel dat een  

        Percentage van de aanneemsom wordt gebruikt ten behoeve van stageplekken. 

 

 Provinciale Staten besluiten: 

1. Ontwerpbesluit Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs: Evaluatie 2004 – 2007 en de      

    Actualisatie 2008 vast te stellen; 

2. De deelverordening Arbeidsmarkt en Onderwijs Noord-Holland 2008 vast te      

    stellen; 
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3. Bij de eerste begrotingswijziging 2008 de beschikbare middelen ad € 899.300,- over  

te hevelen van programma 8 naar programma 9, onderdeel 803 sociaal 

beleidskader; 

4. Gedeputeerden Baggerman en Bond te mandateren uitvoering conform dit besluit    

     in gang te zetten. 

 

13. Programma Jaar van het religieus erfgoed 2008 inclusief EXIN-H programma- 

            omschrijving. 

            (voordracht 3) 
 Provinciale Staten besluiten: 

 1. Het Programma Jaar van het religieus erfgoed 2008 goed te keuren;   

 2.  Een begrotingspost te ramen van € 1.750.000,- ten behoeve van subsidies in     

                    het kader van het programma Jaar van het religieus erfgoed 2008;    

 3.  Deze begrotingspost ten laste te brengen van de bestemmingsreserve EXINH 

  door verlaging van de gereserveerde € 3.500.000,- voor industrieel erfgoed 

  Noordzeekanaalgebied (CC6) met 50%;  

 4.  Ter uitvoering van Amendement A8-26, 12 november 2007, een   

  begrotingspost op te nemen van € 150.000,-  ten behoeve van subsidie aan de 

  stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland (CENH) voor het project Jaar van 

  het religieus erfgoed met als dekking de saldireserve.  

 

14. Nieuwe Waterschapswet; wijziging reglementen. 

 (voordracht 14) 

 Provinciale Staten besluiten: 
 Overeenkomstig de ingesloten ontwerpbesluiten (bijlagen I, II en III). 
 
 De fractie van de PvdD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden  
 tegen deze voordracht te hebben gestemd.  
 
15. Provinciale subsidie aan de sanering van de riooloverstorten op het strand van  
 Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. 
 (voordracht 15) 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. bij de eerstvolgende begrotingswijziging de subsidie aan gemeente Bergen en 

gemeente Beverwijk voor een bedrag van maximaal € 245.000,- per gemeente op de 

Lijst Buiten Verordening op te nemen. 

2. voor de sanering van de riooloverstorten op het strand bij Wijk aan Zee en Egmond 

aan Zee een subsidie te verlenen voor de periode 2008-2015 aan gemeente Beverwijk 

respectievelijk gemeente Bergen voor een jaarlijks bedrag van € 30.625,- per 

gemeente. 

3. Gedeputeerde Staten op te dragen het besluit nader uit te werken en uit te voeren. 

 

16. 1
e
 wijziging begroting 2008. 

 (voordracht 8) 
 Provinciale Staten besluiten: 

 - de programmabegroting 2008 te wijzigen overeenkomstig de bijgaande  

               1
e
 wijziging 2008 van de programmabegroting van de provincie N-H. 

- de aanvullingen op de subsidielijst buiten verordening 2008 vast te stellen.  
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17. Reserve uitgestelde intenties 2007. 

 (voordracht 9) 

 Provinciale Staten besluiten: 

1. Voor  5 posten, te weten: Beleidsuitvoering Europese agenda 2004-2007, 

Beeldkwaliteitplannen, Strategische beleidsontwikkeling, Redesign, 

Huisvesting (Dreef), gebruik te maken van artikel 9.1 van de Verordening 

financieel beheer en af te wijken van de criteria van de RUI (artikel 3.4 

Verordening financieel beheer); 

2. Tot het storten van de 30 voorstellen (inclusief de bovengenoemde 5 posten) in de 

Reserve Uitgestelde Intenties voor een bedrag van € 29.211.400 ten laste van de 

saldireserve; 

3. De RUI bedragen middels een tweede begrotingswijziging te verwerken in de 

programmabegroting 2008. 

 

18. 2
e
 wijziging begroting 2008. 

 (voordracht 10) 
 Provinciale Staten besluiten: 

de programmabegroting 2008 te wijzigen overeenkomstig de bijgaande 2
de

 wijziging 

van de programmabegroting 2008 van de provincie Noord-Holland. 

 

 

Besloten gedeelte: 
 

Het verslag van agendapunt 18 (voordracht 91) van 17 december 2007 wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

19.       Agendapunt 19 (voordracht 92 ) is in beslotenheid behandeld. 

            Provinciale Staten besluiten: 

            hetgeen in het ontwerp-besluit is vermeld te bekrachtigen 

 

20.       Verslag van de Vertrouwenscommissie (voordracht 12) inzake herbenoeming 

CvdK                

            is in beslotenheid behandeld. 

 

 

Openbare gedeelte: 

 

20a.     Openbaarmaking van het besluit van de Vetrouwenscommissie. 

            Provinciale Staten besluiten: 

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen de heer 

H.C.J.L. Borghouts bij Hare Majesteit de Koningin voor te dragen voor herbenoeming 

tot Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. 

 

21. Sluiting. 

 

 
Titel:PS-besluitenlijst d.d. 11-02-2008 

Datum:11-02-2008 


