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Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van  
Noord-Holland van 21 juni 2010 (EXTRA VERGADERING) 

 
Vice-voorzitter: dr. A.P. vd Meché 
Griffier: mw. I.J.M. Speekenbrink 

 
 

1.       Opening en mededelingen. 
De leden mw. Braam, Kirch-Voors, Hoog, De Grave-Verkerk, Ajouaau en de heren 
Oortgiesen, Gunster, Van Diest en Stevens waren afwezig gedurende de extra 
vergadering van 21 juni  

 
2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden   
            Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.  Vragenuur. 

Er zijn geen mondelinge vragen gesteld. 
  
4. Hamerstukken.  
 

‐ Statenvoordracht (36) wijziging gemeenschappelijke regeling 
Rectreatieschap Geestmerambacht. 

 
 Provinciale Staten besluiten: 

1.  In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het    
       Recreatieschap Geestmerambacht, vanwege de toetreding van de gemeente  
       Harenkarspel. 

 
2.    In te stemmen met de tekst, toelichting en kaarten van de gewijzigde  
       gemeenschappelijke regeling. 

 
‐ Statenvoordracht (39) verdagingsbeslissing op bezwaar tegen PS-besluit  

Toepassen Wet Voorkeursrecht gemeenten t.a.v. gronden 
Bloemendalerpolder. 
 

 Provinciale Staten besluiten: 
het inhoudelijke besluit op de ca. 400 bezwaarschriften tegen het besluit van PS van 
18 februari  2010 over het voorkeursrecht Bloemendalerpolder te verdagen, conform 
bijgaande (door de voorzitter en de griffier te ondertekenen) brief. 

 
5.        Statenvoordracht (28) herijking EHS 
 

Bij behandeling van deze statenvoordracht is de volgende motie aangenomen.  
 
Motie 5-1: 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Flexibel om te gaan met Ecologische Hoofdstructuur, zodat kansen die zich voordoen 
kunnen worden opgepakt en uitruil tussen begrensde en niet begrensde gebieden 
van tenminste gelijkwaardige kwaliteit kan plaatsvinden. 

 
                                                 
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 5 juli  2010. 
Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op  
http://pnhproductieredactie.noord-holland.nl/web/show/id=119289 
 
 



 2

 
 Provinciale Staten besluiten: 

‐ De resultaten van de herijking EHS, zoals beschreven in de rapportage “Ecologische 
Hoofdstructuur Noord-Holland: stand van zaken, herijking en toekomst”, vast te 
stellen; 

‐ Een wijziging van het natuurbeheerplan, de Structuurvisie en de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) voor te bereiden, waarin de resultaten 
van de herijking EHS worden verwerkt. 

 
5.       Statenvoordracht (38) Topsportaccommodaties. 

 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. De voordracht “wijziging Exin-H projectplan (top)sportaccommodaties’ inclusief de in 
de bijlagen opgenomen projectvoorstellen vast te stellen 

2. Ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H, programma sportaccommodaties, een 
bedrag van 3.640.000 euro toe te kennen ten behoeve van: 

- een subsidie van 1.960.000,-  aan het Ronald Mc Donald Centre Only Friends voor de  
  realisatie van het Ronals McDonald Centre in Amsterdam 
- een subsidie van 1.680.000,- euro aan de gemeente Haarlemmermeer voor de realisatie  
  van het Huis van de Sport.            

            
15. Sluiting.  
 


