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Besluitenlijst 
1
 van de vergadering van Provinciale Staten van  

Noord-Holland van 17 maart 2008 

 

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

Griffier: mw. mr. C.A. Peters/mr. J.J.M. Vrijburg 

 

 

1.         Opening en mededelingen. 
Van het lid mw. Braam is bericht ontvangen dat zij op 17 maart niet aanwezig kan 

zijn. 

 

Tevens heeft gedeputeerde Baggerman zich afgemeld voor de statenvergadering 

wegens bezoek van de staatssecretaris van Cultuur.  

 

2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden   
 -     Voorgesteld wordt om van agendapunt 12 (Regioakkoord opwaardering  

        Westfrisiaweg) agendapunt 11 te maken en agendapunt 11 als laatste te 

        behandelen. (wordt agendapunt 12)   

 

3. Vaststelling notulen van de vergadering van 11 februari jl. 

De naam van de heer de Graaf zal worden aangepast.  De notulen worden, met 

inachtneming van deze wijziging vastgesteld. De geheime notulen 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.  

 

6. Voortgangslijst moties en toezeggingen. 
 De heer Van Poelgeest (PvdD) laat weten dat de terugkoppeling rondom motie 13-4  

            (ingebracht op 17 december 2007) naar de Commissie WAMEN nog niet heeft   

            plaatsgevonden. 

 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

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

 van Gedeputeerde Staten, vast te stellen: 

 

- Wijziging van de subsidieverordening fractiebijdragen. 

(voordracht 27) 

Provinciale Staten besluiten: 

de wijziging van de subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2007 

zoals beschreven in voordracht 27 vast te stellen. 

 

- Deelverordening pakketten duurzame energie. 

      (voordracht 24) 
       Provinciale Staten besluiten: 

                 de deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008 vast te stellen. 

 

- Agenda voor de Europese Strategie 2007-2011. 

(voordracht 23) 
Provinciale Staten besluiten: 

in te stemmen met de agenda voor de Europese Strategie 2007-2011. 

 

9.      Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek. 

          (voordracht 22) 

 
 Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement en de volgende 

 motie aangenomen. 

 

 Amendement 9-1 (VVD, PvdA, CDA, GL) 

 Provinciale Staten besluiten: 

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp tot één 

gemeente waarbij aan de Minister verzocht wordt voor deze samenvoeging, 

overeenkomstig het voorstel van de VNG d.d. 13 december 2007 betreffende 

toekenning extra middelen aan herindelende gemeenten, deze extra middelen van 

rijkswege beschikbaar te stellen. 

 

De fracties van de SP, CU-SGP en ONH/VSP wordt aantekening verleend dat zij 

geacht wensen te worden tegen dit amendement te hebben gestemd. 

 

Motie 9-1 (VVD, PvdA, CDA, GL) 

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

in de periode tot de ingangsdatum van de samenvoeging van de gemeenten Bussum, 

Muiden, Naarden en Weesp alle mogelijke en noodzakelijke maatregelen te nemen tot 

verbetering van de bestuurskracht van Muiden en Weesp en na te gaan of dit 

gerealiseerd kan worden met (financiële) steun van provincie en rijk, bijvoorbeeld uit 

het Aktieprogramma Lokaal Bestuur.  
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De fracties van de SP, CU-SGP en ONH/VSP wordt aantekening verleend dat zij 

geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd. 

  

         Provinciale Staten besluiten: 

1. In te stemmen met het Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek, waarin het 

eindoordeel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ten aanzien van de 

bestuurlijke indeling van de Gooi en Vechtstreek luidt als volgt:  

• Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp tot één 

gemeente;  

• Het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Hilversum;  

• Het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Huizen;  

• Het zelfstandig voortbestaan van de gemeenten Blaricum en Laren die samen met 

de gemeente Eemnes (provincie Utrecht) per 1 januari 2008 gaan samenwerken in 

een SETA-model. Deze samenwerking wordt na drie jaar geëvalueerd. Bij de 

evaluatie worden bestuurskrachtmetingen betrokken. Bovendien is de uitslag van 

de evaluatie niet vrijblijvend. De BEL-samenwerking is en blijft een 

samenwerking tussen drie zelfstandige gemeenten;  

• Correctie van de grens tussen Huizen en Naarden (i.c. de ‘variant Moens’). 

2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren de 

bestuurlijke indeling van de Gooi en Vechtstreek aan te passen overeenkomstig het 

Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek.      

 

De fracties van de SP, CU-SGP en ONH/VSP wordt aantekening verleend dat zij 

geacht wensen te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd.   

 

10.       Masterplan business case Wieringerrandmeer. 

(voordracht 25) 

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

 

Motie 10-1 (VVD, PvdA, GL) 

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

- De stuurgroep direct na de besluitvorming door de gemeenteraad van  

   Wieringen en Wieringermeer en de Provinciale Staten van N-H een  

   verkeersonderzoek te laten starten of het lopende onderzoek daartoe 

   uit te breiden, verspreid over verschillende weerbeelden (jaargetijden) met 

   de volgende deelonderzoeken: 

- een (deel)onderzoek zal verkeersbewegingen/gegevens verzamelen die 

              noodzakelijk zijn bij de overwegingen die ten grondslag zullen liggen aan  

              het te nemen besluit van het Intergemeentelijke bestemmingsplan van de  

   colleges van Wieringen en Wieringermeer om de noord/zuid verkeers- 

              verbindingen die verloren gaan door de aanleg van het meer, adequaat te  

              kunnen vervangen met kunstwerken of andere vervoersmodaliteiten (b.v. 

              brug, pontje, open tunnel zoals bij Harderwijk, schoolbusje etc.) 

 - een (deel)onderzoek zal de verkeersbewegingen die de bouwactiviteiten met 

              zich mee brengen in beeld te brengen en zodat ze op milieueffect gewogen  

   worden in de Milieueffectrapportage behorend bij het intergemeentelijk  

              bestemmingsplan. 



 4 

 

 

Motie 10-2 (GL. CDA, VVD, PvdA) 

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

- voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer 1845 woningen als uitgangspunt te 

   nemen. 

- indien blijkt dat de businesscase bij dit aantal niet sluitend is de ruimte voor  

              extra woningen (tot een maximum van 2100) als eerste te zoeken in het zuidelijk 

              deel van het plangebied door middel van verdichting 

 - volgens de middelste schor aan de noordzijde te benutten voor de eventueel nog  

              resterende woningbouwopgave.  

 

De fracties van de SP, CU-SGP en ONH/VSP wordt aantekening verleend dat zij 

geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd. 

 

Provinciale Staten besluiten middels hoofdelijke stemming (41 voor/13 tegen) om: 

1.  In te stemmen met de Bestuursovereenkomst Wieringerrandmeer; 

2. In te stemmen met het Masterplan Wieringerrandmeer; 

3. In te stemmen met de Businesscase Wieringerrandmeer; 

4. In te stemmen met de exitregeling; 

5. In te stemmen met wijziging van art. 44, lid 1 sub 8 SOK opdat instemming van 

Provinciale Staten en de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer met de 

deelname in de GEM en het GEM Beheer voldoende grond oplevert voor het opheffen 

van de ontbindende voorwaarde; 

6. In te stemmen met de wijzigingen in de Samenwerkingsovereenkomst 

Wieringerrandmeer (SOK) en de relevante bijlagen als gevolg van de advisering 

rondom aanbestedingen, staatssteun en fiscaliteit en de aanpassingen in de 

businesscase; 

7. In te stemmen met het op eerste afroep van de op te richten Grondexploitatie-

maatschappij (GEM) verstrekken van een garantstelling ter verkrijging van een 

bancaire financiering door GEM van € 30 miljoen, onder zodanige condities dat geen 

sprake zal zijn van staatssteun; 

8. Kennis te nemen van de risicoanalyse Wieringerrandmeer; 

9. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot (mede-) 

oprichting van de B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer en de B.V. Zeggenschap 

Wieringerrandmeer en participatie in GEM C.V. en vast te stellen dat Provinciale 

Staten hiermee in staat zijn gesteld wensen en bedenking ter zake te uiten; 

10. Een bedrag ter grootte van € 4 miljoen ten laste van de saldireserves ter beschikking te 

stellen teneinde de deelnemingen en participatie als genoemd onder 9. te kunnen 

aangaan; 

11. Een structurele begrotingspost te ramen van jaarlijks € 250.000 ter dekking van de 

rentelasten (5%) voor de provinciale voorfinanciering van de gemeentelijke bijdrage 

aan de GEM ad € 5 miljoen en voor 2008 ten laste te brengen van de saldireserve; 
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12. Kennis te nemen van een mogelijk toekomstig tekort in de maatschappelijke 

opbrengsten ad € 12 miljoen en de subsidies derden ad € 24,5 miljoen alsmede de te 

verwachte overdrachtskosten van beheer en onderhoud ad € 20 miljoen en in een 

mogelijke aanspraak vanwege de provinciale garantstelling ad € 30 miljoen (totaal € 

86,5 miljoen). Genoemde bedragen als risico in de paragraaf weerstandsvermogen bij 

de begroting 2009 (en bij de jaarstukken 2007) zullen worden opgenomen. 

13. De onder 11. en 12. genoemde besluiten zullen in de begroting worden verwerkt in het 

kader van de Voorjaarsnota 2008 (3e wijziging programmabegroting).  

 

 

(Agendapunt 11 staat op de agenda genoteerd als 12!) 

11. Regioakkoord opwaardering Westfrisiaweg. 

 (voordracht 6)  

 
Provinciale Staten besluiten middels hoofdelijke stemming (41 voor/13 tegen) om: 

in te stemmen met de afspraken qua voorkeurstracé, kosten en dekking, zoals 

gemaakt in het Regioakkoord N23 Westfrisiaweg en vastgesteld in de vergadering 

van de stuurgroep Westfrisiaweg van 17 oktober 2007. 

 

12. Kaderstellende notitie inzake nieuwe WRO. 

             (voordracht 26) 

  

 Provinciale Staten besluiten: 

 De door de werkgroep gestelde kaders over te nemen door   

a.  in te stemmen met voorgestelde sturingsfilosofie; 

b.  in te stemmen met voorgestelde invulling van het begrip provinciaal belang 

 

en 

 

Gedeputeerde Staten op te dragen om na invoering van de nWRO deze kaders te 

hanteren bij  het opstellen van de Structuurvisie en PS te blijven betrekken bij de 

invulling daarvan.   

 
  

13. Sluiting. 

 

 

 

 
Titel:PS-besluitenlijst d.d. 17-03-2008 

Datum:17-03-2008 


