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Besluitenlijst 
1
 van de vergadering van Provinciale Staten van  

Noord-Holland van 21 april 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. Post en de heren Kardol, Gunster, Bos, Vis en Van 

Diest is bericht ontvangen dat zij op 21 april niet aanwezig kunnen zijn. 

 

Tevens zijn de gedeputeerde Visser, Moens en Hooijmaijers genoodzaakt de 

statenvergadering eerder te verlaten wegens externe verplichtingen. 

 

2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden   
 -     Het Presidium stelt voor aan de agenda toe te voegen het initiatiefvoorstel van  

                  de fractie van de SP inzake het verdubbelen van het spoor in Noord-Holland 

        Noord.  

 

3. Vaststelling notulen van de vergadering van 17 maart jl. 

 De heer de Graaf meldt dat de woorden zoals vermeld op pagina 27 van de notulen: 

“de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de geheime bijlagen behorende bij  

voordracht 25 is hiermee bekrachtigd” niet door de heer de Graaf zijn gezegd maar 

door de voorzitter. 

 

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. 
 - Mevrouw Nagel (CDA) vraagt of motie 5-5 van 13 november 2006 inzake 

 1 mln euro voor restwarmte wederom aan de lijst kan worden toegevoegd. Deze motie  

wordt immers in het initiatiefvoorstel “Wonen in Noord-Holland, met energiewinst en 

luchtkwaliteit” aangehaald. De reactie van GS wordt uiterlijk 1 mei verwacht. De  

voorzitter laat weten aan het verzoek van mw. Nagel tegemoet te komen.  

 

- T.a.v. motie 11-3 van 19 november 2007 (herziening Provinciale Leidraad 

Ruimtelijk Beleid) merkt mw. Nagel op dat de tekst zoals deze 

is opgenomen in de kolom “stand van zaken” niet de juiste is  

en aangepast dient te worden in: “GS wordt verzocht dit punt onverwijld ter hand te 

nemen”. De voorzitter zegt toe dit de eerstkomende GS-vergadering aan de orde  

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 16 juni 2008 (aanvang 10.00 uur!). 

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. 
 De heer De Graaf (SP) stelt vragen over de standpunten van de Provincie 

 Noord-Holland als aandeelhouder van NUON. De vragen worden door 

            de heer Moens beantwoord.  

 

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

 van Gedeputeerde Staten, vast te stellen: 

 

- Verantwoording Fractievergoeding 2007 1
e
 kwartaal. 

(voordracht 37) 

Provinciale Staten besluiten: 

de controle jaarrekeningen fractiebijdragen zoals beschreven in voordracht 37 

vast te stellen. 

 

- Vaststelling deelverordening Verkeer en Vervoer Noord-Holland 2008. 

      (voordracht 29) 

       Provinciale Staten besluiten: 

       de subsidieverordening verkeer en vervoer Noord-Holland 2008 vast te stellen.                  

 

9.      Kadernota Jeugdzorg 2009-2012. 

          (voordracht 35) 

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

volgende moties aangenomen. 

 

 Amendement 9-1 (VVD, CDA, CU-SGP, PvdA, GL, SP, D66, PvdD, ONH/VSP) 

 Provinciale Staten besluiten: 

Punt 3 van het ontwerpbesluit “in te stemmen met de daarin beschreven uitgangs- 

Punten voor “het Beleidskader Jeugdzorg 2009 t/m 2011” aan te vullen met: 

“met in acht neming van de adviezen van de werkgroep Jeugdzorg”. 

 

Motie 9-1 (D66, VVD, CDA) 

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

in het uit te voeren onderzoek de zogeheten “hoe” vraag uitdrukkelijk op te 

nemen, met andere woorden “onderzoek hoe en op welke terreinen de nieuwe 

zorgaanbieders kunnen worden toegelaten tot de dienstverlening op het terrein van 

Jeugdzorg”. 

 

Motie 9-2a (SP) 

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

- in beeld te brengen hoe groot het probleem in Noord-Holland is voor 

  18+ jongeren: nl. dat zij trajecten niet af kunnen ronden. 

- hierover te rapporteren in PS. 

 

De fracties van de VVD en PvdA wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te 

worden tegen deze motie te hebben gestemd. 
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Motie 9-3 (SP) 

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

te onderzoeken of het verstrekken van subsidie voor periode van twee 

jaar of langer minder bureaucratie geeft en meer positieve resultaten.  

 

De fracties van de VVD, CDA en CU-SGP wordt aantekening verleend dat zij geacht 

wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd.  

 

10.       Advies aanvraag nieuwe zendmachtiging Stichting RTV Noord-Holland 

(voordracht 34) 

 
Provinciale Staten besluiten: 

1. De Programmaraad van de Stichting RTV Noord-Holland, als programma- 

bepalend orgaan, representatief te verklaren voor de belangrijkste in de  

provincie Noord-Holland voorkomende maatschappelijke, culturele, gods- 

dienstige en geestelijke stromingen; 

2. Het Commissariaat voor de Media ingevolge van artikel 43, eerste lid van  

de Mediawet te adviseren om aan de Stichting RTV Noord-Holland zend- 

tijd toe te wijzen voor de periode van 10 september 2008 tot en met  

10 september 2013; 

       3. Zich ingevolge van artikel 43, derde lid van de Mediawet bereid te  

 verklaren, voor de bekostiging van de Stichting RTV Noord-Holland zorg 

 te dragen. 

 

11. Rapport Ruimte, Regie en Rekenschap van de Commissie decentralisatie- 

 voorstellen. 

 (voordracht 36)  

 
Provinciale Staten besluiten: 

1. Kennis te nemen van het rapport van de commissie Lodders en met waardering te 

constateren dat de commissie duidelijk de positie van provincies heeft neergezet m.b.t. 

het ruimtelijk-economisch en cultureel domein en heeft gekozen voor de open 

huishouding van provincies 

2. Te bevestigen de inzet voor een bestuursakkoord nee, tenzij een financiële koppeling 

gelegd kan worden tussen Bestuursakkoord en Randstad Urgent zoals verwoord in de 

sideletter RU. 

3. Alleen indien de bijdrage van €210 mln van de P4 op een voor de P4 acceptabele 

wijze kan bijdragen aan Randstad Urgent, akkoord te gaan met uitwerking van het 

decentralisatiepakket in een bestuursakkoord. Uitgangspunt implementatie van de 

decentralisatievoorstellen vanaf 2011. 

4. Het college op te dragen de opvattingen van de Staten over het voorstel van het IPO 

inzake het concept onderhandelingsmandaat bestuursakkoord in te brengen bij het 

IPO.  

 

De fracties van de SP en PvdD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen  

te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd. 
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12. Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009. 

             (voordracht 31) 

  

 Provinciale Staten besluiten: 

1. De Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 vast te stellen; 

2. De nota invoering Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 vast te stellen. 

 

De fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen  

te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd. 

  

13. Rottepolderpark B.V. (Polanenpark) 

 (voordracht 30) 

 

 Provinciale Staten besluiten: 

1. kennis te nemen van het voorgenomen besluit van GS om te participeren in    

    Polanenpark C.V.; 

2. dat met deze voordracht de gelegenheid is geboden om wensen en  

    bedenkingen over de participatie in de C.V. ter kennis te brengen van GS. 

 

14. Incidentele hulpverlening bij rampen. 

 (voordracht 28) 

 

 Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement aangenomen. 

Amendement 14-1 (PvdD) 

Provinciale Staten besluiten: 

 aan de zin “Incidenteel een geldelijke bijdrage te leveren t.b.v. hulp aan mensen 

verkerend in acute noodsituaties en die getroffen zijn door een ramp veroorzaakt door 

natuurgeweld” achter het woordje mensen “en dieren” toe te voegen waardoor de zin 

luidt: “Incidenteel een geldelijke bijdrage te leveren t.b.v. hulp aan mensen en dieren 

verkerend in acute noodsituaties en die getroffen zijn door een ramp veroorzaakt door 

natuurgeweld”. 

 

Van de fracties van de PvdA (5 leden) de SP en GL wordt aantekening verleend dat zij 

geacht wensen te worden tegen dit amendement te hebben gestemd. 

 

 Provinciale Staten besluiten: 

1. Incidenteel een geldelijke bijdrage te leveren ten behoeve van hulp aan mensen   

    verkerend in acute noodsituaties en die getroffen zijn door een ramp veroorzaakt  

    door natuurgeweld; 

2. Omdat het hier per definitie om onvoorziene omstandigheden gaat, de eventuele  

    uitgaven hiervoor te bekostigen uit de algemene middelen; 

3. De geldelijke bijdrage uit te keren als gift; 

4. De volgende factoren zijn afgewogen, voordat er een geldelijke bijdrage  

    beschikbaar wordt gesteld: 

a. de objectieve omvang van de ramp die de aanleiding vormt aan de hand van  

    aantallen slachtoffers die al bekend zijn dan wel moeten worden verwacht, hetgeen  

    onder andere blijkt uit het openstellen van een gironummer ten behoeve van een  

    nationale inzamelingsactie voor de slachtoffers van de ramp; 

b. de grootte van het getroffen of bedreigde gebied en de daar wonende bevolking; 
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c. de actuele schade en de schade op termijn; 

d. de mogelijkheid voor de bevolking om de ramp op eigen kracht te boven te komen; 

e. het beeld van de ramp onder de Noord-Hollandse bevolking en betrokkenheid bij de  

    slachtoffers van de ramp; 

5. De uitvoerende organisatie die de geldelijke bijdrage van de provincie omzet in   

    concrete hulpverlening, voldoet aan de volgende voorwaarden bij de uitvoering; 

a. de organisatie is in Nederland gevestigd;  

b. de geldelijke bijdrage wordt besteed aan wederopbouwhulp; 

c. de geldelijke bedrage komt ten goede aan gebieden waar naar het oordeel van het    

    college, Noord-Holland een historische banden mee heeft; 

d. de wederopbouwhulp levert een bijdrage aan de opbouw of verbetering van de   

    water- en sanitatievoorzieningen in het rampgebied; 

e. aansluiting wordt gezocht bij al aanwezige lokale capaciteit om hulp te verlenen  

    door dit uit te voeren met een lokale partner in het project. 

f. de getroffen bevolking wordt betrokken bij de planning, uitvoering en evaluatie van  

   de hulp. 

 

 

15. Verduurzaming provinciaal wagenpark. 

 (voordracht 33) 

 
Provinciale Staten besluiten: 

• Akkoord te gaan met de beantwoording van de motie 8-20 van 14 november 2005 

over verduurzaming van het wagenpark,  op basis van bijgevoegde stukken; 

• GS opdracht te geven de werkzaamheden voor de aanbesteding van het wagenpark te 

continueren, waarbij full operational lease, vervanging van het wagenpark binnen 2 

jaar en maximale verduurzaming van het wagenpark de uitgangspunten vormen.  

• GS opdracht te geven om in het voorjaar 2008 PS  een uitgewerkt leaseplan voor het 

wagenpark voor te leggen, vergezeld gaande van het verzoek jaarlijks een bedrag te 

reserveren voor de uitvoering van dit plan. 

 

De fractie van het CDA wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen  

te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd. 

 

16. Agenda Economie, Landbouw & Visserij en Recreatie en Toerisme. 

 (voordracht 32) 

 

 Bij de behandeling van dit onderwerp zijn de volgende moties aangenomen. 
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Motie 16-1 (CDA) 

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

direct in gezamenlijkheid stappen te ondernemen bij de Staatssecretaris van Verkeer 

en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken om deze zaak onder de 

aandacht te brengen. Dit met als doel te bewerkstelligen dat nog voor het begin van 

het zomerseizoen 2008 de stranden langs de Noord-Hollandse kust met een  

belangrijke toeristisch-recreatieve functie zodanig worden opgehoogd dat 

aantrekkelijke (en veilige) strandrecreatie voor het komende seizoen gewaarborgd 

wordt.  

 

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

worden tegen deze motie te hebben gestemd.  

 

Motie 16-3 (PvdD) 

Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 

- informatie in te winnen bij de Provincies Flevoland en Friesland, visserij Platform  

              AID en politiekorpsen.  

- de commissie WAMEN hierover te informeren 

 

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

worden tegen deze motie te hebben gestemd.  

 

Provinciale Staten besluiten: 

1.  In te stemmen met de Economische Agenda 2008-2011, de Agenda  

     Landbouw en Visserij 2008-2011 en de Agenda Recreatie en Toerisme 2008- 

     2011. 

2.  Gedeputeerde Staten op te dragen deze beleidsagenda’s uit te voeren. 

 

17. Initiatiefvoorstel SP inzake het verdubbelen van het spoor in Noord-Holland 

 Noord. 
 Provinciale Staten besluiten het voorstel om advies voor te leggen aan  

 Gedeputeerde Staten en daarna tezamen met het advies van GS om advies 

 voor te leggen aan de statencommissie waarin het onderwerp thuis hoort.  

 Provinciale Staten zullen dan zo spoedig mogelijk daarna over het voorstel 

 een besluit nemen. 

 

18. Sluiting. 
 

 

 

 

 
Titel:PS-besluitenlijst d.d. 21-04-2008 

Datum:21-04-2008 


