
 
Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van  
Noord-Holland van 15 november 2010 

 
Voorzitter: dhr. J.W. Remkes 
Griffier:      mw. I.J.M. Speekenbrink 

 
 

1.       Opening en mededelingen. 
Van de leden mw Braam (Fractie Braam), mw. Ajouaau(PvdA) mw. Eelman van ’t Veer 
(CDA) mw. Smits (SP) en mw. Van Heijst (GL) is bericht ontvangen dat zij op 15 
november niet aanwezig kunnen zijn.  

 
2a. Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot  geheimhouding 
           en tijdelijk opheffen van opgelegde geheimhouding. 

Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 9 november 2010  op grond van een 
belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding opgelegd t.a.v. een bijlage bij de voorgangsrapportage Eigen Huis.  
 
Geheimhouding van bovengenoemd stuk is door de Staten bekrachtigd.  
 

3. Vaststelling notulen van de vergadering van 27 september 2010.                                                 
                                                                                                                              

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Vaststelling Lange Termijnagenda. 
 De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
         
5. Ingekomen stukken. 

De ingekomen stukken zullen overeenkomstig het voorstel van het Presidium worden 
afgedaan.  
 

6a. Voortgangslijst van moties en voortgangslijst van toezeggingen. 
Dhr. Van Poelgeest (PvdD) vraag om de laatste stand van zaken omtrent motie 14-1 
(id nr. 62, Weidevogelvisie 2009 d.d. 29-06-09). De voorzitter meldt dat dhr. Van 
Poelgeest per ommegaande schriftelijk zal worden geïnformeerd. 

         
6b. Lijst geheime stukken. 
           Voor kennisgeving aangenomen. 
 
7.  Vragenuur. 

Er zijn geen mondelinge vragen gesteld gedurende het vragenuur. 

                                                 
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 13 december 2010. (begrotingsbehandeling) 
Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op  
http://pnhproductieredactie.noord-holland.nl/web/show/id=119289 
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8. Hamerstukken.  
 
 
 
 

a. Statenvoordracht (74) wijziging verordening ISV. 
 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. De Verordening zoals beschreven in de voordracht stedelijke vernieuwing Noord- 
    Holland 2011 vast te stellen. 
2. De Verordening te publiceren in het Provinciaal Blad. 
 
b. Statenvoordracht (67) vaststellen inpassingsplan N241-Langereis. 

 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. De ingediende zienswijzen niet over te nemen; 
2. Met uitsluiting van de bevoegdheid van de raden van Opmeer, Niedorp en 

Heerhugowaard tot vaststelling van een bestemmingsplan voor de in het 
Inpassingsplan opgenomen gebieden voor een periode van 5 jaar na de vaststelling: 

• Het Inpassingsplan N241, herinrichting Langereis vast te stellen. 
• Het vastgestelde Inpassingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

 
c. Statenvoordracht (68) wijziging provinciale verordening ontgrondingen. 

 
 Provinciale Staten besluiten: 

de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Noord-Holland 2001 in te trekken 
het provinciaal Bouwgrondstoffenplan 1999-2008 in te trekken 
en de verordening zoals beschreven in de voordracht vast te stellen.  

 
d. Statenvoordracht (72) intrekking waterleidingverordening. 

 
 Provinciale Staten besluiten: 

de Waterleidingverordening voor Noord-Holland, voor zover zij niet reeds van 
rechtswege is vervallen, met ingang van 30 november 2010 in te trekken.  

 
e. Statenvoordracht (75) benoeming voorzitter commissie WVV. 

 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. met instandhouding van hun besluit van 12 april 2007 waarbij mw. N.D.K. Eelman  
    van ’t Veer voor de lopende statenperiode werd benoemd tot voorzitter van de  
    statencommissie Wegen Verkeer en Vervoer en de heer G. Massom voor die  
    periode werd benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de statencommissie  
    Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer J.P.H. Bruins Slot tijdelijk, gedurende de  
    herstelperiode van mw. N.D. K. Eelman van ’t Veer,  te benoemen als waarnemend  
    voorzitter van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. 
2. te bepalen dat aan het besluit onder 1 terugwerkende kracht wordt verleend tot 21  
    oktober 2010. 

 2



  
  
9. Statenvoordracht (76) Wieringerrandmeer. 
  

 Bij de behandeling van dit onderwerp zijn de volgende moties aangenomen: 
 M 9-1/15-11-2010 (CDA): 
 Provinciale Staten besluiten: 

- dat de provincie de regie neemt om in samenwerking met het Rijk, provincie en  
gemeenten onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de 
sociaal/economische en ecologische positie in de Kop van Noord-Holland te 
versterken; 

- te zoeken naar mogelijkheden om de krimp van de bevolking aan te pakken door  
het creëren van draagvlak, het tegengaan van verpaupering, het versterken van  
het woon- en leefklimaat; 

- een gezamenlijke gebiedsvisie op te stellen; 
- en daartoe een commissie in het leven te roepen die als taak krijgt ten behoeve 

van Provinciale Staten te inventariseren de kansen op het gebied van de sociaal- 
economische en ecologische ontwikkelingen en financiële consequenties daarvan, 
rekening houdende met ondermeer de herijking van de EHS in de Kop van 
Noord-Holland. 
 
4 leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht 
wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd.  
 

M 9-2/15-11-2010 (D66): 
 Provinciale Staten besluiten: 

- een extern bureau het proces te laten evalueren vanaf het moment dat  
Gedeputeerde en Provinciale Staten vanuit de Intentieovereenkomst IOK tot de  
aanleg van het Wieringerrandmeer hebben besloten, te weten de periode van eind 
2004 tot 2 november 2010; 

            -    de exacte formulering van de evaluatie opdracht in samenspraak met het  
                 Presidium vast te stellen. 
 

De fractie van het CDA wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te 
worden tegen deze motie te hebben gestemd.  

 
M 9-4/15-11-2010 (PvdA): 

 Provinciale Staten stellen voor om: 
- vooruitlopend op de inventarisatie van de plannen om een natuur,- milieu- en  

toeristische impuls aan het gebied te geven, nu er toch werkzaamheden aan de  
dijk worden verricht, prioritair te bezien of gecombineerde uitvoering met het  
recreatieve fietspad kan worden gerealiseerd. 
 
De fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden 
tegen deze motie te hebben gestemd.  

  
 Provinciale Staten besluiten: 

in te stemmen met het besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot 
beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst Wieringerrandmeer en daarmee tot 
beëindiging van het project Wieringerrandmeer. 
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10. Statenvoordracht (69) format verantwoording (jaarrekening) van de staten- 
           Werkgroep begrotingscyclus. 
 

Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement aangenomen: 
 A 10-1/15-11-2010 (GL): 
 Provinciale Staten besluiten: 

- Aan het eind van beslispunt 1 toe te voegen “inclusief de volgende toevoeging”: 
• scoren van prioriteiten waar haalbaar in percentages, onderverdeeld in  

vier stappen (25%, 50%, 75% en 100%), waar nodig voorlopig te volstaan 
met een tekstformulering waarbij de kwalitatieve nauwkeurigheid 
eveneens is onderverdeeld in vier stappen en er naartoe werken om in 
toenemende mate de procentuele score toe te passen; 

• in de tabelweergave een kolom toevoegen genaamd “begroot definitief” en 
minimaal het jaar n+1 handhaven en het jaar n+3 weglaten; 

• een hoofdstuk “Belangrijkste afwijkingen van begroting 20nn” toevoegen 
aan het begin waarin zijn opgenomen de per maatschappelijk doel voor 
Provinciale Staten belangrijkste wijzigingen, voorzien van een hyperlink 
naar het betreffende operationele doel”. 

- Het beslispunt 1 te hernummeren tot 1.a. 
- En een nieuw beslispunt toe te voegen luidende beslispunt 1.b.: 

“De Statenwerkgroep Begrotingscyclus op te dragen om de onder 1.a. genoemde  
 Toevoegingen te verwerken in format, sjabloon en handleiding van de  
 Verantwoording voor eind november 2010 en de aangepaste versies aan te  
 Bieden aan Gedeputeerde Staten”.  

 
 Provinciale Staten besluiten: 

1.  Gebaseerd op het Statenbesluit nummer 29, aangenomen d.d. 20 april 2009, 
systematiek en format van de nieuwe opzet van de Programma Begroting; 
de formats, sjablonen en handleidingen voor de Verantwoording vast te stellen 
conform bij dit besluit gevoegde format en de daarbij behorende sjabloon en 
handleiding; 

2. Gedeputeerde Staten op te dragen om, in samenwerking met de Statenwerkgroep 
Begrotingscyclus, over te gaan tot implementatie van format en sjabloon op zo kort 
mogelijke termijn.  

 
 
11. Statenvoordracht (70) inpassingsplan “Natuurbrug Laarderhoogt”. 
 
 Provinciale Staten besluiten: 

1. Het ontwerp-inpassingsplan “Natuurbrug Laarderhoogt”, naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen, gewijzigd vast te stellen. Dit met uitsluiting van de 
bevoegdheid van de gemeenteraden van Laren en Blaricum om voor die gronden een 
bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de uitsluiting geldt voor een periode van 10 
jaar na de vaststelling; 

 
2. De zienswijzen van reclamanten 1 tot en met 27 niet over te nemen; 

 
3. De zienswijze van reclamant 28 over te nemen en de verbeelding, regels en 

toelichting hieraan aan te passen; 
 

4. Het advies m.b.t. de verantwoording van het groepsrisico externe veiligheid - dat de 
verandering van het groepsrisico van de bestaande situatie naar de nieuwe situatie 
aanvaardbaar is - over te nemen; 
 

5. Het vastgestelde Inpassingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
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12. Statenvoordracht (73) onderzoeksrapport “Reserves juist bestemd” van de 
           Randstedelijke Rekenkamer. 
  
 Provinciale Staten besluiten: 

‐ M.b.t. aanbeveling 1:  
GS te verzoeken de noodzaak en functie van een reserve bij het instellingsbesluit van 

die reserve vast te leggen; en het huidig beleid van Inzicht geven in Onttrekkingen 

aan reserves, via de begrotingscyclus, te handhaven; 
‐ M.b.t. aanbeveling 2:  

GS te verzoeken een evaluatie van de reserves om de vier jaar te laten plaatsvinden; 

en GS te verzoeken een toetsing (doorlichting) van de reserve aan de onderbouwing,  

aan het eind van elk jaar een plek te geven in de jaarlijkse P&C-cyclus; 
‐ M.b.t. aanbeveling 3 en 4: 
‐ GS te verzoeken de norm van 25% te handhaven; en 

GS te verzoeken de vrij besteedbare middelen mee te tellen voor de berekening  

van het weerstandsvermogen;  

 (er zijn geen aanbeveling 5 en 6 in het rapport) 
‐ M.b.t. aanbeveling 7: aanbeveling 7  niet over te nemen en het huidige beleid ten 

aanzien van het bestuurlijk oormerken van vrij aanwendbare middelen in een 
bestemmingsreserve, te handhaven; 

‐ M.b.t. aanbeveling 8: aanbeveling 8 niet over te nemen, en GS te verzoeken haar 
huidige beleid ten aanzien van het overhevelen van vrij aanwendbare middelen in de  

bestemmingsreserve naar de algemene middelen, te handhaven. 
‐ M.b.t. Aanbeveling 9: vast te stellen dat aanbeveling 9  conform bestaand beleid is; 
‐ M.b.t. Aanbeveling 10: te verwijzen naar aanbeveling 1; 
‐ M.b.t. Aanbeveling 11: aanbeveling 11 niet over te nemen. 
‐ M.b.t. Aanbeveling 12: GS te verzoeken om, bij instelling van een 

bestemmingsreserve,  een volledige financiële onderbouwing op te stellen, en indien 
bepaalde onderdelen nog niet bekend zijn, een toelichting te geven; 

- M.b.t. aanbeveling 13: om GS te verzoeken om het verloop van de 

bestemmingsreserves zoveel mogelijk te laten aansluiten op zowel de beleidsmatige 

als de financiële onderbouwing en, indien dit niet mogelijk is, een aangepaste 

onderbouwing van de reserve vast te stellen. 
‐ M.b.t. aanbeveling 14: aanbeveling 14 niet over te nemen; 
‐ M.b.t. aanbeveling 15: aanbeveling 15 niet over te nemen; 
‐ M.b.t. aanbeveling 16: GS te verzoeken om uiterlijk bij de Jaarrekening over 2010, in 

2011, een aangepaste onderbouwing  van de bestemmingsreserve “Groot onderhoud 
wegen en vaarwegen” aan PS voor te leggen. 

‐ M.b.t. aanbeveling 17: aanbeveling 17 niet over te nemen; 
M.b.t. deelconclusie nr. 3 in het rapport van de RR: GS te verzoeken jaarlijks in de  

Jaarrekening aan PS, de exacte omvang van vrij besteedbare middelen aan te geven. 
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13. Statenvoordracht (71) eindrapportage professionaliseringstraject 
           Financieringsfunctie en implementatie aanbevelingen onderzoeksrapport 
 Triple R. 
  

Provinciale Staten besluiten: 

1. Kennis te nemen van de implementatiestatus van de aanbevelingen uit het 

onderzoeksrapport Triple R: regels, rendement, risico. 

2. De eindrapportage ‘Professionaliseringstraject Financieringsfunctie en Implementatie 

Aanbevelingen Onderzoeksrapport Triple R’ vast te stellen. 
 

14. Sluiting. 
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