Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van
Noord-Holland van 8 november 2010
Voorzitter/Vice-voorzitter: dhr. J.W. Remkes/dhr. A.P. vd Meché
Griffier/plv. Griffier: mw. I.J.M. Speekenbrink
1.

2a.

Opening en mededelingen.
Van de leden mw Braam (Fractie Braam), mw. Eelman van ’t Veer (CDA) en dhr. Bos
(SP) is bericht ontvangen dat zij op 8 november niet aanwezig kunnen zijn.

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 19 oktober 2010 (kenmerk 2010‐59474)
op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van
Bestuur, geheimhouding opgelegd t.a.v. het voorgenomen besluit tot herschikking
van aandelen RON NV. De stukken liggen ter inzage bij het secretariaat van de
Statengriffie.
Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 4 november 2010 op grond van een
belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur, geheimhouding
opgelegd t.a.v. een bijlage behorende bij voordracht 76 Wieringerrandmeer.

3.

Vragenuur.
Er zijn geen mondelinge vragen gesteld gedurende het vragenuur.

4.

Statenvoordracht (65) ontwerpbegroting 2011 en de daarbij behorende
Memorie van Antwoord en Productenraming.
Bij de behandeling van dit onderwerp zijn de volgende amendementen en moties
aangenomen:
A 4-4/8-11-2010 (CU, SGP):
Provinciale Staten besluiten:
- In afwachting van de uitkomst van het bovengenoemde onderzoek het budget
bemoeizorg 2010 van € 650.000 voor 2011 te dekken uit het fonds facilitaire
kosten.
- Gedeputeerde Staten op te dragen Provinciale Staten zo spoedig mogelijk te
Informeren over de uitkomst van het bovengenoemde onderzoek.
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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 15 november 2010.
Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op

http://www.noord-holland.nl/web/Bestuur/Provinciale-Staten-vergadering/Vergaderstukken.htm
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-

A 4-7/8-11-2010 (VVD, CDA GL, PvdA):
Provinciale Staten:
hebben kennis genomen van het feit dat er in de Begroting 2011 forse
bezuinigingen plaatsvinden op vrijwel alle programmavelden, met uitzondering
van de budgetten voor de uitvoeringskosten van Provinciale Staten;
zijn van mening dat het redelijk en billijk is om het goede voorbeeld te geven
door ook substantieel te snijden in haar eigen rechtstreekse kosten;
stellen om deze reden voor om de volgende wijzigingen in de Begroting 2011
en de jaren daarna aan te brengen waardoor onderstaande budgetten met een
bedrag van structureel 541.000 euro worden verminderd:
Omschrijving:
10021 fractievergoedingen
10011 nieuwe duale taken
10001 PS algemeen
Apparaatskosten Griffie

budget oud
795.700
146.300
357.300
3.600.000

budget nieuw
695.700
100.300
297.300
3.265.000

De fracties van de SP, D66, PvdD en CU-SGP wordt aantekening verleend dat zij
geacht wensen te worden tegen dit amendement te hebben gestemd.

-

M 4-7/8-11-2010 (VVD, CDA GL, PvdA):
Provinciale Staten spreken als hun mening uit:
dat er 3.000.000 euro uit de vrijgekomen 6.000.000 euro ter beschikking
moet worden gesteld van het OV;
verzoeken het college om zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen in de
commissie WVV hoe deze middelen worden ingezet
De fractie van de PvdD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te
worden tegen deze motie te hebben gestemd.

-

-

-

M 4-8/8-11-2010 (VVD, CDA GL, PvdA):
Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten om:
een impuls te geven aan het project OLV-Greenport door een financiële bijdrage
van € 3 mln. beschikbaar te stellen als bijdrage in de regionale cofinanciering,
onder voorwaarde dat het Rijk en regionale private- en publieke partijen
eveneens bijdragen (conform hun reserveringen/voorlopige toezeggingen); te
dekken uit de incidentele baten van 6 miljoen euro.
met het Rijk en regionale partners in kaart te brengen hoe aansluitende projecten
(Greenrail, HST Cargo, Truckbufferzone) op korte/middellange termijn effectief
kunnen bijdragen aan een duurzame logistieke ontwikkeling van de mainports
Schiphol en Greenport Aalsmeer;
zich mede te committeren aan een publieke voortrekkersrol voor de provincie
Noord-Holland bij de verdere uitwerking en concrete realisatie van deze
projecten.
De fracties van de SP en de PvdD wordt aantekening verleend dat zij geacht
wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd.

-

M 4-9/8-11-2010 (VVD, CDA GL, PvdA):
Provinciale Staten besluiten:
door de Provincie Noord-Holland gesubsidieerde instellingen die betalingen
(salaris, pensioen en gouden handdrukken) boven de “Balkenende norm”
verstrekken aan personen die voor hen werken, zo snel mogelijk uitgesloten
worden van subsidie.
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Provinciale Staten besluiten:
In te stemmen met de beleidsuitgangspunten van de programma’s en de paragrafen,
zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2011;
in te stemmen met de baten en lasten per programma en de uiteenzetting van de
financiële positie 2011, zoals opgenomen in de begroting 2011;
kennis te nemen van de meerjarenraming 2012-2014, zoals opgenomen in de
begroting 2011;
de begroting 2011 vast te stellen;
kennis te nemen van de recente ontwikkelingen, zoals geformuleerd in de
voordracht behorende bij de begroting 2011.
De fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden
tegen deze voordracht te hebben gestemd.
5.

Statenvoordracht (66) Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2011-2015
Provinciale Staten besluiten:
1. het PMI 2011-2015 vast te stellen;
2. voor de uitvoering van het PMI 2011-2015 de volgende kredieten
beschikbaar te stellen:
Ten laste van de kapitaallasten PMI:
a. Studiekrediet
€ 400.000,Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten
b. N201-18: Reconstructie kruispunt
N201-N523, gemeente Wijdemeren
(verhoging krediet)
€ 70.0000,Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten
c. N231-12: Verbreding Bosrandbrug
gemeente Aalsmeer
€ 4.500.000,Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten
d. N246-05: Fietstunnel Kerkstraat, gemeente Zaanstad
(verhoging krediet)
€ 4.200.000,Een bedrag van €1.700.000,- komt ten laste van de
Kapitaallasten
e. N525-03: Reconstructie aansluiting N525-op/afritten
A1 en Vredelaan,
gemeente Laren
€ 5.100.000,Een bedrag van €100.000 komt ten laste van de
Kapitaallasten
Brutobedragkredietaanvragen
Bijdragen derden
Nettobedrag ten laste van de
kapitaallasten PMI

€ 14.270.000,€ 7.500.000,€

6.770.000,-

De fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden
tegen deze voordracht te hebben gestemd.
6.

Sluiting.
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