Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van
Noord-Holland van 29 juni 2009
Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/dr. A.P. vd Meché/mw. I.S. de Bijl-Baerselman
Griffier: mw. I.J.M. Speekenbrink

1.

Opening en mededelingen.
Van de leden mw. Boelhouwer, mw. Geldhof en de heren Bos en Vis is bericht
ontvangen dat zij op 29 juni niet aanwezig kunnen zijn. Mw. Smits en mw. Klomp
zijn later gearriveerd.

2.

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden
De agenda wordt overeenkomstig de gewijzigde voorstellen vastgesteld.

3.

Vragenuur
De heer Wagemaker (PvdA) dankt de Staten voor de op 1 oktober 2007 unaniem
aangenomen motie inzake het luitsterbereik publieke zenders. Staatssecretaris
Heemskerk heeft vanaf september 2011 een beter ontvangst aangekondigd.

4.

Hamerstukken.
-Statenvoordracht (42) vergaderschema PS en Statencommissies 2010.
Provinciale Staten besluiten:
Het vergaderschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten en
statencommissies ten behoeve van 2010 als volgt vast te stellen:
Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen de Planning en Control-kalender
2010 te baseren op het vergaderschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten
en statencommissies 2010.
-Statenvoordracht (35) “programma Stelling van Amsterdam 2009-2013”.
Provinciale Staten besluiten:
1. Het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013’ en TWIN-H
projectplan SC/2: ‘Stelling van Amsterdam 2011-2013’ vast te stellen;
2. Binnen de TWIN-H een totaalbedrag beschikbaar te stellen van € 10 miljoen voor
het onder 1. genoemde TWIN-H projectplan SC/2: ‘Stelling van Amsterdam 20112013’waarvan:
• € 9.000.000,- (90%) als kapitaalkrediet (afschrijvingsperiode t/m 2031; rentepercentage
5%) ten behoeve van investeringsbijdragen in het kader van de Uitvoeringsregeling
ILG;
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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 6 juli 2009 (aanvang 19.00 uur!).
Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op http://www.noordholland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Provinciale_Staten/Vergaderstukken.
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•

5.

€ 1.000.000,- (10%) ten behoeve van proces- en communicatiekosten (begrotingspost
vanaf 2011).
Statenvoordracht (49) verlengen van de tijdelijke afwijking van artikel 5.4 lid 6
van de Verordening financieel beheer.
Provinciale Staten besluiten:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland toestemming te verlenen om vanaf 1 juli
2009, tot het moment dat Provinciale Staten van Noord-Holland een vernieuwd
provinciaal beleidskader voor de financieringsfunctie hebben vastgesteld, af te
wijken van art. 5.4, lid 6 van de Verordening financieel beheer Noord-Holland 2006.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

7.

1.
2.

Statenvoordracht (36) Musea, Archieven en Monumenten 2009-2011 (TWIN-H)
Provinciale Staten besluiten:
In te stemmen met het TWIN-H programma Musea, Archieven en Monumenten en
ter uitvoering een totaal bedrag beschikbaar te stellen van € 10.000.000 waarvan:
a. € 5.000.000 voor monumenten;
b. € 5.000.000 voor musea en archieven.
Een bedrag van € 4.000.000, - in de begroting te ramen, waarvan
a. € 2.000.000, - voor musea en archieven (uitvoeringsregeling)
b. € 2.000.000, - voor monumenten (uitvoeringsregeling)
(meerjarige spreiding € 4 miljoen: 2009 € 1 miljoen; 2010 2 miljoen en 2011 € 1 miljoen)
Binnen het resterend budget musea en archieven ad € 3.000.000 een bedrag van
€ 880.000 te reserveren ten bate van het Maritiem en Juttersmuseum te Texel tot
uiterlijk 1 juli 2010 waarvoor het project aan de in de Uitvoeringsregeling Musea,
Archieven en Monumenten genoemde criteria dient te voldoen;
Het onder 1 genoemde totaal bedrag per jaarschijf ten laste van de
bestemmingsreserve TWIN-H te brengen.
Het onder 2b genoemde besluit te verwerken in de eerstvolgende wijziging
programmabegroting 2009.
Statenvoordracht (37) cultuur stoomtram Hoorn-Medemblik (TWIN-H)
Provinciale Staten besluiten:
Ten behoeve van subsidieverlening aan de gemeente Hoorn voor de realisatie van het
Bedrijfsplan Museumstoomtram 2008 een begrotingspost te ramen van € 614.000, -;
Het onder 1. genoemde bedrag ten laste te brengen van de bestemmingsreserve
TWIN-H door verlaging van de budgetten GR/4 Sociaal-economische vitaliteit (SEV)
en SC/5 Vernieuwingsimpuls NH Musea, Archieven en Monumenten, onderdeel
Musea en Archieven, met € 307.000, - ieder.
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8.

Statenvoordracht (39) Tweede Investeringsimpuls N-H voor weg- en
openbaar vervoer infrastructuur. (TWIN-H)
Provinciale Staten besluiten:

1. De projectenlijst weginfrastructuur en openbaarvervoerinfrastructuur behorend
bij het besluit tot vaststelling van de begroting 2009 inzake een Tweede
Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H) vast te stellen;
2. De prioriteitsvolgorde van de projectenlijsten bedoeld onder 1. Als volgt vast te
stellen:
Weginfrastructuur:
In categorie 1: deze collegeperiode richting de uitvoering te brengen projecten:
1. Verbinding A8-A9
2. Westelijke Ring Alkmaar
3. N243
4. N240
5, N241
6. N205
In categorie 2: deze collegeperiode minimaal studiefase voortzetten cq. starten:
7. N200 Halfweg
8. Weg bezuiden Bennebroek
9. Nieuwe Bennebroekerweg – A4
10. Hoorn: toegang binnenstad
In categorie 3: deze collegeperiode geen acties:
11. Zuidelijke Randweg Haarlem
12. N201 aquaduct 2x2
OpenbaarVervoerinfrastructuur:
In categorie 1: deze collegeperiode richting de uitvoering te brengen projecten:
1. HOV ‘t Gooi Huizen - Hilversum
2. HOV Velsen – Haarlem

In categorie 2: deze collegeperiode minimaal studiefase voortzetten cq. starten:
3. HOV Haarlem Noord – CS
4. HOV Haarlem Zuidas / Schiphol
5. OV Grensstreek NH / ZH
6. HOV knoop Amstelveen Centrum
7. HOV Amstelveen – Uithoorn
8. HOV Schiphol Oost
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9.

Statenvoordracht (38) inzet TWIN-H middelen voor uitvoering van
Bodemsaneringsprojecten (TWIN-H)
Bij behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement aangenomen:
Amendement 9-1 (SP);
Provinciale Staten besluiten:
- Beslispunt 3: het College van GS legt de resterende projecten voor aan de
statencommissie WAMEN voor advies.
De fracties van de VVD, GL en D66 wordt aantekening verleend dat zij
geacht wensen te worden tegen dit amendement te hebben gestemd.
Provinciale Staten besluiten:
1. in te stemmen met de voordrracht TWIN-H project V4 “Bodemsanering:
knelpunten oplossen buiten reguliere saneringsbudgetten” en ter uitvoering
hiervan in het kader van het TWIN-H een totaalbedrag beschikbaar te stellen van
€ 5.000.000 waarvan:
o € 2.000.000 voor deelproject V4,1 IJtochtkade te Haarlemmermeer;
o € 450.000 voor deelproject V3.2 gasfabriek Helderseweg te Alkmaar
o € 250.000 voor deelproject V4.3 gasfabriek Regev te Hilversum
o € 2.300.000 voor het deelproject V4.4 Bodemsaneringsknelpunten overige
projecten;
2. Ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H:
o voor 2009 t.b.v. de hierboven genoemde deelprojecten V4.1 t/m V4.3 een
begrotingspost te ramen van in totaal € 2.700.000;
o voor 2010 en 2011 voor deelproject V4.4 begrotingsposten te ramen van
respectievelijk € 1.800.000 en € 500.000
3. Het college van GS legt de resterende projecten voor aan de statencommissie
WAMEN voor advies.

10.

Statenvoordracht (43) 4e wijziging programmabegroting 2009 budgetverhoging
TWIN-H projecten.
Provinciale Staten besluiten:
1.
het op 20 april 2009 bij voordracht 27 beschikbaar gesteld bedrag ten laste van de
bestemmingsreserve TWIN-H van € 1.650.000 met € 338.000 te verhogen naar
€ 1.9880.000;
2.
in te stemmen met voorliggende wijziging programmabegroting 2009.

11.

Statenvoordracht (48) kaderstelling provinciale woonvisie.
Provinciale Staten besluiten:
De in de bijlage opgenomen kaderstellende notitie Provinciale Woonvisie vast te
stellen en in te stemmen met de lijn om in eerste instantie bestuurlijke middelen in te
zetten en na evaluatie mogelijk ook juridische middelen.
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12.

Statenvoordracht (47) natuurbrug Laarderhoogt (Natuurbrug ’t Gooi/Ecoduct
Laren).

1.
2.

3.
4.
5.

6.

13.

Provinciale Staten besluiten:
In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Natuurbrug Laarderhoogt;.
De huidige begrotingspost ad € 2,5 miljoen t.b.v. realisatie Natuurbrug Laarderhoogt
met € 0,5 miljoen te verhogen naar € 3,0 miljoen t.b.v. een subsidie aan
Rijkswaterstaat Noord-Holland (Staat der Nederlanden) voor realisatie van het
project;
De onder 2 genoemde verhoging ad € 0,5 miljoen analoog aan de reeds begrote
€ 2,5 miljoen ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA;
Ter dekking van de verhoogde UNA bijdrage € 0,5 miljoen aan de
bestemmingsreserve ILG te onttrekken en te storten in de reserve UNA;
Na overdracht van de gronden project Crailo aan marktpartijen in 2010 de eerste €
0,5 miljoen aan opbrengst terug te storten in de bestemmingsreserve ILG;
In te stemmen met het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) onder regie
van de provincie.
Statenvoordracht (40) kaderstelling Kleine Luchtvaart.
Provinciale Staten besluiten:
1. De voorgestelde kaders uit de kadernotitie regionale luchthavens over te nemen en
vast te stellen,
2. Gedeputeerde Staten op te dragen om deze kaders te verwerken in een Beleidsnota
regionale luchthavens.

14.

Statenvoordracht (44) weidevogelvisie.
Bij behandeling van dit onderwerp is de volgende motie aangenomen:
Motie 14-1 (PvdD, VVD, PvdA, CDA, GL, SP, D66, ONH/VSP, CU-SGP, Fractie
Braam);
Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten:
- de mogelijkheid te onderzoeken om de sterfte van weidevogels in westelijk
Afrika en Zuid-Europa te reduceren.
Provinciale Staten besluiten:
De Weidevogelvisie Noord-Holland (maart 2009) vast te stellen;
Deze visie uit te voeren via de natuurgebiedsplannen;
Deze visie mee te nemen in de Structuurvisie 2040.
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15.

Statenvoordracht (46) strategische nota Duurzame Energie (incl. beantwoording
motie groene vlekkenplan van D66)
Provinciale Staten besluiten:
1. in te stemmen met de Strategische nota Duurzame energie.
2. de prioriteiten in het beleid voor duurzame energie te bepalen op wind, biomassa
en duurzaam bouwen.

16.

Statenvoordracht (45) uitvoeringskader ganzen.
Provinciale Staten besluiten:
Het uitvoeringskader ganzen vast te stellen.

17.

Sluiting.
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