

Provinciale Staten

Besluitenlijst PS


Datum vergadering

: 8 oktober 2018

Voorzitter

: dhr. J.W. Remkes

Griffier

: mw. K. Bolt

1.

Opening en mededelingen.
De heren Leever (ONH) en Deen (PVV), alsmede mevrouw Koning (CDA) zijn afwezig. De
heren Ludriks en Van Hooff (PVV), alsmede mevrouw Van Langen (VVD) arriveren later. De
heer Yurdakul (D66) is vanaf de middag afwezig en gedeputeerde Post verlaat de
vergadering om 14.00 uur.
Tijdens lunch neemt de voorzitter een petitie in ontvangst over sport.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
PS heeft ingestemd met de behandeling van de aangemelde actualiteit door fractie PvdD
inzake “Geen vergunningen voor biomassacentrales”. Het voorstel om dit punt na het
Vragenuur te behandelen als agendapunt 15a wordt ingewilligd.
PS heeft ingestemd met de behandeling van een ingediend gecombineerdinterpellatieverzoek door fracties SP, ChristenUnie-SGP en GroenLinks, inzake
“ontwikkelingen A8-A9 en ICOMOS-Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Het
voorstel om dit punt te behandelen als agendapunt 2b wordt ingewilligd.
Er zijn geen moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend.

2b.

Gecombineerd interpellatieverzoek inzake de ontwikkelingen A8-A9 en
ICOMOS/Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam (fracties SP, ChristenUnieSGP en GroenLinks).
Fracties SP, ChristenUnie-SGP en GroenLinks stellen vragen aangaande dit onderwerp.
Gedeputeerden Post en Geldhof beantwoorden de vragen.

3a.

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Er zijn geen stukken ter bekrachtiging binnen gekomen.

3b.

Lijst geheimhouding PS.
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vaststelling notulen van de vergaderingen van 9 juli en 12 september 2018.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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5.

Vaststelling Strategische Statenagenda.
De Strategische Statenagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

Vaststelling lijst Ingekomen stukken.
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

7.

Vaststelling lijst moties.
De lijst moties wordt vastgesteld.

8.

Hamerstukken.

8a.

Ophoging fondsvermogen Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
(PDENH).
Voordracht 51-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. kennis te nemen van het verzoek van de directie van PDENH om de tweede tranche
van het fondsvermogen ad. €25 miljoen aan PDENH beschikbaar te stellen;
2. de tweede tranche aan PDENH beschikbaar te stellen door een bedrag van €25
miljoen te doteren aan het fondsvermogen van PDENH.
Fractie PVV wenst aantekening tegen de voordracht te hebben gestemd.

8b.

Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer “Restauratie van rijksmonumenten”.
Voordracht 52-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. GS te verzoeken om de bruikbaarheid van de provinciale Monumentenmonitor verder te
verbeteren op de geconstateerde kanttekeningen, zodat inzicht kan worden gekregen in
de ontwikkeling van de restauratieopgave.
2. GS te verzoeken om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) de kosten van de
restauratieopgave voor Provinciale Staten inzichtelijk te maken en aan te geven welk deel
voor rekening van de provincie komt.
3. GS te verzoeken om de opzet van de subsidieregeling aan te scherpen, zodat aan
eigenaren van rijksmonumenten alleen subsidie voor restauratie wordt verstrekt.
4. GS te verzoeken om de bouwkundige staat van de rijksmonumenten te betrekken bij het
rangschikken van de subsidieaanvragen.
5. GS te verzoeken om beter na te gaan of de beoogde resultaten van de subsidieregeling
zijn behaald, bijvoorbeeld door restauraties van rijksmonumenten steekproefsgewijs in
het veld te controleren.
6. GS te verzoeken om de gegevens over de bouwkundige staat van rijksmonumenten,
binnen de kaders van wet- en regelgeving, beschikbaar te stellen aan de gemeenten
waarin de rijksmonumenten gelegen zijn, ten behoeve van het toezien op de
instandhoudingsplicht.
7. GS te verzoeken om na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere
Randstadprovincies geleerd kan worden.
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8c.

Provinciale Staten

Wijzigingen begroting 2018 en 2019 gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.
Voordracht 53-2018
Provinciale Staten besluiten:
geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij het
Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, betreffende de
conceptwijzigingen begroting 2018 en 2019.

8d.

Zienswijze op resultaatbestemming 2017 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi &
Vechtstreek.
Voordracht 54-2018
Provinciale Staten besluiten:
Met betrekking tot de voorgestelde resultaatbestemming 2017 van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV):
1. niet akkoord te gaan met de door de OFGV voorgestelde resultaatbestemming 2017;
2. de zienswijze op de voorgestelde resultaatbestemming 2017 vast te stellen.

8e.

Zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2018 van de RUD Noord-Holland
Noord.
Voordracht 55-2018
Provinciale Staten besluiten:
Met betrekking tot de voorgestelde tweede begrotingswijziging van de RUD NoordHolland Noord (RUD NHN):
1. akkoord te gaan met de door de RUD NHN voorgestelde tweede begrotingswijziging;
2. de zienswijze op de voorgestelde tweede begrotingswijziging vast te stellen.

8f.

Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de periode
15 maart 2017 t/m 14 maart 2018.
Voordracht 49-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. kennis te nemen van het ontwerpbesluit om de aanvragen van de ondersteuningsstichtingen van de Statenfracties: VVD, PvdA, D66, SP, CDA, PVV, GroenLinks, CU-SGP,
PvdD, ONH en 50PLUS vast te stellen conform artikel 11, lid 2 van de
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015;
2. dat het ontwerpbesluit, dat zijn vertaalslag krijgt in elf besluiten van de voorzitter van
Provinciale Staten tot subsidievaststelling, hen geen aanleiding geeft om hierover
wensen en bedenkingen ter kennis van de voorzitter te brengen.

9.

Zomernota 2018.
Voordracht 50-2018
Motie M34-2018 ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks en SP is aangehouden.
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Provinciale Staten besluiten:
1. de Zomernota 2018 vast te stellen;
2. de bij deze zomernota gewijzigde programmabudgetten van de begroting 2018 vast
te stellen;
3. de in deze zomernota opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen;
4. een krediet beschikbaar te stellen van € 4,8 miljoen voor de planuitwerkingsfase
Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek/ Duinpolderweg waarvan € 1,6 miljoen
gedekt wordt uit de reserve Infrastructuur en het overige uit middelen derden.
5. het te activeren krediet op te nemen in het PMI en af te schrijven in 25 jaar.
6. voor de uitvoering van het project HOV in ’t Gooi het krediet te verhogen met
€ 9.400.000 naar € 121.400.000, ten laste van de reserve TWIN-H, budget OV/1.1
HOV in ‘t Gooi OV.
7. de bestaande labeling van de resterende reservering binnen de reserve TWIN-H,
budget OV/1.1 HOV in ‘t Gooi OV van € 9.500.000 te verbreden om dit bedrag binnen
TWIN-H beschikbaar te houden voor onvoorziene kostentoenames op het project HOV
in ’t Gooi.
Fractie PVV wenst aantekening voor de voordracht te hebben gestemd, maar tegen punten 4,
5, 6 en 7.
Tegen voordracht 50-2018 stemt de fractie: PvdD.
10.

Begroting en werkplan 2019 Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Voordracht 56-2018
Motie M35-2018 ingediend door de fracties VVD, D66, CDA en PvdA wordt aangenomen.
Dictum:
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
 de herhaalde wens van PS tot "concretisering van de doelstelling van het bereiken van
de top drie positie als uitgangspunt van alle maatregelen te nemen en het formuleren
van meetbare resultaten op weg daar naar toe" in te brengen in de MRA Regiegroep
van 10 oktober 2018;
 de reacties van de MRA-partners en eventuele toezeggingen van de MRA-organisatie
terug te koppelen aan PS, ter bespreking in de eerstvolgende commissievergaderingen.
Tegen motie M35-2018 stemmen: PVV, SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en ChristenUnie-SGP.
Provinciale Staten besluiten:
1. Kennis te nemen van de vergaderstukken voor de vergadering van de Regiegroep
Metropoolregio Amsterdam van 10 oktober 2018.
2. Wensen en opvattingen desaangaande naar voren te brengen, die door de
vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland ingebracht kunnen worden in de
vergadering van de Regiegroep Metropoolregio Amsterdam van 10 oktober 2018.
Fractie PvdD wenst aantekening voor de voordracht te hebben gestemd om de samenwerking
niet in de weg te staan, maar nog niet tevreden te zijn met hoe het er nu voor staat.
Tegen voordracht 56-2018 stemmen de fracties: PVV en 50PLUS.
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11.

Provinciale Staten

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Versterking Markermeerdijken.
Voordracht 57-2018
Motie M37-2018 ingediend door fracties PvdA, VVD, D66 en CDA wordt aangenomen.
Dictum:
 met de betrokken partners binnen de 'Alliantie Markermeerdijken' voor de verdere
uitwerking van de ruimtelijke invulling een concept plan van aanpak
burgerparticipatie op te stellen waarin tenminste tot uitdrukking komt
a. het niveau van participatie
b. de vormen van participatie
c. de verwachtingen die inwoners en belanghebbenden bij het participatieproces
mogen hebben;
 het opstellen van dit plan van aanpak als voorwaarde op te nemen bij het verlenen
van de vergunning.
Tegen motie M37-2018 stemmen de fracties PVV, SP, GroenLinks, PvdD en 50PLUS.
Provinciale Staten besluiten:
voor het project Versterking Markermeerdijken een verklaring van geen bedenkingen af te
geven over de door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ingediende aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van meerdere bestemmingsplannen in de
gemeenten Hoorn, Koggenland, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam.
Tegen voordracht 57-2018 stemmen de fracties: SP, GroenLinks, PvdD en 50PLUS.

12.

Inzet gelden voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving.
Voordracht 58-2018.
Provinciale Staten besluiten:

voor de uitvoering van de Voortgangsagenda Warmtetransitie, onderdeel
Warmtetransitie van de gebouwde omgeving, een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar
te stellen uit de reserve EXIN-H, compartiment Duurzame Energie.
Tegen voordracht 58-2018 stemt de fractie: PVV.
13.

Vaststelling van het Reglement van Orde werkzaamheden jury Ribbius Peletier penning
en benoemen leden van de jury.
Voordracht 59 en 59A.
Provinciale Staten besluiten bij acclamatie:
Besluit 59-2018:
1. tot het instellen van de Ribbius Peletier Penning;
2. tot vaststelling van het Reglement Ribbius Peletier Penning overeenkomstig bijlage A
(besluit 59A);
3. de in bijlage B van deze voordracht genoemde kandidaten te benoemen tot lid dan
wel voorzitter van de jury.
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Bijlage B. Kandidaat-leden voor de jury
Leden:
 Mw. mr. A. Broekers-Knol (voorzitter)
 Mw. H. Benmiloud
 Mw. dr. L.M. Mügge
 Mw. mr. E. Doets
Fractie VVD wenst aantekening tegen punten 1 en 2 van het dictum te zijn en daarmee
tegen het instellen van de penning en het reglement, maar willen met punt 3 niet zo ver
gaan om tegen de kandidaten te stemmen.
Besluit 59A-2018:
Reglement Ribbius Peletier Penning
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. penning: de Ribbius Peletier Penning die jaarlijks door een jury wordt uitgereikt aan
een Noord-Hollandse vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie en
rol van vrouwen in de politiek in de provincie Noord-Holland.
b. jury: de jury die de ontvanger van de penning selecteert en de penning uitreikt.
Artikel 2 Penning
Er is een penning die jaarlijks door een jury wordt uitgereikt aan een Noord-Hollandse
vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt om de positie en rol van vrouwen in de
politiek in de provincie Noord-Holland te verbeteren.
Artikel 3 Instelling jury
1. Er is een jury waarvan de leden worden benoemd door Provinciale Staten op
voordracht van het presidium.
2. De jury bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter.
3. De ontvanger van de penning kan voor de duur van één jaar aansluitend op de
uitreiking als extra lid zitting nemen in de jury.
4. Bij de samenstelling van de jury wordt gelet op de diversiteit van de jury als geheel,
waarbij er naar wordt gestreefd dat de netwerken van de verschillende leden zoveel
mogelijk complementair aan elkaar zijn.
5. De jury vergadert maximaal vier keer per jaar.
Artikel 4 Lidmaatschap jury
1. Een lid is geen Statenlid of duo-commissielid en niet werkzaam bij een fractie of de
ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland of gelieerd aan een van de
voorgenoemde partijen.
2. Elk lid neemt op persoonlijke titel zitting in de jury.
3. Voor de leden geldt een benoemingstermijn van vijf jaar.

4. Het lidmaatschap van de jury eindigt:
a. op het moment dat de termijn van benoeming is verstreken;
b. door schriftelijk ontslag op eigen verzoek, of
c. door ontslag van rechtswege indien het lid niet langer voldoet aan de voorwaarde
genoemd in het eerste lid.
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5. Het ontslag genoemd in het vierde lid, onderdeel b, geschiedt door middel van een
brief aan het presidium. Het presidium draagt in dat geval een nieuw lid voor ter
benoeming door Provinciale Staten voor de resterende duur van de
benoemingstermijn van vijf jaar.
Artikel 5 Ondersteuning jury
De jury wordt bij haar werkzaamheden ambtelijk ondersteund door een Staten- en
commissieadviseur van de Statengriffie, die zal optreden als secretaris van de jury.
Artikel 6 Procedure selectie kandidaat
1. Eenieder kan in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de penning wordt uitgereikt
tot twee maanden voorafgaand aan de beoogde uitreikingsdatum een kandidaat voor
de penning voordragen aan de jury.
2. De voordracht wordt schriftelijk of per email ingediend bij de secretaris van de jury.
3. De voordracht wordt voorzien van een uitvoerige beschrijving van de verdiensten van
de kandidaat en van een curriculum vitae van de kandidaat.
4. De jury kent de penning toe op basis van de criteria als bedoeld in artikel 6 en stelt
een juryrapport op met een onderbouwing van haar keuze.
5. De beslissing inzake het toekennen van de penning geschiedt bij meerderheid van
stemmen.
6. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.
7. De jury vergadert in beslotenheid.
8. De jury brengt uiterlijk op 5 februari van elk jaar het juryrapport onder
geheimhouding ter kennis van het presidium.
9. Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd.
Artikel 7 Criteria voor de toekenning van de penning
1. Om in aanmerking te kunnen komen voor de penning dient betrokkene:
a. zich verdienstelijk te hebben gemaakt voor de positie en rol van vrouwen in de
politiek in de provincie Noord-Holland;
b. van onbesproken gedrag te zijn.
2. De penning wordt niet toegekend in het geval dat waardering en erkentelijkheid
voor de verdiensten reeds in een vergelijkbare vorm tot uitdrukking zijn of worden
gebracht.
Artikel 8 Uitreiking
1. De uitreiking van de penning geschiedt jaarlijks in de week van internationale
vrouwendag.
2. De jury reikt de penning uit.
3. De ontvanger van de penning verkrijgt naast de penning een oorkonde waarin de
uitzonderlijke verdiensten worden vermeld, alsmede de datum van uitreiking.
4. Het juryrapport wordt op de dag van uitreiking van de penning openbaar gemaakt.
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Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte
van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.
14.

Benoemen lid Werkgroep Arondéuslezing.
Voordracht 48-2018
Provinciale Staten besluiten bij acclamatie:
de heer H.J. de Graaf aan te wijzen als lid van de werkgroep Willem Arondéuslezing voor de
(resterende) periode 2015-2019.

15.

Vragenuur.
Er zijn geen mondelinge vragen ingediend.

15a.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming PS).
De door fractie PvdD aangemelde actualiteit “geen vergunning voor biomassacentrales”
is behandeld.

16.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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