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Besluitenlijst PS


Datum vergadering

: 12 en 19 november 2018

Voorzitter

: dhr. J.W. Remkes

Griffier

: mw. K. Bolt

Punten 1 t/m 17: besluitenlijst van 12 november 2018.
Punten 18 t/m 22: besluitenlijst van 19 november 2018 (uitloopdatum).

Besluitenlijst deel 1, PS 12 november 2018
1.

Opening en mededelingen.
Mevrouw Bezaan (PVV) en mevrouw Kirch (VVD) zijn afwezig. Mevrouw Weemhof (D66) en
gedeputeerde Loggen arriveren later.
Mevrouw Pels (GroenLinks) treedt met ingang van heden op in deze Staten als
fractievoorzitter van GroenLinks.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
PS heeft ingestemd met de behandeling van de aangemelde actualiteit door fracties PvdD
en ChristenUnie-SGP inzake “Programmatische aanpak stikstof in strijd met
Habitatrichtlijn”.
Er zijn geen moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend.
De agenda wordt vastgesteld.

2a.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming PS).
De door fracties PvdD en ChristenUnie-SGP aangemelde actualiteit “Programmatische
aanpak stikstof in strijd met Habitatrichtlijn” is behandeld.

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 vergadering van 8 oktober 2018.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

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.
Een datum die abusievelijk op 2019 staat, wordt aangepast naar 2018.
De lijst moties wordt vastgesteld.

1



Provinciale Staten

8.

Hamerstukken.

8a.

Vijfde Nota Grondbeleid.
Voordracht 68-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. Het vijfde beleidskader ‘Nota Grondbeleid’ vast te stellen voor het gehele provinciale
grondgebied.

8b.

Data-strategie van de Provincie Noord-Holland.
Voordracht 65-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. de Datastrategie van de Provincie Noord-Holland vast te stellen.

8c.

Laatste begrotingswijziging 2018.
Voordracht 63
Provinciale Staten besluiten:
1. De laatste begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
2. De bij deze laatste begrotingswijziging 2018 gewijzigde programmabudgetten van de
begroting 2018 vast te stellen;
3. De in deze laatste begrotingswijziging 2018 opgenomen stortingen in en
onttrekkingen aan de reserves vast te stellen;
4. De in deze laatste begrotingswijziging 2018 opgenomen lijst met subsidies buiten
uitvoeringsregeling vast te stellen;
5. De naam van de Reserve Kapitaallasten vervangingsinvesteringen kunstwerken te
wijzigen in Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken en de bestemming en
ingangsdatum te wijzigen conform het instellingsformat in deze voordracht;
6. De Reserve Kapitaallasten investeringen havencomplexen in te stellen conform het
instellingsformat in deze voordracht.

8d.

Nota Reserves 2018.
Voordracht 64-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. De nota reserves 2018 vast te stellen.

8e.

Wijziging Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften NH 2014.
Voordracht 66-2018
Provinciale Staten besluiten:
ARTIKEL I
De Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014
wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. vergadering: een bijeenkomst ten behoeve van één of meerdere achtereenvolgende
hoorzittingen of een plenaire vergadering.
B
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 4, eerste lid, vervalt ‘coördinerend’.
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2. Het derde lid komt als volgt te luiden:
3. Elke kamer heeft een kamervoorzitter.
3. Artikel 4, vijfde lid, vervalt.
C
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt als volgt te luiden:
2. Gedeputeerde staten benoemen de leden en de kamervoorzitters.
2. In artikel 5, derde lid, vervalt ‘coördinerend’.
3. Het vierde lid komt als volgt te luiden:
4. De benoeming van een lid vindt plaats voor een termijn van vier jaar. Herbenoeming
kan eenmaal voor eenzelfde termijn geschieden.
4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. In afwijking van het vierde lid is een tweede herbenoeming bij uitzondering mogelijk
indien dit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van belang is voor de continuïteit
van het functioneren van de commissie.
5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Benoeming en herbenoeming van een lid kan uitsluitend plaatsvinden indien het lid de
leeftijd van 70 jaren nog niet heeft bereikt.
D
Het opschrift boven artikel 6 komt te luiden:
Hoofdstuk 5 Vergoedingen en geschenken
E
Artikel 6 komt als volgt te luiden:
De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen bedraagt per vergadering voor een
lid 250% en voor een voorzitter 300% van het bedrag genoemd in artikel 13 van het
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.
F
Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a
Een lid van de commissie accepteert uit hoofde van zijn functie geen giften, geschenken,
faciliteiten of diensten.
G
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, vervalt ‘coördinerend’.
2. In het tweede lid vervalt ‘coördinerend’.
H
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt ‘coördinerend’.
2. In het derde lid vervalt ‘coördinerend’.
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I
Aan artikel 16 wordt een lid toegevoegd:
3. Indien door de leden van de kamer in meerderheid geen overeenstemming wordt
bereikt over de inhoud van het advies, beslist de kamervoorzitter.
J
Artikel 25 komt te vervallen.
K
Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 25a
De leden die op 1 januari 2019 reeds als kamervoorzitter zijn aangewezen, worden
geacht voor de resterende tijd van hun benoeming kamervoorzitter te zijn op grond van
artikel 5, tweede lid, van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en
klaagschriften 2014.
L
Artikel 26 komt te vervallen.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
8f.

Wijziging Waterverordeningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht.
Voordracht 67-2018
Provinciale Staten besluiten (2018-67A):
Artikel I
De Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt als volgt
gewijzigd:
1. Bijlage 1A Kaart met regionale waterkeringen en de bijbehorende veiligheidsnormen,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Waterverordening Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier wordt vervangen door de bij dit besluit behorende kaart 1A.
2. Bijlage 1D Kaart met regionale waterkeringen en de bijbehorende veiligheidsnormen,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Waterverordening Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier wordt vervangen door de bij dit besluit behorende kaart
1D.
3. Bijlage 1E Kaart met regionale waterkeringen en de bijbehorende veiligheidsnormen,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Waterverordening Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier wordt vervangen door de bij dit besluit behorende kaart 1E.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Provinciale Staten besluiten (2018-67B):
Artikel I
De Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Bijlage 1: Kaart met regionale waterkeringen en de bijbehorende veiligheidsnormen,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht 2017 te vervangen door de bij dit besluit behorende kaart.
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Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Provinciale Staten besluiten (2018-67C):
Artikel I
De Waterverordening Rijnland wordt als volgt gewijzigd:
A
Bijlage 1, kaart A, regionale waterkeringen en veiligheidsnormering, wordt vervangen
door de bij dit besluit behorende bijlage 1, kaart A.
B
Aan Bijlage 4, normen waterkwantiteit, wordt de bij dit besluit behorende bijlage 4, kaart
A, toegevoegd.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
8g.

Wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap Rijnland.
Voordracht 74
Provinciale Staten besluiten:
Artikel I
Het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt als volgt
gewijzigd:
A.
Na artikel 2 wordt ingevoegd:
Artikel 2a
De waterstaatswerken die zijn opgenomen in de als bijlage bij dit besluit opgenomen op
16 december 2015 gesloten ‘Overeenkomst tot overdracht van het beheer van polders
(fase 2) in de gemeente Leiden’ gaan per 1 januari 2017 in beheer over van de gemeente
Leiden naar het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Artikel 2b
De waterstaatswerken die zijn opgenomen in de als bijlage bij dit besluit opgenomen
‘Overeenkomst tot overdracht van het feitelijk beheer van watergangen, kunstwerken en
waterkeringen in Bennebroekerpolder-Noord en Bennebroekerpolder-Zuid gelegen in de
gemeente Bloemendaal’ gaan per 1 juli 2014 in beheer over van de gemeente
Bloemendaal naar het hoogheemraadschap van Rijnland.
B.
In artikel 3, vijfde lid wordt “gemeente Wassenaar en gemeente Oegstgeest” vervangen
door: Kikkerpolder in de gemeenten Leiden en Oegstgeest.
C.
In artikel 9, tweede lid, wordt onder verlettering van onderdeel b tot c een onderdeel
ingevoegd, luidende:
b.

Het lid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt benoemd door de Vereniging
van Bos- en Natuurterreineigenaren.
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D.
Artikel 14 komt te luiden:
Artikel 14 Benoeming voorzitter
1. Voor de toepassing van artikel 46, derde en vijfde lid, van de Waterschapswet
wordt onder gedeputeerde staten verstaan: gedeputeerde staten van ZuidHolland.
2. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zenden, na het horen van gedeputeerde
staten van Noord-Holland, de aanbeveling door aan de Minister.
3. De aflegging van de eed (verklaring en belofte), bedoeld in artikel 50 van de
Waterschapswet, vindt plaats in handen van de commissaris van de Koning in de
provincie Zuid-Holland.
E.
Artikel 20 komt te vervallen.
F.
De Bijlage behorende bij het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van
Rijnland wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde Bijlage bij het Reglement van
bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland (17.1145_3).
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019 of, ingeval voor die datum het besluit nog
niet is goedgekeurd, op de datum van inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit van
de Minister, en werkt in dat geval terug tot en met 1 januari 2019. Ten aanzien van het
nieuwe artikel 2a werkt dit besluit terug tot en met 1 januari 2017 en ten aanzien van
artikel 2b tot en met 1 juli 2014.
8h.

Wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Voordracht 75
Provinciale Staten besluiten:
Artikel I
Het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008
wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
Onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid, wordt een tweede lid
ingevoegd, luidende:
2. Het lid, bedoeld in artikel 8, onderdeel c, wordt benoemd door de Vereniging van Bosen Natuurterreineigenaren.
B
De bij het reglement behorende kaart waarop het gebied van het hoogheemraadschap is
aangegeven wordt vervangen door de kaart bij dit besluit waarop het gebied van het
hoogheemraadschap is aangegeven.
Artikel II
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019 of, ingeval voor die datum het besluit
niet is goedgekeurd, op de datum van inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit
van de Minister, en werkt in dat geval terug tot 1 januari 2019.
2. Onderdeel A van artikel I werkt terug tot 1 januari 2018.
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Wijziging Provinciale Milieuverordening 2018, tranche 10A.
Voordracht 71-2018
Provinciale Staten besluiten:
Artikel I
De Provinciale Milieu Verordening wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 4.3.3. wordt als volgt gewijzigd:
Aan artikel 4.3.3 PMV wordt een nieuw zesde lid toegevoegd dat luidt:
6. De richtwaarden als bedoeld in artikel 4.2.1 gelden niet voor de activiteiten waarvoor
een ontheffing als bedoeld in het eerste van dit artikel is verleend.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

9.

Begroting 2019.
Voordracht 60-2018
Moties M42-2018 (fractie SP), M50-2018 (fractie PVV) en M52-2018 (fractie PvdD) worden
aangehouden.
Motie M45-2018 ingediend door de fracties VVD, D66, CDA en PvdA wordt aangenomen.
Dictum:
PS verzoeken GS om:
 zich in te spannen om te doen wat binnen haar bereik ligt om zo de aanlanding van wind
op zee in IJmuiden in combinatie met een waterstoffabriek mogelijk te maken;
 zich in te spannen voor nader onderzoek naar waterstof en het gebruik van gasleidingen
voor dit doel in Den Helder;
 dit te doen bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in samenspraak met het Rijk of aan de
klimaattafels waar onderhandeld wordt over het Klimaatakkoord.
Tegen motie M45-2018 stemt de fractie: PVV.
Motie M46-2018 ingediend door fracties D66, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD wordt
aangenomen.
Dictum:
PS verklaren hierbij:
 dat het plaatsen van een nieuwe kerncentrale in Noord-Holland om kernenergie op te
wekken niet aan de orde is.
Tegen motie M46-2018 stemmen de fracties: VVD, CDA, PVV, ONH en 50PLUS.
Motie M47-2018 ingediend door fracties D66, VVD, CDA en PvdA wordt aangenomen.
Dictum:
PS verzoeken GS:
met de vrijgevallen middelen een nieuwe uitvoeringsregeling op te stellen, waarbinnen
voornoemde culturele instellingen of evenementen succesvol een beroep kunnen doen op
provinciale middelen ter ondersteuning van projecten die tot doel hebben:
- het (te bouwen) vastgoed dan wel exploitatie te helpen verduurzamen,
- of de regionale economie helpen versterken,
- of de uitvoering van het monumenten- en landschapsbeleid vervolmaken,
- of bij te dragen aan de regionale cultuurhistorie.
Tegen motie M47-2018 stemt de fractie: PVV.
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Provinciale Staten besluiten:
1. De begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 vast te stellen, bestaande uit de
programmabegroting en de financiële begroting;
2. De in de begroting opgenomen totale lasten en baten per programma, de mutaties in
de reserves en de investeringskredieten vast te stellen;
De reserves in te stellen of te wijzigen conform de in deze voordracht opgenomen
instellingsbesluitvoorstellen.
Tegen voordracht 60-2018 stemt de fractie: PVV.
10.

Vaststellen Omgevingsvisie NH2050, eerste termijn.
(reactie GS en tweede termijn op uitloopdatum 19-11-2018)
Voordracht 72-2018
De eerste termijn van PS is op 12 november 2018 behandeld. Er zijn 25 amendementen en
1 motie in eerste termijn ingediend. De reactie van GS op de ingediende amendementen en
motie, alsmede de tweede termijn is behandeld als punt 19 op de uitloopdatum van
19 november 2018. Zie verder bij punt 19 van deze besluitenlijst.

11.

Concept-programmabegrotingen 2019 IPO en BIJ12.
Voordracht 69-2018
Provinciale Staten besluiten:
Met betrekking tot de voorgestelde concept begroting 2019 van het IPO en de
voorgestelde concept begroting van BIJ12:
1. hun zienswijze ten aanzien van de concept programmabegroting 2019 van het
IPO en de concept begroting 2019-van BIJ12 mee te geven aan de NoordHollandse vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering;
2. na vaststelling van de IPO-begroting door de Algemene Vergadering de bijdrage
van de provincie Noord-Holland bij de eerstkomende begrotingswijziging te
verwerken in de provinciale begroting.
Tegen voordracht 69-2018 stemt de fractie: PVV.

12.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025.
Voordracht 61-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. het PMI 2019-2025 vast te stellen.
Een paar fracties hebben in hun betoog aangegeven voor de voordracht te stemmen, maar
tegen een aantal projecten te zijn.
Tegen voordracht 61-2018 stemt de fractie: PVV.

13.

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2019-2026.
Voordracht 62-2018
Motie M55-2018 ingediend door fracties PvdD, ChristenUnie-SGP en SP wordt aangehouden.
Motie M56-2018 ingediend door fracties PvdA, D66, CDA, PvdD, ChristenUnie-SGP, ONH, SP
en GroenLinks wordt aangenomen.
Dictum:
PS verzoeken GS:
 De klimaatbijdrage en daarmee verduurzaming van wegaanleg en -onderhoud
nadrukkelijk mee te nemen in de nieuwe gebiedscontracten en hierover te rapporteren in
de jaarrekening.
Motie M56-2018 wordt unaniem aangenomen.
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Provinciale Staten besluiten:
1. De projectkredieten voor de uitvoering van vervangingsinvesteringen wegen en
vaarwegen te verlagen met € 4,48 miljoen, zoals hieronder gespecificeerd;
De totale kredietverlaging vervangingsinvestering wegen bedraagt € 1,25 miljoen,
wat leidt tot lagere kapitaallasten Investeringen Wegen.
weg-traject

N240c-01

Omschrijving:

Ca. 1600 bomen zijn gekapt in 2017 en dit oppervlakte
aan bosplantsoen moet opnieuw aangeplant worden
aan de westzijde en deels oostzijde van de
Markerwaardweg, gemeente Medemblik.
Deze bijstelling wordt veroorzaakt doordat bij de
verdere uitwerking van het plan minder
grondverbetering en minder herplant van bomen (ipv
struiken) nodig zijn.

Project
Krediet nieuw
in miljoen euro
0,75 (-1,25)

De totale kredietverlaging vervangingsinvesteringen vaarwegen bedraagt € 3,23
miljoen, wat leidt tot lagere kapitaallasten Investeringen Vaarwegen
vaarweg-traject

K20N-c-01,
vaarwegvak 2
K7/8, vaarwegvak
21

Omschrijving:

Noordhollandsch Kanaal, vervangen houten oevers door
staal, km 45,0- km 68,0. Deze bijstelling wordt
veroorzaakt doordat er minder hoeft te worden
vervangen dan in eerste instantie was voorzien.
Vervanging 2 km houten oeverconstructie voor hout;
Hoornsevaart en Huigenvaart inclusief aanleg NVO op
verschillende locaties. Deze bijstelling wordt veroorzaakt
doordat er minder hoeft te worden vervangen dan in
eerste instantie was voorzien.

Totaal

Project
Krediet nieuw
in miljoen euro
3,50 (-2,30)

4,80 (-0,93)

8,30 (-3,23)

2. De projectkredieten voor vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen te verhogen
met € 22,08 miljoen, zoals hieronder gespecificeerd;
De totale kredietverhoging vervangingsinvesteringen wegen bedraagt € 11,68
miljoen, deze wordt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen gebracht.
Weg-traject
K20N-03
Stolperbasculebrug
N302a-03

Omschrijving:
Vervangen Stolperbasculebrug. Vorig jaar was alleen
het voorbereidingskrediet aangevraagd. Nu wordt het
resterende krediet aangevraagd (inclusief het reeds
aangevraagde voorbereidingskrediet van € 0,60 mln.)
Vervanging van de wegconstructie van km 39,3 - km
48,73. In de voorbereidingsfase is gebleken, na de
uitgevoerde onderzoek en ontwerpwerkzaamheden, dat
het project complexer is dan in eerste instantie werd
gedacht. Redenen zijn de raakvlakken met oplevering
N23, het studietraject PMI voor de aanpak van de
kruispunten en het gebiedscontract. Ook de ongunstige
marktomstandigheden spelen een rol. Hierdoor is het
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risicoprofiel vergroot en worden extra
projectbegeleidingskosten gemaakt.
Totaal

16,28 (+11,68)

De totale kredietverhoging vervangingsinvestering vaarwegen bedraagt € 10,40
miljoen, deze wordt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Vaarwegen gebracht.
Vaarweg-traject
K20N-05 KVVS
Kolkwand

Omschrijving:
Koopvaardersschutsluis; herstelwerkzaamheden kolk- en
damwand sluis. Vorig jaar was alleen het
voorbereidingskrediet aangevraagd. Nu wordt het
resterende PMO-krediet aangevraagd (inclusief het reeds
aangevraagde voorbereidingskrediet van € 1,20 mln.)

Project
Krediet nieuw
in miljoen euro
11,60 (+10,40)

3. De projectkredieten voor de uitvoering van vervangingsinvesteringen (in totaal €
19,57 miljoen voor wegen) te verstrekken, zoals hieronder gespecificeerd;
De totale kredietaanvraag vervangingsinvesteringen wegen bedraagt € 19,57 miljoen,
deze wordt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen gebracht.
Wegtraject
N201c-03
N239a-03

N506a-03

N247a-03
N241b-03

Omschrijving
Trajectbenadering; vervangen van 3 kunstwerken
(31F01,31F02 en 31F03) in combinatie met de
vervanging van de wegconstructie N201c-02.
Trajectbenadering; vervangen kunstwerk en
reconstructie van een deel van de verharding van de
N239a. In combinatie met PMI project N239-08 en in
combinatie met groot onderhoud van het
Gebiedscontract Midden-Noord.
Trajectbenadering; vervangen wegconstructie op deel
van km 28,55 – km 31,47 & PMI N506-02 en in
combinatie met groot onderhoud van het
Gebiedscontract Midden-Noord.
Trajectbenadering; vervangen van een kunstwerk
(Dijksbrug) in project N247a-02 en PMI Bereikbaarheid
Waterland.
Trajectbenadering; vervangen wegconstructie, 3
kunstwerken, fietspaden en VRI’s (afsteming met
trajectstudie PMI N241-06 & N241-13).

Totaal

Project
Krediet totaal in
miljoen euro
1,43
2,09

3,70

1,50
10,85
19,57

4. Het jaarkrediet oevers 2012-2013 af te sluiten (oorspronkelijk jaarkrediet is € 27,39
miljoen, uitgaven € 25,50 miljoen), zoals hieronder gespecificeerd.
vaarwegtraject
Jaarkrediet oevers
2012-2013

Omschrijving:
Voor het jaarkrediet oevers 2012-2013 zijn alle
onderstaande projecten afgerond en kan het krediet
dus worden afgesloten.
K20n oev-01 oeverbestek NHK 2613,
K20a oev-01 vervangen oever km 39,7 pont A
K20m-b-01 vervangen Km 24,9-29,2 links
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K20z a-03 vervangen oever km 2,09-2,27 R en
K20z-oev-01 oeverbestek NHK 2615
K2 oev-01 noordoever WSV Jan van Ketel
K11oev-01 vervangen oever Broekervaart,Trekvaart
K20zoev-02 vervangen oever km 5,71-6,31 links
K17a-02 spoedherstel oever Amstel PZH
5. Het projectkrediet Boerenverdrietsluit te verstrekken van € 10,00 miljoen (project van
derden; geen kapitaallasten).
6. Het projectkrediet Uitrol intelligente Verkeerslichten (iVRI) te verstrekken van € 4,725
miljoen en de voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de
begrotingspost DVM Wegen (afschrijving 15 jaar).
7. Het projectkrediet Energieneutraal maken steunpunten te verstrekken van € 3,82
miljoen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de
begrotingspost Steunpunten B&U (afschrijving 25 jaar).
8. Kennis te nemen van de aanvullende werkzaamheden in het Investeringsprogramma
Steunpunten, welke gedekt worden binnen het bestaande krediet.
9. Kennis te nemen van de actuele kasritmes van de lopende kredieten en de
geprogrammeerde kasritmes voor vervangingsinvesteringen, zoals gespecificeerd in
het PMO 2019-2026.
Voordacht 62-2018 wordt unaniem aangenomen.
14.

Programma Natuurontwikkeling 2019-2023.
Voordracht 70-2018
Dit punt schuift door naar de uitloopvergadering van 19 november 2018. Zie verder onder
punt 20 van deze besluitenlijst.

15.

Initiatiefvoorstel PvdD “Groen doet kinderen goed”.
Nummer 73
Dit punt schuift door naar de uitloopvergadering van 19 november 2018. Zie verder onder
punt 21 van deze besluitenlijst.

16.

Vragenuur.
Er zijn geen mondelinge vragen ingediend.

Bij de begrotingsbehandeling van de vergadering van 12 november 2018 is in het kader van het
naderende vertrek van de Commissaris van de Koning dhr. Remkes, door alle fracties een
Bijzondere Motie van Treurnis ingediend en unaniem aangenomen:
Motie M48-2018 ingediend door de fracties: D66, CDA, GroenLinks, PvdD, VVD, 50PLUS, PvdA,
SP, PVV, ChristenUnie-SGP en ONH wordt unaniem aangenomen.
Dictum:
PS spreekt uit:
het vertrek van de heer Remkes zeer te betreuren.
17.

Schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering tot 19 november 2018.

Besluitenlijst deel 2, PS 19 november 2018
De vice-voorzitter deelt in openbaarheid mede dat tijdens de besloten Statenvergadering
van maandagochtend 19 november 2018 Provinciale Staten hebben besloten om de heer
mr. A.Th.H. (Arthur) van Dijk voor te dragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties als de nieuwe Commissaris van de Koning.
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18.

Provinciale Staten

Opening en mededelingen.
De heer Heijnen (CDA) is afwezig.
Het verzoek om de spreektijd voor de fracties ChristenUnie-SGP, 50PLUS, PvdD en ONH op
5 minuten vast te stellen, wordt ingewilligd.

18a.

Vaststelling agenda uitloopvergadering en regeling werkzaamheden.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

19.

Vaststelling Omgevingsvisie NH2050.
Voordracht 72
De heer De Kam (CDA) onthoudt zich van stemming bij amendementen A33, A47, A48,
A49 en A50-2018 vanwege mogelijke belangenverstrengeling.
Amendementen A36, A44, A50, A51, A55 en A57 worden aangenomen.
(A53-2018 wordt ingetrokken en de overige amendementen zijn verworpen.)
Besluiten (A36-2018 PvdD, GroenLinks en SP):
de tekst behorende bij ontwikkelprincipe 2:
"Bij alle ontwikkelingen is er in potentie ruimte voor biodiversiteit. (...) Natuurinclusief
ontwikkelen in het agrarisch gebied kan bestaan uit terugdringing van emissies,
nutriëntenmanagement (om uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan), circulaire landbouw, het bieden van ruimte aan natuur
(bijvoorbeeld in oevers en randen door ecologisch slootbeheer, natuurvriendelijke oevers
en ecologisch randenbeheer) en het stimuleren van vismigratie."
te wijzigen in:
"Bij alle ontwikkelingen wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit. (...)
Natuurinclusief ontwikkelen in het agrarisch gebied bestaat onder meer uit het gebruik
van natuurlijke plaagbestrijding, circulaire landbouw, het bieden van ruimte aan
natuur
(bijvoorbeeld in oevers en randen door ecologisch slootbeheer, natuurvriendelijke oevers
en ecologisch randenbeheer) en het stimuleren van vismigratie."
Besluiten (A44-2018 GroenLinks en ChristenUnie-SGP):
De tekst van paragraaf Programma's, luidende
"Een programma wordt door CS vastgesteld. Het dient ter operationalisering van het
beleid, zoals dat op strategisch niveau is vastgelegd in de Omgevingsvisie . Het is
enerzijds een beleidsdocument, namelijk uitwerking van strategische doelen uit de visie
en anderzijds gericht op uitvoering in de vorm van maatregelen en concrete voornemens
om die doelen te realiseren (pag. 66)"
te vervangen door de volgende tekst:
"Programma's dienen ter uitwerking en uitvoering van het beleid, zoals dat op
strategisch niveau is vastgelegd in de Omgevingsvisie. Het zijn enerzijds
beleidsdocumenten, met uitwerking van strategische doelen uit de visie naar beleid,
en anderzijds uitvoeringsdocumenten, met maatregelen en concrete voornemens om
dat beleid uit te voeren en de gestelde doelen te realiseren. Een beleidsprogramma
wordt vastgesteld door PS en een uitvoeringsprogramma door GS."
Besluiten (A50-2018 GroenLinks, SP en PvdD):
De volgende randvoorwaarde te schrappen:
"Onderdeel van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel vormt de 50/50verdelingsregel. Die regel houdt in dat de milieu- winst die de luchtvaartsector tot
2020 heeft gerealiseerd voor 50 procent ten goede komt aan de omgeving; de overige
50 procent mag de sector gebruiken voor een verantwoorde groei van de luchthaven."
(pag. 37)
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Besluiten (A51-2018 GroenLinks):
De passage op pag. 67, laatste bolletje, die begint met 'De uitwerking' en eindigt met
'uitgewerkt.' als volgt te wijzigen:
"De uitwerking naar een eenvoudig landschappelijk regime vindt plaats in de
Omgevingsverordening. Hierbij worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het
land- schap voor gebieden binnen de provincie uitgewerkt, alsmede de benoeming en
beschrijving van de karakteristieke Noord-Hollandse (cultuur)landschappen, de
stiltegebieden en de toepasselijke beschermingsregimes, waaronder de mogelijke
aanwijzing van 'bijzondere provinciale landschappen."
Provinciale Staten besluiten geamendeerd (A55 en A57-2018):
1. de Nota van Beantwoording Omgevingsvisie NH2050 vast te stellen;
2. de Omgevingsvisie NH2050, inclusief de naar aanleiding van de Nota van
Beantwoording voorgestelde wijzigingen, vast te stellen als een plan of visie op grond
van:
artikel 2.2 Wet ruimtelijke ordening;
artikel 1.7 Wet natuurbescherming
artikel 4.4 Waterwet;
artikel 5 Planwet verkeer en vervoer;
artikel 4.9 Wet milieubeheer;
(A55-2018 ChristenUnie-SGP, D66, CDA, VVD, PvdA en PvdD)
met dien verstande dat in de navolgende tekst op pagina 20 van de Omgevingsvisie,
“We maken onderscheid in draagvermogen van de diverse landschappen. Mede op
basis daarvan wegen we zorgvuldig af welke ruimte/ijk-economische
ontwikkelingen op welke plek en op welke wijze ontwikkeld kunnen worden. Denk
aan zonneparken, windmolens, verstedelijking, vergroting van agrarische
bebouwing en waterberging. In principe onderkennen we twee soorten
gebieden. In gebieden met grotere structuren en relatief geringere aanwezigheid
van cultuurhistorie zijn meer en grotere ontwikkelingen mogelijk. In gebieden
waar de waarden van bijvoorbeeld cultuurhistorie, openheid of ecologie hoog zijn
en/of waar de betekenis voor de stad groot is, is alleen ruimte voor
ontwikkelingen die bijdragen aan de instandhouding of versterking van deze
kernkwaliteiten. Tegelijkertijd investeren we gebiedsgericht in de
landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve en ecologische kwaliteiten. In alle
gevallen is ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt. Deze benaderingswijze
betekent een eenvoudig landschappelijk regime met twee soorten gebieden.
Er zijn ook karakteristieke en gewaardeerde landschappen die niet stabiel zijn
of waar veel dynamiek op afkomt en waar een integraal perspectief op een
nieuwe balans tussen de opgaven, waarden, beleving en (economisch) gebruik
noodzakelijk is.”
de vetgedrukte zinnen worden vervangen door de respectievelijk:
“We onderkennen verschillende soorten gebieden .”
en
“Deze benaderingswijze betekent een vereenvoudiging van het landschappelijk
beleid met minder regimes.”
(A57-2018 ChristenUnie-SGP, PvdD, SP en GroenLinks)
met dien verstande dat de navolgende tekst op bladzijde 64,
"Als we vinden dat onze ambities onvoldoende waargemaakt zijn, of als er
onverwachte ontwikkelingen zijn, dan zullen we ons er hard voor maken dat de
uitvoering van de acties versterkt wordt."
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wordt gewijzigd in:
"Als uit de monitoring blijkt dat onze ambities niet gehaald dreigen te worden,
of als er onverwachte ontwikkelingen zijn, dan verstevigen we onze inzet. We
zullen onderzoeken hoe de ambities wel gehaald kunnen worden en
veranderen zo nodig van rol en instrumenten."
3. de Structuurvisie Noord-Holland 2040, vastgesteld door Provinciale Staten op 17 mei
2010 en partieel herzien door Provinciale Staten op 15 december 2014, in te trekken;
4. de Agenda Groen, vastgesteld door Provinciale Staten op 11 maart 2013, in te
trekken;
5. het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, vastgesteld door Provinciale Staten op 1
oktober 2007, in te trekken;
6. het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015 – 2018, vastgesteld door Provinciale Staten op
15 december 2014, in te trekken.
Tegen
Tegen
Tegen
Tegen
Tegen
Tegen





amendement
amendement
amendement
amendement
amendement
amendement

A36-2018
A44-2018
A50-2018
A51-2018
A55-2018
A57-2018

stemmen de fracties: CDA en PVV.
stemt de fractie: PVV.
stemt de fractie: PVV.
stemmen de fracties: CDA en PVV.
stemt de fractie: PVV.
stemmen de fracties: CDA, PVV en 50PLUS.

Fractie 50PLUS wenst aantekening voor de voordracht te hebben gestemd, maar tegen
alles wat over Schiphol en wonen is gezegd.
Fractie PvdD wenst aantekening voor de voordracht te hebben gestemd, maar
betreuren wat er over Schiphol staat en hadden de tekst over bodemdaling scherper
gewild.
Fractie ChristenUnie-SGP wenst aantekening voor de voordracht te hebben gestemd,
maar tegen de punten rond Schiphol en Modal Shift en betreuren dat de tekst bij
bodemdaling niet scherper is geworden.
Fractie GroenLinks wenst aantekening voor de voordracht te hebben gestemd, maar
tegen de onderdelen Schiphol, mobiliteit, bouwen in het groen, havenuitbreiding ten
koste van groengebieden, strategische reservering Houtrakpolder en A10 als harde
contour voor ontwikkeling havenstad.

Tegen voordracht 72-2018 stemmen de fracties: SP en PVV.
20.

Programma Natuurontwikkeling 2019-2023.
Voordracht 70
Dhr. Voskuil (PvdA) onthoudt zich van stemming bij motie M60-2018 wegens mogelijke
belangenverstrengeling. (Motie M60 is verworpen.)
Provinciale Staten besluiten:
1.
2.

Het Programma Natuurontwikkeling 2019-2023, waarin opgenomen het
Natuurbeheerplan 2019, vast te stellen.
Het beleidskader groen grondbeleid, vastgesteld door Provinciale Staten op 16
december 2013, in te trekken.

Fractie PvdD wenst aantekening voor de voordracht te stemmen, maar wel een zorgpunt
te zien ten aanzien van het niet meerjarig een overzicht m.b.t. verschuivingen tussen
beheer en ontwikkeling.
Tegen voordracht 70-2018 stemt de fractie: PVV.
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21.

Provinciale Staten

Initiatiefvoorstel PvdD “Groen doet kinderen goed”.
Nummer 73
Provinciale Staten besluiten:
 de doelstelling om meer groene schoolpleinen te (doen) realiseren vast te stellen;
Gedeputeerde Staten op te dragen:
 in te zetten op kennisdeling, bijvoorbeeld door een verkenning uit te (laten) voeren
naar hoe anderen kunnen profiteren van goede voorbeelden, of hoe een schoolplein
dat eenmaal groen is ingericht, ook duurzaam in stand kan worden gehouden;
 een verbindende rol te vervullen, samen met relevante partners zoals gemeenten,
GGD’en en organisaties zoals bijvoorbeeld IVN en Jantje Beton, die ervaring hebben
met dit onderwerp;
 uiterlijk medio 2019 een verslag op basis van de bovenstaande activiteiten naar
Provinciale Staten te sturen waarin duidelijk wordt gemaakt of met de voorgestelde
inzet het doel behaald gaat worden en indien nodig extra inzet te plegen.
Initiatiefvoorstel nummer 73-2018 wordt unaniem aangenomen.

22.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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