

Provinciale Staten

Besluitenlijst PS


Datum vergadering

: 14 januari 2019

Voorzitter

: dhr. A.Th.H. van Dijk

Griffier

: mw. K. Bolt

1.

Opening en mededelingen.
Afwezig zijn de heren Den Uyl (PvdA), Voskuil (PvdA) en Wiesehahn (VVD), alsmede mw.
Kirch (VVD) en mw. Rommel (VVD) en mw. Van Langen (VVD) zijn afwezig.
Mw. Kaamer van Hoegee (VVD) arriveert later.
Gedeputeerden Tekin en Bond verlaten de vergadering eerder wegens verplichtingen
elders. Gedeputeerde Post is vanwege familieomstandigheden afwezig; gedeputeerde
Geldhof zal haar in deze vergadering vervangen.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
 PS heeft ingestemd met de behandeling van de aangemelde actualiteit door fracties
GroenLinks, SP en ChristenUnie-SGP inzake “Dwangsommen en grafietregens”.
 Bij dit agendapunt is een motie Vreemd a/d Orde van de dag ingediend en verworpen.
 Het ordevoorstel van fractie PvdD om agendapunt 9 vandaag niet te behandelen en
later een aangepast stuk te behandelen, is verworpen.
 Het ordevoorstel van fractie ONH om agendapunt 10 van de agenda te halen en in
februari te behandelen, is verworpen.
 Het ordevoorstel van fractie 50PLUS om hamerstuk 8a als bespreekstuk te behandelen,
is verworpen.
De agenda is vastgesteld.

2a.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
De door fracties GroenLinks, SP en ChristenUnie-SGP aangemelde actualiteit
“dwangsommen en grafietregens” 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 openbare vergaderingen van 12-19 november en 17
december 2018, alsmede van de besloten vergaderingen van 19 november en 10
december 2018.
 De openbare notulen van 12-19 en 17 december worden ongewijzigd vastgesteld.
 De geheime notulen van de besloten vergadering van 19 november 2018 zijn
ongewijzigd vastgesteld.
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De notulen van de besloten vergadering van 10 december 2018 zijn ongewijzigd
vastgesteld en PS is akkoord gegaan met het opheffen van de geheimhouding op de
notulen van PS 10 december 2018.

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.

Actualisatie Evaluatiekader Subsidies.
Voordracht 01-2019
Provinciale Staten besluiten:
1. Het Evaluatiekader Subsidies 2018 vast te stellen.
Fractie 50PLUS wenst aantekening tegen de voordracht te hebben gestemd; heeft
proefondervindelijk kunnen zien dat er veel subsidies niet goed terechtgekomen zijn.

8b.

Zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019 van de Omgevingsdienst IJmond.
Voordracht 04-2019
Provinciale Staten besluiten:
Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze op de voorgestelde eerste
begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst IJmond in te dienen.

8c.

Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2018.
Voordracht 05-2019
Provinciale Staten besluiten:
Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2018 van de Provincie
Noord-Holland vast te stellen.

8d.

Deelname Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA.
Voordracht 06-2019
Provinciale Staten besluiten:
Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om een deel te nemen aan
de coöperatieve vereniging Samenwerkingsverband DOVA U.A. en vast te stellen dat
Provinciale Staten hiermee in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen ter zake te uiten.
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8e.

Provinciale Staten

Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer “Garanties, leningen en revolverende
fondsen”.
Voordracht 07-2019
Provinciale Staten besluiten:
 GS te verzoeken om de Uitvoeringsrichtlijn Leningen en garantstellingen door te
ontwikkelen in een door Provinciale Staten vastgesteld beleid, bij voorkeur
ondersteund met een afwegingskader voor de inzet van verschillende mogelijke
financiële instrumenten, zoals garanties en leningen, maar ook revolverende
fondsen, deelnemingen en cofinanciering.
 GS te verzoeken een voorstel te doen wanneer en op welke wijze Provinciale Staten
worden betrokken bij het verstrekken van nieuwe garanties en leningen en dit op te
nemen in het door Provinciale Staten vast te stellen beleid.
 GS te verzoeken om een integraal overzicht van de lopende revolverende fondsen op
te nemen in de P&C cyclus van de provincie, waarbij per fonds in ieder geval de
entiteit, looptijd, omvang, aandeel van de provincie en de mate van revolverendheid
wordt weergegeven. Idealiter wordt tevens inzicht gegeven in de mate waarin met de
fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd.

8f.

Besluit mandaat en machtiging WOB.
Voordracht 02-2019
Provinciale Staten besluiten:
vast te stellen:
Besluit mandaat en machtiging Wet openbaarheid van bestuur van Provinciale Staten
van Noord-Holland 2019
Artikel 1 Begripsbepalingen
In het kader van dit besluit wordt verstaan onder:
a. voorzitter: de voorzitter van provinciale staten als bedoeld in artikel 9 provinciewet;
b. presidium: het presidium als bedoeld in het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en
Statencommissies van Noord-Holland 2015.
c. wet: Wet openbaarheid van bestuur.
Artikel 2 Voorzitter
1. De voorzitter is gemandateerd en gemachtigd om besluiten te nemen met betrekking
tot verzoeken om informatie als bedoeld in de wet, inclusief de besluiten die
daarmee samenhangen.
2. De voorzitter is gemandateerd en gemachtigd om beslissingen op bezwaarschriften
te nemen, tenzij het primaire besluit door de voorzitter is genomen.
3. De voorzitter kan ondermandaat en –machtiging verlenen aan de griffier en zijn
plaatsvervanger.
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Artikel 3 Ondertekening
De ondertekening van besluiten als bedoeld in artikel 2, luidt:
‘Provinciale Staten van Noord-Holland, namens deze;
Gevolgd door de handtekening en de naam van de functionaris.
Artikel 4 Informeren
Het presidium wordt geïnformeerd over de uitoefening van de in artikel 2 bedoelde
bevoegdheid.
Artikel 5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Wet openbaarheid van
bestuur van Provinciale Staten van Noord-Holland 2019.

9.

Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking tot natuurnetwerk
Nederland, strandzonering en kleinschalige ontwikkeling.
Voordracht 03-2019
Mw. Klaassen (D66) en mw. Van Duijn (PvdA) onthouden zich van stemming bij dit
agendapunt vanwege mogelijke belangenverstrengeling.
Besluiten (A2-2019 D66, PvdA, VVD en CDA) m.b.t. gebiedsbeschrijving Texel:
schrapt op pagina 5 onderaan de pagina de volgende twee zinnen:
"De afgelopen decennia is dit gebruik onder druk komen te staan. De schapenhouderij staat
onder financiële druk en is genoodzaakt te intensiveren en uit te breiden. Dit brengt het
karakteristieke landschap in gevaar."
Provinciale Staten besluiten geamendeerd (A6 en A8-2019):
Artikel I
De Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 5c wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt het woord ‘woningen’ vervangen door: burgerwoningen
2. Na het derde lid worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:
4. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in een kleinschalige
ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied ter plaatse van een bestemmingsvlak, dat
reeds voorziet in een stedelijke functie, naar een woonfunctie voor maximaal twee
burgerwoningen, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
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a. de omzetting naar een woonfunctie beperkt de bedrijfsvoering en de
ontwikkelingsmogelijkheden van omringende agrarische bedrijven niet;
b. aan maximaal 2500 m2 van het oorspronkelijke bestemmingsvlak dat voorzag in
de stedelijke functie wordt de woonbestemming toegekend;
c. de bestaande bedrijfsbebouwing op de overige gronden wordt gesloopt en aan
deze gronden wordt een bestemming toegekend zonder bouwmogelijkheden, en;
d. een tweede burgerwoning is alleen mogelijk als meer dan 1.500 m2
grondoppervlakte aan bestaande bedrijfsbebouwing op het bestemmingsvlak
wordt gesloopt.

5. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

B
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder a, kan een bestemmingsplan
voorzien in een functiewijziging van het agrarisch bouwperceel naar een woonfunctie
voor maximaal twee burgerwoningen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de bedrijfswoning of het agrarisch bouwperceel is niet gelegen in glastuinbouwconcentratiegebied, zoals aangegeven op kaart 7 en de digitale verbeelding ervan;
b. de omzetting naar een woonfunctie beperkt de bedrijfsvoering en de
ontwikkelingsmogelijkheden van omringende agrarische bedrijven niet;
c. aan maximaal 2500 m2 van het oorspronkelijke bestemmingsvlak dat voorzag in
het agrarische bouwperceel wordt de woonbestemming toegekend;
d. de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing op de overige gronden van het
agrarisch bouwperceel wordt gesloopt en aan deze gronden een bestemming
wordt toegekend zonder bouwmogelijkheden;
e. een tweede burgerwoning is alleen mogelijk als meer dan 1.500m2
grondoppervlakte aan bestaande agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt,
en;
f. een burgerwoning is uitsluitend mogelijk op het agrarische bouwperceel waar de
agrarische bedrijfswoning staat.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, aanhef en onder e, kan een
bestemmingsplan voorzien in een functiewijziging van een karakteristieke boerderij naar
een woonfunctie waarbij de karakteristieke boerderij mag worden gesplitst in meerdere
burgerwoningen, indien geen afbreuk wordt gedaan aan het oorspronkelijke karakter van
de bebouwing.

C
Artikel 19 komt te luiden:
1. Een bestemmingsplan voor gebieden aangeduid op kaart 4 en op de digitale
verbeelding ervan als natuurnetwerk Nederland of als natuurverbinding strekt tot de
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bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en
waarden van de gebieden.
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid stelt regels in het belang van de
bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en
waarden van de gebieden. Bij het stellen van deze regels moeten de wezenlijke
kenmerken en waarden van de gebieden in acht worden genomen.
3. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid maakt geen nieuwe activiteiten
mogelijk die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke
kenmerken en waarden, of tot een vermindering van de oppervlakte van het
natuurnetwerk Nederland of de natuurverbindingen, of van de samenhang tussen die
gebieden.
4. In afwijking van het derde lid kan een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid
nieuwe activiteiten mogelijk maken, indien:
a er sprake is van een groot openbaar belang;
b er geen reële alternatieven zijn, en;
c de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en
samenhang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden
gecompenseerd.
5. Bij toepassing van het vierde lid voldoet het bestemmingsplan aan de ruimtelijke
kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 en is een bestemmingsplan in
overeenstemming met het gestelde in artikel 5a of artikel 5c.
6. Voor zover het vierde lid, aanhef en onder c van toepassing is, is artikel 25, vierde lid,
niet van toepassing.
7. De wezenlijke kenmerken en waarden als bedoeld in dit artikel zijn neergelegd in
bijlage 3, Wezenlijke kenmerken en waarden natuurnetwerk Nederland provincie
Noord-Holland bij de verordening.
8. Gedeputeerde staten kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale
staten, de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland en de natuurverbindingen,
als aangegeven op kaart 4 en de digitale verbeelding ervan, wijzigen:
a ten behoeve van een verbetering van de samenhang of een betere planologische
inpassing van het natuurnetwerk Nederland, voor zover:
1°
de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland
worden behouden; en
2°
de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland ten minste gelijk blijft; of
b ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling, voor zover:
1°
de aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden en de samenhang
van het natuurnetwerk Nederland beperkt is;
2°
de ontwikkeling per saldo gepaard gaat met een versterking van de
wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland, of
een vergroting van de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland; en
3°
de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland ten minste gelijk blijft; of
c ten behoeve van de toepassing van het vierde lid.
9. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop
compensatie als bedoeld in het vierde lid, aanhef en onder c, plaatsheeft, gehoord de
desbetreffende commissie van Provinciale Staten.

6



Provinciale Staten

D
Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
In het vijfde lid wordt na onderdeel e een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
f. ontwikkelingen die op grond van artikel 5c en 17 zijn toegestaan.

E
Artikel 31 komt te luiden:
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in bebouwing in de op kaart 8 en op de digitale
verbeelding ervan als natuurstrand aangeduide gebieden.
2. Een bestemmingsplan voorziet alleen in seizoensgebonden bouwwerken in de periode
van 1 februari tot 1 november in de op kaart 8 en op de digitale verbeelding ervan als
seizoenstrand aangeduide gebieden.
3. Gedeputeerde Staten kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van Provinciale
Staten, de begrenzing van een natuur- of seizoenstrand op kaart 8 en de digitale
verbeelding ervan wijzigen.
F
Artikel 46a wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste en tweede lid wordt “1 mei 2018” vervangen door: 1 februari 2019.
Artikel II
In bijlage 2 wordt kaart 8: Blauwe ruimte en de digitale verbeelding ervan vervangen door
bijgaande kaart 8: Blauwe ruimte.
Artikel III
Na bijlage 2 wordt een nieuwe bijlage toegevoegd, luidende:
Bijlage 3 Wezenlijke kenmerken en waarden natuurnetwerk Nederland provincie NoordHolland
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciale blad waarin het wordt geplaatst.

Tegen amendement A2-2019 stemmen de fracties: PVV, SP, PvdD, 50PLUS en CU-SGP.
Tegen amendement A6-2019 stemmen de fracties: VVD, CDA en PVV.
Tegen amendement A8-2019 stemmen de fracties: VVD, CDA, PVV en 50PLUS.





(A2) fractie GroenLinks wenst aantekening voor amendement A2 te stemmen; is voor
het schrappen van de zinnen, maar neemt afstand van de reden waarom dat gebeurt.
(A2) fractie SP wenst aantekening tegen amendement A2 te stemmen; vindt dat waar het
amendement rede toegeeft, minder goed lijkt voor de natuur.
(A2) fractie CU-SGP wenst aantekening tegen amendement A2 te stemmen; ondersteunt
de agrarische natuurverenigingen en vindt het logisch dat het proces doorgaat, maar ziet
geen toegevoegde waarde bij dit amendement.
(A6) fractie PvdA wenst aantekening voor amendement A6 te stemmen; vindt het een
logische gang van zaken die in de praktijk vaker toegepast kan worden.
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(A8) fractie VVD wenst aantekening tegen amendement A8 te stemmen; blijft op het
standpunt dat het BARRO (Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening) leidend is en in
die zin het amendement daar geen recht aan doet.
(A8) fractie CDA wenst aantekening tegen amendement A8 te stemmen; sluit zich ook
aan bij het BARRO.

Tegen voordracht 03-2019 stemmen de fracties: SP, GroenLinks, PvdD, ONH en 50PLUS.




10.

Fractie GroenLinks wenst aantekening tegen de voordracht te stemmen; van de twee
niet aangenomen amendementen is er één cruciaal (A5), ziet het besluit dat nu genomen
gaat worden als een vergissing.
Fractie PVV wenst aantekening voor de voordracht te stemmen, maar stemmen niet in
met de wijzigingen van artikel 19.

Solaroad BV.
Voordracht 08-2019
Provinciale Staten besluiten:
1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om een aandelenbelang
van 50% in SolaRoad B.V. te nemen en vast te stellen dat Provinciale Staten hiermee in
staat zijn gesteld wensen en bedenkingen ter zake te uiten.
2. Een kapitaalkrediet van € 500.500 ter beschikking te stellen opdat het aandelenbelang
kan worden verworven en in de benodigde startfinanciering kan worden voorzien.
Tegen voordracht 03-2019 stemmen de fracties: SP, PVV, ONH, CU-SGP en 50PLUS.







Fractie CU-SGP wenst aantekening tegen de voordracht te zijn, maar niet tegen de pilot
Solaroad. Mist toezegging samenwerking te zoeken met andere overheidsorganisatie en
mist beantwoording op vraag over exit-strategie.
Fractie ONH wenst aantekening tegen de voordracht te stemmen; voorziet in dit project
geen revolving-fund en vindt het jammer dat hier 500.500 euro in wordt gestopt.
Fractie PVV wenst aantekening tegen de voordracht te stemmen; vindt dat provincie zich
aan kerntaken moet houden en ziet geen noodzaak om aandeelhouder te worden. Tevens
niet eens met het versnellen van de energietransitie, ziet deze liever afgeschaft.
Fractie 50PLUS wenst aantekening tegen de voordracht te zijn om als overheid deel te
nemen in een BV, maar is niet tegen de pilot Solaroad.

11.

Vragenuur.
Er zijn geen mondelinge vragen ingediend.

12.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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