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1.

Opening en mededelingen.
Afwezig zijn mw. Boelhouwer (SP), dhr. Haijen (SP), mw. Lagerveld (VVD), mw. Rommel
(VVD), mw. Bezaan (PVV), tevens 1 vacature bij VVD.
Gedeputeerde Loggen zal de vergadering eerder verlaten, alsmede mw. Pels (GroenLinks),
mw. Van Langen (VVD), dhr. Van der Sluijs (PVV), mw. Kaamer van Hoegee (VVD), dhr.
Voskuil (PvdA) en dhr. Ludriks (PVV).

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
• Het ordevoorstel van de heer Leever (ONH) om agendapunt 8g (Wadloopverordening) als
bespreekpunt 9a te behandelen, wordt ingewilligd.
• PS heeft ingestemd met de behandeling van het interpellatieverzoek van fractie SP inzake
Tata-Harsco als agendapunt 17.
• PS heeft ingestemd met de behandeling van het interpellatieverzek van fracties SP,
50PLUS en PVV inzake Spuisluis als agendapunt 18.
• Bij dit agendapunt zijn 5 moties Vreemd a/d Orde van de Dag ingediend:
- Moties M9- en M10-2019 zijn verworpen.
- Motie M11-2019 is aangenomen.
- Motie M12-2019 is ingetrokken en gewijzigd ingediend als motie M18-2019.
- Motie M13-2019 is ingetrokken.
|
• M11-2019 fracties D66, PvdA, CDA, VVD en CU-SGP:
Dictum:
spreken uit:
• in te kunnen stemmen met het overnemen van de beleidsaanbevelingen, zodat
• maatwerkoplossingen mogelijk worden;
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten voorts:
de uitvoeringsregeling zodanig aan te passen dat initiatieven die vallen onder de
stimuleringsgebieden (artikel 4) ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelgegd
worden.
Tegen motie M11-2019 stemmen de fracties: PVV, SP, ONH en 50PLUS.
• Fractie SP wenst aantekening tegen de motie te stemmen; vindt dat
zonnepanelen eerst op daken moeten komen en dat alle zonneakkers aan PS voor
besluitvorming voorgelegd moeten worden.
• Fractie VVD wenst aantekening dat er juist wel meer grip op het realiseren van
zonneparken is en is blij dat GS en coalitiepartijen dat hebben ingezien.
•

Fractie 50PLUS wenst aantekening tegen de motie te stemmen; vindt dat het om
heel nieuw beleid gaat dat te snel wordt doorgedrukt en vindt dat de nieuwe
Staten hierover gaan.

M18-2019 fracties ChristenUnie-SGP, GroenLinks, SP, PvdD, D66 en PvdA:
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Dictum:
spreken uit:
• dat het essentieel is voor de weidevogel om in samenspraak met relevante
maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Vogelbescherming, Landschap
Noord-Holland, LTO en de collectieven voor agrarisch natuurbeheer een provinciaal
actieplan op te stellen voor het verbeteren van de habitat van weidevogels;
• hiervoor aansluiting te willen zoeken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de
uitkomsten van het “overlegjaar”;
en roepen GS op:
op deze manier een provinciaal actieplan voor het behoud van weidevogels op te stellen.
Tegen motie M18-2019 stemt de fractie: VVD.
• Fractie D66 wenst aantekening voor de motie te stemmen om te markeren dat er
voor natuurbeheer en weidevogelbeheer grote stappen zijn gezet in de provincie
en benadrukt het belang van samenwerking.
• Fractie CDA wenst aantekening voor de motie te stemmen; vindt dat het
tegengaan van predatie belangrijk is voor de toekomst van weidevogels en gaat
ervan uit dat bij het openstellen van dit plan ook het tegengaan van predatie
meegenomen wordt.
• Fractie PvdA wenst aantekening voor de motie te stemmen; vond het
aanvankelijk te eenzijdig alsof er niets was gebeurd de afgelopen tijd en met
deze toevoegingen wordt het doorgezet op dingen die wij al lang in gang hebben
gezet.
De agenda is vastgesteld.

2a.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Er zijn geen actualiteiten ingediend.

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 14 januari en 4 februari 2019.
De notulen van 14 januari en 4 februari 2019 worden 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.
De lijst moties wordt vastgesteld.
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8.

Hamerstukken.

8a.

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019.
Voordracht 18-2019 (besluiten 18A-18B-18C).
Provinciale Staten besluiten (18A-2019):
1. de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019 vast
te stellen overeenkomstig bijlage A;
2. de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014,
de Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum en de Verordening
Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Texel te wijzigen overeenkomstig bijlage B.
Provinciale Staten besluiten vast te stellen (18B-2019):
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Besluit: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;
b. Regeling: Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers;
c. openbaar vervoer: voor eenieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling
met een auto, bus, trein, tram of via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel
met een veerpont of een veerboot;
d. commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82 van de
Provinciewet, dat niet tevens statenlid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een
commissie is benoemd;
e. statenlid: lid van Provinciale Staten;
f. gedeputeerde: lid van het college van Gedeputeerde Staten;
g. commissaris: commissaris van de Koning;
h. ambtsdrager: een statenlid, de commissaris of een gedeputeerde.
Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor statenleden
Artikel 2
Vergoedingen voor Statenleden
1. Een Statenlid ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden en een
onkostenvergoeding overeenkomstig het Besluit.
2. Een Statenlid ontvangt reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Besluit en de Regeling.
Artikel 3
Toelage lid onderzoekscommissie
1. Een statenlid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 151a, derde
lid, van de Provinciewet, ontvangt per jaar voor dat lidmaatschap een toelage die
overeenkomt met 300% van de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, genoemd
in artikel 2.1.1, eerste lid, van het Besluit.
2. Indien de commissaris de duur van de activiteiten voor de onderzoekscommissie niet op
een heel kalenderjaar vaststelt, wordt de toelage naar rato toegekend.
Artikel 4
Voorziening arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
Jaarlijks ontvangt een statenlid een bedrag gelijk aan de vergoeding voor de
werkzaamheden genoemd in artikel 2.1.1, eerste lid, van het Besluit ten behoeve van het
treffen van voorzieningen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
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Artikel 5
OV-chipkaart
1. Een statenlid wordt op aanvraag een OV-chipkaart ter beschikking gesteld.
2. Gebruik van het openbaar vervoer wordt vergoed op basis van het tarief van de tweede
klasse van het betreffende openbaar vervoermiddel.
3. De met het openbaar vervoer gemaakte reizen worden verantwoord in een daartoe door
de provincie opengestelde persoonlijke digitale omgeving.
Artikel 6
Verblijfkosten
Aan een statenlid worden tijdens zijn zakelijk verblijf op het provinciehuis vanwege
werkzaamheden voor de provincie maaltijden en consumpties verstrekt.
Hoofdstuk 3 Voorzieningen voor de commissaris van de Koning
Artikel 7
Ter beschikking gestelde auto
1. Gedeputeerde Staten stellen ten laste van de provincie een auto voor gemeenschappelijk
gebruik of een auto op afroep van een daartoe door de provincie gecontracteerde
vervoerder met chauffeur ter beschikking aan de commissaris.
2. De auto wordt zakelijk gebruikt.
Hoofdstuk 4 Voorzieningen voor gedeputeerden
Artikel 8
Ter beschikking gestelde auto
1. Gedeputeerde Staten stellen ten laste van de provincie een auto voor gemeenschappelijk
gebruik of een auto op afroep van een daartoe door de provincie gecontracteerde
vervoerder met chauffeur ter beschikking aan een gedeputeerde.
2. De auto wordt zakelijk gebruikt.
Artikel 9
Reis- en verblijfkosten buitenlandse dienstreis
1. Een buitenlandse dienstreis is een reis die een gedeputeerde buiten Nederland maakt ten
behoeve van de uitoefening van het ambt, uitgezonderd reizen naar een Europese instelling.
2. De gedeputeerde informeert Provinciale Staten over de buitenlandse dienstreis.
3. Reis- en verblijfkosten voor een buitenlandse dienstreis worden vergoed, indien voor deze
reis vooraf toestemming van Gedeputeerde Staten is verkregen.
4. Voor een dienstreis worden de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte reis- en
verblijfkosten volledig vergoed.
5. Onder de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte reis- en verblijfkosten bedoeld in het
vierde lid wordt voor vliegreizen verstaan:
a. bij reizen binnen Europa: de kosten voor reizen in economyclass, tenzij er redelijke
gronden bestaan om businessclass te reizen;
b. bij reizen buiten Europa: de kosten voor reizen in businessclass.
Hoofdstuk 5 Voorzieningen voor commissieleden
Artikel 10
Vergoedingen commissieleden
1. Een commissielid ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de
commissie overeenkomstig het Besluit.
2. Een commissielid ontvangt reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Besluit en de
Regeling.
Hoofdstuk 6 Gemeenschappelijke voorzieningen
Artikel 11
Vergoeding kosten scholing
1. Van scholing bedoeld in dit artikel is sprake als de scholing niet-partijpolitiek
georiënteerd is en gericht is op de vervulling van de functie van de ambtsdrager of het
commissielid.
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2. De kosten van scholing die door of namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden
aan de ambtsdrager of het commissielid, komen voor rekening van de provincie.
3. De ambtsdrager die of commissielid dat scholing wenst die niet door of namens de
provincie wordt verzorgd of aangeboden, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in bij de
commissaris.
4. De commissaris dient de aanvraag bedoeld in het derde lid in bij de provinciesecretaris.
5. De aanvraag bedoeld in het derde lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een
kostenspecificatie.
6. De maximale scholingsvergoeding voor scholing die niet door of namens de provincie
wordt aangeboden of verzorgd, bedraagt:
a. voor de commissaris en gedeputeerden € 5000,- per ambtsdrager per
benoemingsperiode, tenzij Gedeputeerde Staten anders besluiten;
b. voor statenleden en commissieleden € 5000,- per lid per benoemingsperiode, tenzij
Provinciale Staten anders besluiten.
7. De kosten komen voor rekening van de provincie als deelname naar oordeel van
Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten van belang is in verband met de vervulling
van de functie.
8. Gedeputeerde Staten kunnen een scholingsplan opstellen dat nadere regels bevat ten
aanzien van de scholingsmogelijkheden en de wijze van vergoeden.
Artikel 12
Bruikleen informatie- en communicatievoorzieningen
Voor de informatie- en communicatiemiddelen die aan de ambtsdrager of het commissielid
ter beschikking worden gesteld, wordt een bruikleenovereenkomst getekend.
Artikel 13
Voorziening tijdelijke functionele beperking
1. De ambtsdrager die of het commissielid dat een tijdelijke functionele beperking heeft en
niet in staat is met het openbaar vervoer of met eigen vervoer te reizen voor woonwerkverkeer of voor de uitoefening van de functie, kan op kosten van de provincie gebruik
maken van een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening.
2. Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten beoordelen of de gewenste
vervoersvoorziening geschikt is en door de provincie kan worden vergoed of ter beschikking
gesteld.
Artikel 14
Bedrijfsgeneeskundige zorg
De ambtsdrager kan voor bedrijfsgeneeskundige zorg gebruik maken van de voorzieningen
voor ambtenaren.
Artikel 15
Parkeerfaciliteiten
De ambtsdrager of het commissielid kan gebruik maken van parkeerfaciliteiten van de
provincie indien en voor zover hij uit hoofde van zijn functie aanwezig moet zijn in het
provinciehuis.
Hoofdstuk 6 De procedure van declaratie
Artikel 16
Betaling van kosten
Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door:
a. betaling uit eigen middelen;
b. rechtstreekse toezending van de factuur aan de provincie; of
c. gebruik van een provinciale creditcard.
Artikel 17
Declaratie van vooruit betaalde kosten
1. De ambtsdrager of het commissielid voldoet kosten alleen uit eigen middelen als
rechtstreekse facturering aan de provincie en gebruik van de provinciale creditcard niet
mogelijk zijn.
2. Declaratie van uit eigen middelen vooruitbetaalde kosten vindt plaats door
gebruikmaking van een daarvoor beschikbaar gesteld declaratieformulier.
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3. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ingediend binnen één maand na de
maand waarin de kosten zijn gemaakt bij de griffier onderscheidenlijk de provinciesecretaris
of de door hem aangewezen ambtenaar.
4. Kosten worden alleen vergoed als originele nota’s van geleverde goederen of diensten bij
het declaratieformulier worden overgelegd.
5. Declaraties die worden ingediend ná 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarin de
kosten zijn gemaakt, worden niet vergoed.
Artikel 18
Rechtstreekse facturering bij de provincie
1. De vergoeding van kosten kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door
een ambtsdrager of een commissielid voor akkoord ondertekende factuur aan de provincie.
2. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door een daarvoor
beschikbaar gesteld begeleidingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
3. Een ambtsdrager of een commissielid dient het begeleidingsformulier en de factuur
binnen één maand in bij de griffier, onderscheidenlijk de provinciesecretaris of de door hem
aangewezen ambtenaar.
4. Declaraties die na 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarop de declaratie
betrekking heeft worden ingediend, worden niet vergoed.
5. In geval van uitbetaling van een van de ingediende declaratie afwijkende vergoeding
wordt betrokkene daarvan in kennis gesteld onder vermelding van de argumentatie om een
afwijkende vergoeding toe te kennen.
Artikel 19
Gebruik provinciale creditcard
1. Gedeputeerde Staten stellen op aanvraag een provinciale creditcard ter beschikking aan
de commissaris en de gedeputeerden voor het doen van uitgaven die voor vergoeding of
tegemoetkoming ten laste van de provincie in aanmerking komen.
2. De provinciesecretaris draagt zorg voor de afhandeling van de aanvraag, verstrekking en
intrekking van een provinciale creditcard.
3. Opname van contant geld met een provinciale creditcard is niet toegestaan.
4. Ter verantwoording van uitgaven die met een provinciale creditcard zijn gedaan, worden
door de gedeputeerde of commissaris binnen één maand na betaling originele nota’s van
geleverde goederen of diensten overgelegd met een daarvoor beschikbaar gesteld
begeleidingsformulier.
5. Reis- en verblijfkosten voor een buitenlandse dienstreis bedoeld in artikel 9 kunnen
worden betaald door gebruikmaking van de creditcard.
6. Bij beëindiging van het ambt van commissaris of gedeputeerde wordt een provinciale
creditcard onverwijld ingeleverd.
7. Verlies of diefstal van een provinciale creditcard wordt door de gedeputeerde of
commissaris direct gemeld bij de desbetreffende creditcardmaatschappij en zo spoedig
mogelijk bij de provincie.
8. Het eigen risico bij verlies en diefstal van een provinciale creditcard komt voor rekening
van de provincie.
Hoofdstuk 7 Slotbepalingen
Artikel 20
Intrekking verordening
De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland
2010 wordt ingetrokken.
Artikel 21
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 28 maart 2019.
Artikel 22
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers
provincie Noord-Holland 2019.

6



Provinciale Staten

Provinciale Staten besluiten (18C-2019):
ARTIKEL I
De Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014
wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 6 wordt ‘artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden’
vervangen door ‘artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers’.
ARTIKEL II
De Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 2, zevende lid, wordt de zinsnede ‘artikel 30 van de Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland’ vervangen door ‘het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’.
B
In artikel 3, tweede lid, wordt de zinsnede ‘artikel 30 van de Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland’ vervangen door ‘het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’.
ARTIKEL III
De Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Texel wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 2, zevende lid, wordt de zinsnede ‘artikel 30 van de Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland’ vervangen door ‘het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’.
B
In artikel 3, tweede lid, wordt de zinsnede ‘artikel 30 van de Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland’ vervangen door ‘het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking op 28 maart 2019.

8b.

Besluit tot wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015.
Voordracht 19-2019
Provinciale Staten besluiten:
ARTIKEL I
De Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma wordt een
onderdeel g toegevoegd, luidende:
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g. reglement: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015;
2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. voorzitter: de voorzitter van provinciale staten bedoeld in artikel 9 Provinciewet.
B
In artikel 3 wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’.
C
In artikel 4 wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’.
D
In artikel 6, derde lid, wordt ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015’
vervangen door ‘reglement’.
E
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt de zinsnede ‘variabele bijdrage van € 6.037,00 per lid’ vervangen
door ‘variabele bijdrage per lid’;
2. In het vierde lid wordt ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015’ vervangen door
‘reglement’;
3. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. De subsidiebedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van
de consumentenprijsindex van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt
verleend.
F
Artikel 8, tweede lid, komt onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid te
vervallen.
G
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015’ wordt vervangen door
‘reglement’;
2. De zinsnede ‘voorzitter van provinciale staten’ wordt vervangen door ‘voorzitter’.
H
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’;
2. In het vierde lid wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’;
3. In het vijfde lid wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’;
4. In het zesde lid wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’;
5. In het zevende lid wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’;
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6. In het achtste lid wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’;
7. Het negende lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De zinsnede ‘voorzitter van provinciale staten’ wordt vervangen door ‘voorzitter’;
b. De zinsnede ‘waarvan hij van oordeel is dat’ komt te vervallen;
c. De zinsnede ‘de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden
Noord Holland 2010’ wordt vervangen door ‘het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers, de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers en de
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019’;
8. In het tiende lid wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’;
9. Het elfde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De zinsnede ‘voorzitter van provinciale staten’ wordt vervangen door ‘voorzitter’;
b. Onderdeel d komt te luiden:
d. betalingen aan bedrijven waarover statenleden of duo-commissieleden middellijk of
onmiddellijk zeggenschap hebben en betalingen aan partners en familieleden tot en met de
derde graad van bloed- en aanverwantschap;
c. De punt aan het slot van onderdeel e wordt vervangen door een puntkomma;
d. Onderdeel f komt te luiden:
f. uitgaven aan statenleden of duo-commissieleden of bedrijven van statenleden of duocommissieleden voor werkzaamheden, welke zij als medewerker of anderszins in opdracht
van een stichting als bedoeld in artikel 4 verrichten;
e. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma wordt
een onderdeel g toegevoegd, luidende:
g. uit fractiegeld door een statenlid of duo-commissielid gedeclareerde presentiegelden.
10. In het twaalfde lid wordt ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’;
I
In artikel 12 wordt de zinsnede ‘voorzitter van provinciale staten’ vervangen door ‘voorzitter’.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2019, met uitzondering van artikel G, zevende lid,
onderdeel c, dat in werking treedt op 28 maart 2019.

8c.

Besluit tot instelling van de onderzoekscommissie geloofsbrieven.
Voordracht 30-2019
Provinciale Staten besluiten:
1. er is een Onderzoekscommissie geloofsbrieven;
2. de commissie bestaat uit zes leden;
3. de leden zijn Statenleden;
4. de voorzitter benoemt de leden;
5. de commissie wordt door de voorzitter ontbonden nadat de bevindingen van de
commissie door Provinciale Staten zijn gehoord.

8d.

Besluit tot instemming met Besluit mandaat, volmacht en machtiging van
Gedeputeerde Staten en de CdK van Noord-Holland aan de griffier 2019.
Voordracht 20-2019
Provinciale Staten besluiten:
in te stemmen met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van Gedeputeerde Staten
en de commissaris van de Koning van Noord-Holland aan de griffier.

9


8e.

Provinciale Staten

Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel.
Voordracht 21-2019
Provinciale Staten besluiten:
1.
de ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren;
2.
het Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten Brug Ouderkerk aan de Amstel
bestaande uit regels en verbeelding, de bijbehorende toelichting, bijbehorende
rapporten en onderzoeken, vast te stellen;
3.
het Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten Brug Ouderkerk aan de Amstel ter
visie te leggen gedurende zes weken, vanaf 14 maart 2019.
Fractie PvdD wenst aantekening voor de voordracht te stemmen omdat deze over de technische
ruimte gaat, maar zich nog wel zorgen te maken over de bomenkap en of de herplantplicht
volwaardig is.

8f.

Eindrapport externe evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad.
Voordracht 22
Provinciale Staten besluiten:
• kennis te nemen van het eindrapport “Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en de
Programmaraad”;
• de Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken inhoudelijk op de hen regarderende
aanbevelingen te reageren en aan te geven of en zo ja hoe deze aanbevelingen door zullen
werken in de toekomstige werkwijze van de Randstedelijke Rekenkamer
• de aanbevelingen aan Provinciale Staten over te nemen, zijnde:
3.1 Neem een besluit over de positionering en rol van de programmaraad;
3.2 Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Statenleden bij het
rekenkameronderzoek te vergroten;
3.3 Creëer ruimte en tijd voor een goed debat;
3.4 De gezamenlijke griffies te verzoeken hier suggesties voor uit te werken.

9.

Vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) N247.
Voordracht 11
Provinciale Staten besluiten:
1. de Nota van beantwoording Provinciaal Inpassingsplan N247 vast te stellen;
2. het Provinciaal Inpassingsplan N247 bestaande uit regels en verbeelding, de bijbehorende
toelichting, bijbehorende rapporten en onderzoeken, vast te stellen;
3. het definitieve Provinciaal Inpassingsplan N247 ter visie te leggen gedurende zes weken,
vanaf 11 februari 2019;
4. daarbij te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Tegen voordracht 11-2019 stemt de fractie: PvdD.

9a.

Wadloopverordening 2019.
Voordracht 27-2019
Provinciale Staten besluiten:
vast te stellen de Wadloopverordening 2019.
Tegen voordracht 27-2019 stemt de fractie: ONH.
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10.

Provinciale Staten

Vaststelling Provinciaal Inrichtingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241).
Voordracht 23-2019
Provinciale Staten besluiten:
1. de Nota van beantwoording Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg
(N241) vast te stellen;
2. het Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) bestaande uit regels
en verbeelding, de bijbehorende toelichting, bijbehorende rapporten en onderzoeken, vast
te stellen;
3. het definitieve PIP Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) ter visie te leggen gedurende zes
weken na bekendmaking, vanaf 14 maart 2019;
4. daarbij te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Tegen voordracht 23-2019 stemmen de fracties: SP, GroenLinks en PvdD.
• Fractie ChristenUnie-SGP wenst aantekening ondanks het verworpen amendement, wel
voor de voordracht te hebben gestemd en vasthoudt aan het feit dat er een goed
landschappelijk inpassingplan moet komen.
• Fractie D66 wenst aantekening ervan uit te gaan dat er een gedragen landschapsplan
komt.
• Fractie PvdA wenst aantekening het belangrijk te vinden dat de werkzaamheden bij
vaststelling PIP kunnen aanvangen en het landschapsplan te zullen beoordelen bij
agendering PS-vergadering.
• Fractie PVV wenst aantekening van oordeel te zijn dat het PIP zorgvuldig is
samengesteld en getoetst op uitvoerbaarheid.
• Fractie CDA wenst aantekening met het PIP in te stemmen en dezelfde
voorwaardelijkheid te hebben over het landschapsplan waar de nieuwe Staten over
gaan.

11.

Eerste begrotingswijziging 2019.
Voordracht 24-2019
Provinciale Staten besluiten:
de begroting 2019 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.
Voordracht 24 wordt unaniem aangenomen.
• Fractie D66 wenst aantekening te kunnen leven met de eerste begrotingswijzigingen en
geeft complimenten aan GS en ambtelijke organisatie over de wijze waarop de
aanbevelingen van de Rekeningencommissie Plus zijn opgevolgd en uitgewerkt.
• Fractie 50PLUS wenst aantekening voor de voordracht te stemmen; gaan akkoord met
de eerste begrotingswijziging met uitzondering van het bedrag dat gereserveerd is voor
het Klimaatakkoord omdat zij daarbij eerste de doorrekeningen van de Tweede Kamer
af willen wachten.

12.

Multimodaal bereikbaarheidspakker Corridor Amsterdam-Hoorn: financiële bijdrage.
Voordracht 25-2019
Provinciale Staten besluiten:
1. Ten behoeve van een multimodaal bereikbaarheidspakket in de Corridor AmsterdamHoorn (CAH) de bereidheid uit te spreken een financiële bijdrage te verlenen van
maximaal € 28,1 miljoen;
2. Voor het nog niet gedekte deel van deze bijdrage de volgende middelen te reserveren
voor:
a. N 516-AVANT € 13.000.000, ten laste van de nog niet geoormerkte middelen binnen
de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur tot en met 2027.
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Provinciale Staten

b. Fietsmaatregelen € 600.000, ten laste van de reserve Ontwikkeling provinciale
infrastructuur.
c. Fietsmaatregelen € 500.000, ten laste van de reserve Uitvoering Mobiliteitsbeleid
door derden.
d. Versterken van natuurverbindingen € 2.000.000, ten laste van de reserve Groen.
Voordracht 25-2019 wordt unaniem aangenomen.
• Fractie PvdD wenst aantekening voor de voordracht te stemmen; zijn blij met de
toezegging van de gedeputeerde.

13.

Zienswijze kadernota 2020 van RUD Noord-Holland Noord.
Voordracht 26-2019
Provinciale Staten besluiten:
de zienswijze op de voorgestelde kadernota 2020 van de RUD Noord-Holland Noord (RUD
NHN) vast te stellen.
Tegen voordracht 26-2019 stemt de fractie: PvdD.

14.

Initiatiefvoorstel PvdD, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en D66 “Naar een toekomst zonder
(plastic) zwerfafval”.
Nummer 10-2019
Mevrouw Vermaas (PvdD) licht het initiatiefvoorstel toe.
A14-2019 fracties D66, PvdA, VVD en CDA:
Dictum:
PS amenderen het voorstel als volgt:
• besluitpunten 2.1, 2.2 en 2.3 schrappen
en vervangen door:
• “De provincie beziet of, hoe en tegen welke kosten verbetering in de aanpak van
zwerfafval langs provinciale wegen en op provinciale terreinen bij toekomstige
gebiedscontracten kan worden meegenomen.”
Tegen A14-2019 stemmen de fracties: PVV, SP, GroenLinks, PvdD en ChristenUnie-SGP.
• Fractie SP wenst aantekening tegen het amendement te stemmen; het holt het voorstel
helemaal uit.
• Fractie 50PLUS wenst aantekening wenst aantekening voor het amendement te
stemmen; vindt het wel jammer dat dit overblijft van het vele werk dat de
initiatiefnemers erin hebben gestopt.
• Fractie PVV wenst aantekening tegen het amendement te stemmen; pleit voor
verhoging van bestuurlijke boetes en met dat geld het overige afval dat er nog ligt op te
ruimen.
Provinciale Staten besluiten geamendeerd (A14-2019):
1. Uit te spreken dat een sterke aanpak van het zwerfafvalprobleem, op basis van het
initiatiefvoorstel, van groot belang vinden.
2. De volgende voorstellen over te nemen:
•
“De provincie beziet of, hoe en tegen welke kosten verbetering in de aanpak van
zwerfafval langs provinciale wegen en op provinciale terreinen bij toekomstige
gebiedscontracten kan worden meegenomen”;
2.4.
De provincie faciliteert initiatieven voor opruimacties langs provinciale (vaar)
wegen;
2.5.
De provincie sluit zich aan bij landelijke opschoondagen;
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Provinciale Staten

2.6.

2.7.

2.8.

De provincie gaat aan tafel met de terreinbeherende organisaties om de
mogelijkheden te bespreken hoe mensen tijdens het sporten of recreëren
kunnen bijdragen aan het opruimen van zwerfafval;
De provincie stuurt een brief naar de VNG waarin kenbaar wordt gemaakt dat zij
wil ondersteunen in de lobby richting het Rijk om continuïteit van het lopende
programma’s zwerfafvalvergoeding te behouden;

Provincie Noord-Holland spreekt de ambitie uit om een afvalloze provincie
te worden.

Tegen initiatiefvoorstel nr. 10-2019 stemt de fractie: PVV.
• Fractie 50PLUS wenst aantekening in te stemmen met het initiatiefvoorstel, behoudens
besluitpunt 2.8.
• Fractie GroenLinks wenst aantekening voor het geamendeerde initiatiefvoorstel te
stemmen; vindt het teleurstellend dat de coalitie het initiatief op deze manier uitholt,
maar er blijft toch meer over dan in het geval het initiatiefvoorstel wordt ingetrokken.

15.

Initiatiefvoorstel ChristenUnie-SGP “Kwetsbare verkeersdeelnemers”.
Nummer 29-2019
Dhr. Klein (ChristenUnie-SGP) licht het initiatiefvoorstel toe.
Motie M17-2019 (ChristenUnie-SGP) wordt aangehouden.
Besluitpunt 3 wordt ingetrokken, alleen punten 1 en 2 worden in stemming gebracht.
Provinciale Staten besluiten geamendeerd:
GS te verzoeken:
1. om bij onderhoud bestaande infrastructuur en ontwikkeling en realisatie van nieuwe
infrastructuur gelijkwaardige toegang voor alle mensen, met en zonder een beperking,
conform het VN-verdrag handicap als uitgangspunt te nemen;
2. om personen met een handicap actief te betrekken bij de besluitvormingsprocessen
over beleid en programma’s die hen direct betreffen.
Initiatiefvoorstel 29-2019 wordt unaniem aangenomen.
• Fractie PVV wenst aantekening voor het initiatiefvoorstel te stemmen; spreekt
waardering uit en vindt het verstandig dat besluitpunt 3 is ingetrokken waardoor het
voorstel op meer steun kan rekenen.
• Fractie D66 wenst aantekening voor het initiatiefvoorstel te stemmen met de opmerking
dat het hanteren van het VN-verdrag staand beleid is in de provincie.
• Fractie CDA wenst aantekening voor het initiatiefvoorstel te stemmen na deze wijziging.
• Fractie VVD sluit zich bij fractie CDA aan.

16.

Vragenuur.
De mondelinge vragen ingediend door fractie PvdD inzake A9 Heiloo zijn door
gedeputeerde Post beantwoord.

17.

Interpellatie fractie SP inzake Tata/Harsco.
De door fractie SP gestelde vragen en de door fracties CDA en GroenLinks gestelde
aanvullende vragen zijn door gedeputeerde Tekin beantwoord.

18.

Interpellatie fracties SP, 50PLUS en PVV inzake Spuisluis.
De door fracties SP, 50PLUS en PVV gestelde vragen en de door fracties PvdA en
ChristenUnie-SGP zijn door gedeputeerde Van der Hoek beantwoord.

19.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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