Lijst moties PS 18 december 2017
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

M1262017

13-11-2017

Overlegjaar agrarisch
natuurbeheer

D66. CDA,
PvdA, VVD,
CU-SGP, SP

M962017

13-11-2017

Groei Schiphol
binnen grenzen

PS verzoeken GS:
* in het komende
verkenningsjaar in
overleg te treden met de
agrarische collectieven
en TBO’s over hoe de
biodiversiteitsdoelen en
beheerdoelen binnen het
NNN gehaald zouden
kunnen worden (zoals al
door de gedeputeerde
toegezegd in de expertbijeenkomst) en
daarvoor een neutrale
procesbegeleider aan te
trekken
* hiervan regelmatig een
terugkoppeling te geven
aan de commissie NLM
* te onderzoeken welke
andere werkwijzen en/of
financiële of juridische
instrumenten er nodig
zijn om de provinciale
doelen op dit gebied te
behalen met inzet van
samenwerkende
agrarische collectieven
en TBO’s en de
resultaten van het
onderzoek zo mogelijk
in te zetten om de
bestaande
instrumentenkoffer ten
behoeve van de realisatie
van NNN te vergroten
PS verzoeken GS:
* de geluidsproductie,
uitstoot en vervuiling

CU-SGP

1

Portefeuillehouder
Bond, J.

Tekin, A.

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Nummer

Datum PS

Onderwerp

M922017

13-11-2017

Klimaatverandering

M902017

13-11-2017

Omgevingswaarden

M852017

13-11-2017

Groei Schiphol van de
baan

Inhoud
veroorzaakt door
Schiphol niet verder mag
toenemen
* binnen deze
voorwaarden groei van
Schiphol mogelijk is
PS verzoeken GS:
zorg te dragen dat in het
koersdocument
opgenomen wordt dat de
huidige evaluatie van het
effect van beleid op de
klimaatverandering
voortgezet wordt als
sturingsinstrument om
de klimaatdoelstellingen
in 2050 te realiseren
PS verzoeken GS:
* in de
Omgevingsverordening
omgevingswaarden op te
nemen, in ieder geval
voor lucht, water, bodem
en geluid
* bij het vaststellen van
deze waarden de
normen van de WHO
voor luchtkwaliteit en
geluid en de KRW voor
waterkwaliteit als
uitgangspunt te nemen
* te streven naar
realisatie van deze
normen uiterlijk per
2050
Ps verzoeken GS:
in de Omgevingsvisie de
wens van de inwoners
van Noord-Holland ten
aanzien van de groei van
Schiphol te respecteren

Fractie

Portefeuillehouder

CU-SGP

Geldhof, J.
Hoek van
der, J.

PvdD, CUSGP,
50PLUS,
ONH

Geldhof, J.
Loggen, C.
Tekin, A.

PvdD

Geldhof, J.
Tekin, A.

2

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

M732017

13-11-2017

Participatie
bijeenkomst
gemeenteraden,
waterschapsbesturen
t.b.v. Omgevingsvisie

VVD, CDA,
D66, PvdA

M662017

13-11-2017

Ambitie bodemdaling

M1142017

06-11-2017

Begroting 2018:
Benuttingsstrategie

PS verzoeken GS:
* een
participatiebijeenkomst
te organiseren voor
gemeenteraden,
waterschapsbesturen
over de Omgevingsvisie
voor Noord-Holland voor
behandeling van de
concept-Omgevingsvisie
in de commissie en de
Staten
* bij deze participatie
bijeenkomsten
gemeenteraden,
waterschapsbesturen in
delegatie in de
gelegenheid te stellen
hun suggesties en
vragen rechtstreeks aan
Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten
kenbaar te maken
* het College van
Gedeputeerde staten te
verzoeken om de
benodigde middelen vrij
te maken voor de
onkosten van deze
participatie bijeenkomst.
PS verzoeken GS:
in het koersdocument
t.b.v. het opstellen van
de omgevingsvisie de
ambitie op te nemen om
verdere bodemdaling in
veenweidegebieden te
stoppen en waar
mogelijk te herstellen
PS verzoeken GS:
een integrale strategie te

Portefeuillehouder
Geldhof, J.

D66, PvdD,
CU-SGP,
PvdA, ONH,
GroenLinks

Geldhof, J.
Loggen, C.

PvdD

Post, E.

3

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

4-12-2017:
Reden aanhouden motie

Nummer

Datum PS

Onderwerp
AANGEHOUDEN

M1102017

06-11-2017

Begroting 2018:
Financiele gevolgen
regeerakkoord
provincie

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

ontwikkelen voor het
optimaal benutten van
mobiliteitsinvesteringen,
rekening houdend met
leefbaarheid,
duurzaamheid, milieu en
toekomstige
ontwikkelingen

PS verzoeken GS:
* zo spoedig mogelijk
inzicht te verschaffen in
de nu bekende financiële
gevolgen van het
regeerakkoord
* zo spoedig mogelijk
inzicht te verschaffen in
de financiële
mogelijkheden die uit
een doorlichten van
bestaande reserves en
voorzieningen
voortkomen

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
uit notulen PS 06-112017: "De heer ZOON
(PvdD): Ik wil toch even
ingaan op de heer
Tijssens, uw punt over
mobiliteit onderschrijf ik
met het risico dat ik u te
kort doe en dat is niet
mijn bedoeling. Richt u
zich vooral op het
verschuiven binnen
mobiliteit en om te zien
waar wij moeten
investeren, onze motie
richt zich meer op het
beter benutten van
bestaande investeringen
in bredere zin dan alleen
infrastructuur. Ik zie ook
dat onze bijdragen in
elkaars verlengde zitten
en wellicht overlappen.
Ik verheug mij dan ook
op een fijne discussie
samen met de
gedeputeerde en zou de
motie graag aanhouden."

VVD, D66,
PvdA, CDA

4

Post, E.

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

M1092017

06-11-2017

Begroting 2018:
opvolging rapport
waterbestendig
Westpoort

D66

M1042017

06-11-2017

Begroting 2018:
Totale projectkosten
vermelden op borden
van projecten met
meerdere
stakeholders.

PVV

Post, E.

M572017

02-10-2017

Stop bodemdaling in
het Groene Hart.

PS verzoeken GS:
* de regierol op te
pakken om te komen
met alle betrokken
partijen tot concrete
plannen voor een betere
bescherming van vitale
en kwetsbare
infrastructuur
* te onderzoeken of er
voor andere regio’s in
Noord-Holland ook pilots
“vitaal en kwetsbaar”
nodig zijn
PS verzoeken GS:
bij projecten waarbij
meerdere stakeholders
zijn betrokken bij de
uitvoering in overleg te
gaan met betreffende
stakeholders om (na hun
goedkeuring) ook daar
de totale projectkosten
op de borden te
vermelden.
PS verzoeken GS:
beleid te ontwikkelen
waarin gestreefd wordt
de bodemdaling in het
Groene Hart te stoppen.

Portefeuillehouder
Loggen, C.

PvdD, CUSGP,
GroenLinks

Tekin, A.

AANGEHOUDEN

5

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

12-10-2017: Reden
aanhouden motie uit
notulen PS 02-10-2017:
"De heer VAN LIERE
(PvdD): Ik heb helaas
nog niet met al mijn
mede-indieners kunnen
overleggen, maar ik zie
de heer Klein in ieder
geval aanschuiven. Mij
heeft het verzoek bereikt
om de motie aan te
houden tot volgende
week om integraal mee
te kunnen wegen bij de
Omgevingsvisie. Dat is

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
een week uitstel en dat
kan ik billijken, dus ik
houd de motie aan."

M562017

02-10-2017

Groene Hart 2040
Toekomstige
landbouw.

M532017

02-10-2017

Motie Vreemd a/d
Orde
In de bres voor BTWvrijstelling
Waddenveren.
AANGEHOUDEN

PS dragen GS op:
* bij het maken van de
Omgevingsvisie
waarvoor de
Perspectiefnota Groene
Hart 2040 als bouwsteen
wordt gebruikt, daar
waar in de
Perspectiefnota
gesproken wordt over
“rendabele landbouw” dit
te lezen als
“toekomstbestendige
landbouw”.
PS roept het College op
om:
* zo snel mogelijk
contact op te nemen met
de andere
Waddenprovincies om al
dan niet in IPO-verband
te lobbyen bij
staatssecretaris Dijksma
van Infrastructuur en
Milieu om
waddenveerboten te
vrijwaren van een
verhoogd BTW-tarief
* hangende een
maatwerkregeling voor
(Wadden)veerboten, het
bestaande BTW-regime
niet per 1 januari 2018
op te heffen.

CU-SGP,
GroenLinks,
PvdD

Tekin, A.

PVV, ONH

Post, E.
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16-10-2017: De motie zal
worden betrokken bij de
opstelling van de Concept
Omgevingsvisie.

12-10-2017: reden
aanhouden motie uit
notulen PS 02-10-2017:
"Gedeputeerde BOND:
Voorzitter. Sympathieke
motie, maar in de
vergadering van het
regiocollege Wadden
heeft gedeputeerde
Loggen dit onderwerp
reeds ingebracht. Verder
is het zo dat de rederijen
nu in beeld aan het
brengen zijn wat
daadwerkelijk de
effecten zijn, dus het
verhaal klopt. De
betrokken gemeenten
wachten de resultaten
van die verkenning af,
maar wij hebben met
Friesland – de provincie
Groningen heeft geen
veren – afgesproken dat

Nummer

M482017

Datum PS

10-07-2017

Onderwerp

Kaderbrief 2018;
Smart Mobility.

Inhoud

PS dragen het college
van GS op:
* te onderzoeken hoe,
bij het selecteren van
projecten voor Smart
Mobility, een
evenwichtige verdeling
van de geplande
investeringen per
vervoersmodaliteit
gerealiseerd kan worden
* in analogie met het PMI
ook de projecten voor
Smart Mobility onder te
brengen in een
meerjarenprogramma
waarover het college
periodiek rapporteert,
zodat deze projecten
gevolgd en geëvalueerd
kunnen worden.

Fractie

PvdA, D66,
CDA

Portefeuillehouder

Post, E.

Stand van zaken GS

23-11-2017:
PS zijn op 19 oktober per brief
geïnformeerd over de stand van
zaken van dit onderwerp. Op 2
november hebben PS het
uitvoeringprogramma Smart
Mobility ontvangen, ter
bespreking in de cie M&F. In de
begeleidende brief worden PS
verzocht om de motie daarmee
als afgedaan te beschouwen.
10-11-2017: Uit besluitenlijst
GS d.d. 31-10-2017: Het
college besluit:
1) in te stemmen met het
Uitvoeringsprogramma Smart
Mobility 2018- 2019 2) door
middel van brief het
Uitvoeringsprogramma Smart
Mobility 2018-2019 ter
bespreking aan te bieden aan
Provinciale Staten
3) Provinciale Staten met brief
te verzoeken motie M48/2017

7

Voorstel Presidium
op het moment dat de
uitslagen van de
verkenningen van de
rederijen er zijn, wij
gezamenlijk zullen
optrekken en in IPOverband zullen
inbrengen. Dat maakt
deze motie sympathiek
maar op dit moment
overbodig en misschien
iets te snel. Wij ontraden
hem op dit moment. ...
Mevrouw BEZAAN (PVV):
Ik wil hem graag
aanhouden."
7-12-2017: De cie M&F
heeft het
uitvoeringsprogramma
Smart Mobility
besproken in haar
vergadering op 30
november. Met het
uitvoeringsprogramma
heeft het college
uitvoering gegeven aan
de motie, die daarmee
als afgedaan kan worden
beschouwd.
Voorstel: motie afdoen.

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

als afgedaan te beschouwen
4) de gedeputeerde te
machtigen voor redactionele
aanpassingen.
18-10-2017: Uit besluitenlijst
GS d.d. 17-10-2017: Het
college besluit: PS te
informeren over de stand van
zaken rond het onderwerp
Slimme Mobiliteit en de
uitvoering van motie M48/2017
d.m.v. bijgaande brief.
M452017

10-07-2017

Kadernota 2018
Realiseren van 2
fietssnelwegen voor
2020.

M402017

10-07-2017

Kaderbrief 2018
Pilot Natuurinclusieve
Landbouw.

M352017

10-07-2017

Kaderbrief 2018
investeringsimpuls
Duurzame

PS verzoeken GS:
* in de begroting 2018
een beleidsambitie
“Realiseren twee extra
fietssnelwegen voor
2020” op te nemen en
doen daarbij het
voorstel:
* de kosten daarvan te
dekken vanuit de
bestaande reserves
rondom
fietsinfrastructuur /
fietsimpuls.
PS verzoeken het college
van GS om:
in 2018 een pilot naar
Gronings voorbeeld
proberen te starten met
natuurinclusieve
landbouw.

ChristenUnie
-SGP,
GroenLinks.

Post, E.

PvdD,
GroenLinks.

Bond, J.

06-11-2017: Op 16 november
staat een BOT overleg gepland
met de commissie over
Natuurinclusieve Landbouw.

PS vragen GS:
1) wegens succes van
het Fonds

GroenLinks,
ChristenUnie
-SGP,

Hoek van
der, J. Post,
E.

05-12-2017: Indiener heeft
technische vragen gesteld over
het collegebesluit van 21

8

24-07-2017: Uit notulen
PS 10-07-2017, reden
aanhouden motie: "De
heer KLEIN (CU/SGP):
Motie 45 over twee
fietssnelwegen. Ik
interpreteer de reactie
van de gedeputeerde zo
dat zij haar best gaat
doen om dit doel in de
beleidsvisie te realiseren.
Daarom willen wij de
motie aanhouden."
4-12-2017: Het BOToverleg is op 16
november geweest. De
presentatie van de
Noord-Hollandse Natuuren milieufederatie over
natuurinclusieve
landbouw is
gepubliceerd bij de
ingekomen stukken voor
PS.

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Zeehavens.

Investeringsimpuls
Duurzame Zeehavens, te
onderzoeken hoe een
nieuw
investeringsimpuls,
volgens voorwaarden
van Fonds
Investeringsimpuls
Duurzame Zeehavens
2016, kan worden
opgericht.
2) Dit najaar hierover te
rapporteren.

50PLUS.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
november 2017. Afhankelijk
van de beantwoording zal hij
verzoeken de brief van GS d.d.
22 november 2017 al of niet
ter bespreking op de agenda
van de commissievergadering
van 22 januari te laten zetten.
23-11-2017: uit besluitenlijst
GS d.d. 21-11-2017: Het
college besluit:
1) naar aanleiding van motie 35
van GroenLinks, ChristenUnieSGP en 50Plus betreffende
Investeringsimpuls Duurzame
Zeehavens, aangenomen bij
behandeling van 10 juli 2017,
te kiezen voor: - het
openstellen van een nieuwe
Uitvoeringsregeling (UVR) met
tender met de oorspronkelijke
doelen waarvoor het
subsidieplafond niet gehaald is,
namelijk Verbeteren
luchtkwaliteit en Intensiveren
ruimtegebruik
2) met brief PS te informeren
3) PS te verzoeken de motie 35
als afgedaan te beschouwen.

M312017

10-07-2017

Jaarrekening 2016
hoofdfietsnetwerk.

PS verzoeken het college
van GS het fietsbeleid
een extra impuls te

D66, PvdA,
CDA,
GroenLinks.

9

Post, E.

24-10-2017: Het voorstel voor
beantwoording van de motie
35, duurzame zeehavens,
wordt zo spoedig mogelijk
richting PS gestuurd.
24-10-2017: Op 5 oktober jl. is
een BOT overleg geweest met
de cie M&F waar enerzijds

Voorstel Presidium

Nummer

M302017

Datum PS

10-07-2017

Onderwerp

Motie Vreemd a/d
Orde
tegemoetkoming
preventie wildschade.

Inhoud
geven door:
* te onderzoeken hoe
een herkenbaar
provinciaal
hoofdfietsnetwerk vorm
kan krijgen, waarbij
harmonie gezocht wordt
met de ontwikkeling van
het fietsnetwerk van de
Vervoersregio
Amsterdam
* in dit onderzoek
specifiek meenemen hoe
de vermarkting van een
hoofdfietsnetwerk kan
worden opgepakt
* een model te
ontwikkelen voor
(cofinanciering van) het
oplossen van zwakke
schakels in
gemeentelijke fietspaden
in het hoofdfietsnetwerk
* voor de vaststelling van
de begroting 2018 een
tussenrapportage te
geven over
bovenstaande en deze
rapportage zo goed
mogelijk aan te laten
sluiten aan de in
ontwikkeling zijnde
provinciale fietsvisie.
PS verzoeken het College
van GS:
* vaart te zetten via het
IPO achter het
onderzoek naar
regelgeving voor
gecoördineerd en
gebiedsgericht beleid

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
gemeld is dat GS zijn gestart
met de uitvoering van de motie
en anderzijds extra informatie
bij PS is opgehaald als input
voor de Verkenning Fiets. Eind
2017/begin 2018 is de
Verkenning Fiets gereed als
input voor de agenda
Mobiliteit/Omgevingsvisie.
Tevens verwachten wij eind
december een voordracht
gereed te hebben voor het
oplossen van een aantal
knelpunten (provinciaal areaal)
van de fietsersbond. Tenslotte
is gestart met ontwikkelen van
een provinciaal
hoofdfietsnetwerk waarbij ook
de vermarkting wordt
meegenomen. Bij het
hoofdfietsnetwerk zal een
Uitvoeringsprogramma worden
opgenomen om de knelpunten
van het hoofdfietsnetwerk en
het restant van de
knelpuntenlijst fietsersbond
aan te pakken. E.e.a.
afhankelijk van de beschikbare
budgetten.

VVD, CDA,
D66,
GroenLinks

10

Bond, J.

24-10-2017: het IPO is bezig
met een onderzoek, de
commissie wordt hiervan op de
hoogte gehouden.

Voorstel Presidium

Nummer

M262017

Datum PS

10-07-2017

Onderwerp

Motie Vreemd a/d
Orde
Stimuleren
verduurzamen
woningvoorraad in
de sociale sector
Noord-Holland.

Inhoud
voor faunabeheer met
daarin een
tegemoetkoming aan
boeten- en tuinders ten
behoeve van het nemen
van preventieve
maatregelen tegen
wildschade
* PS regelmatig
(minimaal elk kwartaal)
te informeren via de
commissie over de
voortgang van dit
onderzoek.
PS verzoeken het College
van GS:
* gemeenten en
woningcorporaties aan
te sporen de sociale
huurvoorraad voor 2020
te verduurzamen en te
voorzien van minimaal
label B en in 2030 van
label A
* een bijeenkomst te
organiseren in het najaar
van 2017 bij de
provincie voor alle
betrokken partijen die
zich bezighouden met
verduurzaming van de
sociale voorraad, zodat
dit urgente onderwerp
door de provincie NoordHolland op de kaart
wordt gezet
* alle
communicatiemiddelen
daarvoor te gebruiken en
waar mogelijk
samenwerking te zoeken

Fractie

Portefeuillehouder

50PLUS,
ONH,
GroenLinks,
SP.

Geldhof, J.

11

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

24-07-2017: Uit notulen
PS 10-07-2017 reden
aanhouden motie:
"Gedeputeerde
GELDHOF: .....De motie
is derhalve overbodig.
Wij zijn reeds
voornemens om eind dit
jaar een beleidsvoorstel
aan u voor te leggen en
daarbij zullen wij de
gemeenten, de
woningbouwcorporaties
en iedereen betrekken."
"Mevrouw DE MEIJ
(50plus): Voorzitter. Wij
stemmen in met wat de
gedeputeerde heeft
toegezegd, dus wij
houden hem even aan
tot het eind van het jaar
en totdat zij met een
voorstel komt. "

Nummer

M7-2017

Datum PS

13-03-2017

Onderwerp

Validatiemodel
prestatiegericht
financieren OD
NZKG.

Inhoud
met andere betrokken
partners
* daarvoor aansluiting te
zoeken met
www.duurzamehuizenro
ute.nl, voor
praktijkvoorbeelden voor
particuliere
woningbezitters,
woningbouwcorporaties
en gemeenten
* Provinciale Staten een
terugkoppeling te geven
over de vorderingen op
dit gebied.
PS verzoeken het college
van GS om:
* het door de externe
partij opgestelde
validatie-model te delen
met Provinciale Staten
* PS tot 01-01-2019
halfjaarlijks te
informeren over de
voortgang van het
validatieproces.

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

PvdA, CDA,
CU-SGP,
D66,
GroenLinks,
VVD

Tekin, A.

23-11-2017: uit besluitenlijst
GS d.d. 21-11-2017: Het
college besluit:
1) kennis te nemen van de
eerste validatierapportage
Prestatie Gericht Financieren
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
2) door middel van brief de
validatierapportage aan te
bieden aan Provinciale Staten
op grond van de motie M72017 aangenomen in PS d.d. 13
maart 2017.
16-10-2017: het plan van
aanpak validatie PGFsystematiek is op 5 september
jl. aan PS gezonden en op 19
oktober jl. in de Cie. NLM
behandeld. 4 december a.s.
wordt de Cie. NLM
geïnformeerd over de
voortgang van het
validatieproces

12

Voorstel Presidium

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

12-06-2017: n.a.v. laatste GS
geen aanvulling – is actueel.
22-03-2017: zoals toegezegd
door de gedeputeerde zal het
validatiemodel worden
toegezonden aan de Staten,
zodra het bestuur van OD
NZKG akkoord is met dit model
(verwachting voor het
zomerreces). Zoals op 13 maart
jl. tijdens de Statenvergadering
is besloten zullen de Staten
iedere acht maanden door het
college worden geïnformeerd
over de voortgang van het
validatieproces. De eerste keer
aan het einde van 2017.
M1-2017

06-02-2017

Motie Vreemd a/d
Orde
Toegankelijkheid
Buurtbussen.
AANGEHOUDEN

M76 2016

12-12-2016

Motie Vreemd a/d
Orde
Toekomst
recreatieschappen in
het Metropolitane
Landschap.

Verzoeken het College
van Gedeputeerde Staten
om: |
* het principe van de
inclusieve samenleving
in acht te nemen en de
mogelijkheden te
onderzoeken of het
provinciale
buurtbusbeleid dusdanig
aangepast kan worden
dat buurtbussen binnen
redelijke termijn ook
toegankelijk worden
voor rolstoelgebruikers.
PS verzoeken het College
van GS om:
* in het MRA proces als
vervolg op de actie
agenda metropolitaan
landschap een voorstel
in te brengen waarin: de kwaliteit van

PvdA, CDA

Post, E.

PvdA, CDA,
D66, VVD

Tekin, A.

16-02-2017: Reden
aanhouden motie vanuit
Notulen PS 06-02-2017:
"Mevrouw VAN DUIJN
(PvdA): Voorzitter. Dank
voor de antwoorden. Er
ligt nu zoveel informatie
op tafel dat het goed is
om er in de commissie
verder over te praten,
dus wij houden hem
aan."

14-11-2017: Deze brief is op
31 oktober door GS vastgesteld
en verstuurd aan PS. BOToverleg gaat december/januari
plaatsvinden.
23-10-2017: Deze zomer zijn
de laatste twee ecologische
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14-11-2017: Rapport van
de Randstedelijke
Rekenkamer wordt
behandeld in EEB van 2711-2017, evenals de
brief van GS inz. stand
van zaken modernisering
recreatieschappen.

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

recreatieterreinen wordt
vergroot door, op basis
van onderzoek,
duidelijke grenzen te
bepalen tussen natuur
en recreatie - alle
gebruikers meer worden
betrokken bij de
inrichting en het gebruik
van de recreatiegebieden
- de inverdieneffecten
voor de financiering van
de recreatieschappen
binnen de bestaande
randvoorwaarden
maximaal worden benut
* na uitwerking van dit
voorstel in goed overleg
met alle betrokken de
bestaande
gemeenschappelijke
regelingen in deze lijn
bij te stellen.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
verkenningen van Tauw naar de
recreatieschappen afgerond.
Op de Staten en
Radenconferentie van 20
september jl. hebben wij
globaal aangegeven hoe wij
bestuurlijk met deze vijf
rapporten om willen gaan. Wij
constateren dat er bij de op de
conferentie aanwezige partijen
draagvlak bestaat voor de door
ons in te zetten koers, maar
dat deze wel kritisch gevolgd
wordt. Wij zullen u binnenkort
door middel van een brief
informeren over de door ons te
genomen stappen in het kader
van de modernisering van de
recreatieschappen. Daarbij
zullen wij in deze brief ook
nader aangeven welke stappen
wij willen nemen om de
ecologische verkenningen Tauw
rapporten een bestuurlijke
vertaling te geven en daarmee
de balans tussen natuur en
recreatie te optimaliseren. Ook
stellen wij voor over dit
onderwerp op korte termijn een
BOT te organiseren, zodat u
goed zicht krijgt op de vervolg
stappen wij voor ogen hebben.
Wij hopen dat u deze mening
deelt en het agenda technisch
mogelijk is hiervoor tijd vrij te
maken. Op de Staten en
Radenconferentie van 20
september is ook het rapport
van de Randstedelijke
Rekenkamer gepresenteerd
naar het bestuurlijk en
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Voorstel Presidium
3-10-2017: Raden- en
Statenconferentie heeft
op 20 september
plaatsgevonden.
06-04-2017: Resultaten
TAUW en hoe Raden en
Statenconferentie eruit
moet komen te zien zijn
orienterend besproken in
een (besloten) BOT
overleg met de
commissies EEB en NLM
op 3 april 2017.

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
financieel opereren van het
recreatieschap Spaarnwoude.
Zonder heel diep op de
statenbehandeling van dit
rapport te willen vooruitlopen
gaan wij in bovengenoemde
brief ook beknopt op dit
rapport in. Door de volle
agenda van de Raden en
Statenconferentie is het
onderwerp burgerparticipatie
slechts zijdelings aan de orde
gekomen. Wij gaan er vanuit
dat o.a. door de aanbeveling in
rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer dit onderwerp in
de komende periode wel de
nodige aandacht zal krijgen.
27-06-2017: Het advies bureau
Tauw heeft inmiddels de eerste
drie ecologische verkenningen
opgeleverd. De resterende twee
verkenningen worden eind juli
afgerond. Conform onze
handelswijze bij het rapport
van Tauw over het
recreatieschap Spaarnwoude
sturen wij de Staten deze
rapporten ter kennisname toe.
Op basis van deze
verkenningen zullen wij een
provinciaal standpunt innemen
met het doel de bestaande
verhouding tussen natuur en
recreatie te optimaliseren.
Finale besluitvorming zal op
grond van de huidige
inschatting plaats vinden bij de
vaststelling van het volgende
Natuurbeheerplan in het najaar
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Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
van 2018. Wij verwachten dat
het rapport van de
Randstedelijke Rekenkamer
naar de o.a. de financiële
situatie van het recreatieschap
Spaarnwoude volgens planning
eind augustus gereed zal zijn.
De uitkomsten van dit rapport
zullen o.a. besproken worden
op 20 september tijdens de
Staten- en Radenconferentie
over de modernisering van de
recreatieschappen. Op deze
conferentie besteden wij
conform daar de daarover met
de werkgroep uit de Staten
gemaakte afspraak ook
aandacht aan burgerparticipatie
door de toekomstvisies van
diverse belanghebbende te
inventariseren. Daarnaast
verwachten wij na de zomer
een overzicht van Recreatie
Noord-Holland over de
activiteiten die in de afgelopen
periode zijn ondernomen om
gebruikers meer te betrekken
bij inrichting van de
recreatieterreinen en welke
activiteiten op dit vlak in de
komende periode zullen plaats
vinden.
22-03-2017: Het adviesbureau
Tauw heeft opdracht gekregen
om tot een ecologisch
onderzoek in de
recreatieschappen uit te
voeren. Op basis van deze
onderzoeken willen wij de
spanning tussen recreatie en
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Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
natuurbelangen beter
reguleren. Het eerste rapport
over het recreatiegebied
Spaarnwoude is afgerond en
wordt eind maart ter
kennisname aan de Staten
toegezonden. De rapporten
over de vier andere
recreatieschappen zullen voor
de zomer worden opgeleverd.
In de begeleidende brief
waarmee wij het rapport over
het recreatiegebied
Spaarnwoude aan de Staten
hebben doen toekomen zijn wij
uitgebreid ingegaan op de
hierna te nemen stappen om op
basis van dit onderzoek te
komen tot een goede balans
tussen recreatieve
mogelijkheden en ecologische
bescherming in de
recreatieschappen. Met
betrekking tot de
optimalisering van de financiën
zijn wij in afwachting van het
rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer over
Spaarnwoude. In dit rapport
wordt de financiële situatie van
Spaarnwoude vergeleken met
de andere recreatieschappen.
Volgens planning komt het
rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer eind augustus uit.
Verder zijn wij in overleg met
Recreatie NH over de
betrokkenheid van gebruikers
bij de inrichting en het gebruik
van recreatievoorzieningen.
Tot slot willen we na de zomer
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Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
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een Raads- en
Statenconferentie over de
modernisering van de
recreatieschappen organiseren,
waarin deze onderwerpen ook
een plaats zullen krijgen.

M702016

14-11-2016

Begroting
taakstelling
Provinciefonds.

PS verzoeken het college
van GS om:
eigenstandig en in IPO

PvdA, SP

18

Post, E.

07-02-2017: Het adviesbureau
Tauw heeft opdracht gekregen
om tot een zonering van de
gebieden in de
recreatieschappen te komen.
Deze zonering willen wij
gebruiken om de spanning
tussen recreatie en
natuurbelangen beter te
reguleren. Deze methodiek is
bijna gereed en wordt nu als
eerste in het recreatieschap
Spaarnwoude toegepast en zal
daarna in de overige
recreatieschappen worden
uitgerold. In het voorjaar
worden deze resultaten
bekend. Hierbij willen we ook
het onderzoek van de
Randstedelijke Rekenkamer in
Spaarnwoude betrekken .
Verder zijn wij in overleg met
Recreatie NH over de
betrokkenheid van gebruikers
bij de inrichting en het gebruik
van recreatievoorzieningen.
Tot slot willen we na de zomer
een Raads- en
Statenconferentie over de
modernisering van de
recreatieschappen organiseren
16-10-2017: Op aangeven van
PNH is dit opgenomen in de
gezamenlijke lobby van het IPO

4-12-2017: Presidium
wordt voorgesteld in de
commissie M&F van 22

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

verband te bevorderen
(middels lobby) dat er in
een nieuw
regeerakkoord geen
taakstelling op de
provinciale middelen
wordt opgenomen.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

en de VNG bij de
kabinetsformatie. Het
onderwerp is in diverse
gesprekken aan de orde
geweest, waaronder ook in het
gesprek van de voorzitters van
IPO, VNG en UvW met de
onderhandelaars voor een
nieuw Regeerakkoord. In het
Regeerakkoord is opgenomen
dat uitgangspunt voor de
indexering van het Gemeenteen Provinciefonds de ‘trap-optrap-af systematiek’ is. Deze
systematiek wordt gekoppeld
aan de totale uitgaven onder
het uitgavenkader, hetgeen de
stabiliteit en voorspelbaarheid
vergroot. Het komt er dus op
neer dat er geen nieuwe
taakstelling komt. Overigens is
er nog wel een taakstelling
opschalingskorting vanuit de
vorige Kabinetsperiode. Het
Gemeente- en Provinciefonds
zullen in de komende jaren
groeien/krimpen afhankelijk
van de Rijksuitgaven. Wij
stellen u gezien het
bovenstaande voor de motie als
afgehandeld te beschouwen.

januari 2018 te vragen
of de motie op deze
wijze als afgedaan kan
worden beschouwd.

05-07-2017: Op aangeven van
PNH is dit onderdeel geworden
van de lobby van het IPO en de
gezamenlijke provincies in de
lobby bij de kabinetsformatie.
Ook in het gesprek van de
voorzitters van IPO, VNG en
UvW met de informateur zal dit
onderwerp aan de orde worden
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Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
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gesteld.
22-03-2017: Op 3 april 2017
heeft de portefeuillehouder
gesproken met de voorzitter
van het IPO en met de lobbyist.
De lobbyist is gevraagd in
contact te treden t.b.v. de
nadere vormgeving.
09-01-2017: Stand van zaken is
dat GS het verzoek van de
Staten betrekken bij de
reguliere PA-activiteiten
alsmede bij de lobby – in IPOverband – richting Tweede
Kamerverkiezingen.
M592016

14-11-2016

Begroting 2017
groene eiwittransitie.
AANGEHOUDEN

PS verzoeken GS:
in kaart te brengen
welke rol de provincie
kan spelen in de groene
eiwittransitie.

PvdD

Bond, J.

M432016

03-10-2016

NH Vaarverbinding
IJsselmeerAmstelmeer.

PS verzoeken het college
om:
In het
uitvoeringsprogramma
van de Visie op

ONH,
50PLUS,
PvdA, PVV,
SP, VVD

Loggen, C.
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24-10-2017: GS besluitvorming
over de uitvoeringsmiddelen
voor waterrecreatie (t.b.v. de
zogeheten
aquapunctuurpunten) heeft op

nov. 2016: reden
aanhouden motie uit
notulen PS 14-11-2016:
"Gedeputeerde LOGGEN
........ Bij motie 59 wil ik
de toezegging doen dat
ik met collega Bond
opneem om te kijken of
er een notitie naar de
commissie kan komen,
waarin hetgeen mevrouw
Zaal heeft gevraagd
maar ook recht doet aan
de beginselen van motie
59, en die daar te
bespreken." "De heer
VAN LIERE (PvdD): Dat
gehoord hebbende, zal
ik de motie aanhouden."
4-12-2017: Voorstel
Presidium volgt nog,
zodra aanvullende
informatie vanuit GS is
binnengekomen

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Waterrecreatie een
verkenning op te nemen
naar het creëren van een
vaarverbinding vanaf het
IJsselmeer bij Den Oever
naar het
Amstelmeerkanaal en
het Amstelmeer.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
17 oktober plaatsgevonden.
Hierna is PS conform eerdere
informatie per brief mede
geïnformeerd over de uitkomst
van het onderzoek. Tevens is
PS geïnformeerd dat het
rapport ter beschikking is
gesteld aan het programma De
Kop Werkt! voor een mogelijk
verder vervolg. De motie zal
nog via de gebruikelijke weg
formeel worden afgehandeld.
Dit staat gepland voor
november.
27-6-2017: het eerste concept
van het onderzoeksrapport is
opgeleverd. Na beoordeling zal
de uitkomst aan GS worden
voorgelegd waarna PS worden
geïnformeerd. Dit gebeurt
conform eerdere informatie
over de voortgang van de
uitvoering van de motie in
combinatie met GS
besluitvorming over de
verkenning
aquapunctuurpunten. Huidige
planning is dat dit eind
augustus aan GS wordt
voorgelegd.
22-3-2017: Er is opdracht
gegeven voor een onafhankelijk
onderzoek met input vanuit de
regio. De planning sluit nog
steeds aan op de planning van
de aquapunctuurpunten zoals
eerder aangegeven. Na
besluitvorming in juli in GS
worden PS geïnformeerd.
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Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
09-01-2017: Op 20 januari is
een startbijeenkomst gehouden
voor de verkenning.
Besluitvorming in GS over de
verkenning
aquapunctuurpunten inclusief
deze motie wordt rond in juli
verwacht waarna PS worden
geinformeerd.

M272016

27-06-2016

PMI Pilot
gebiedsatelier 2e
fase verbetering
N236 tussen Nieuwe
's Gravelandseweg en
Loodijk.

PS verzoeken GS:
1) zo spoedig mogelijk
als pilot een
"burgerparticipatie N236
2e fase" vóór de
aanbesteding van dit
deel van de weg te
starten
2) daartoe in overleg met
betrokkenen een
stappenplan te maken en
3) de leden van de
Commissie Mobiliteit en
Financiën over het
stappenplan alsmede de
bereikte resultaten te
informeren.

SP, 50PLUS,
CU-SGP,
D66,
GroenLinks,
ONH, PvdA,
PvdD

Post, E.

21-11-2016: De motie is op 3
oktober ingebracht. De motie is
verwerkt in het
uitvoeringsprogramma. De
verkenning zelf zal meelopen
in het traject van de verkenning
aquapunctuurpunten.
27-10-2017: Afgelopen jaar
heeft het
burgerparticipatietraject
plaatsgevonden. Het resultaat
is middels een brief van GS
(1006561/ 1006568) op 13
november 2017 verstuurd aan
Provinciale Staten.
10-11-2017: Uit GSbesluitenlijst d.d. 7-11-2017:
Het college besluit:
1) het resultaat van de
uitvoering van motie M27/2016
over burgerparticipatie N236
Franse Kampweg ter
bespreking voor te leggen aan
Provinciale Staten
2) de gedeputeerde te
machtigen voor redactionele
aan passingen.
13-6-2017: 19 juni 2017 is een
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Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
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inloopavond om te kijken of de
resultaten aansluiten bij de
beelden in de omgeving. Hierna
zullen de leden van de
commissie M&F worden
geïnformeerd.
19-4-2017: Inmiddels hebben 4
participatiebijeenkomsten
plaatsgevonden met bewoners,
bedrijven, GNR,
Natuurmonumenten, politie,
brandweer en de gemeenten
Gooisemeren en Hilversum. Op
6 maart 2017 was de laatste
bijeenkomst. Naar verwachting
is voor het zomerreces van
2017 duidelijk hoe het proces
verder wordt vormgegeven.
M1-2016

08-02-2016

Motie Vreemd a/d
Orde
Handhaving Broerdijk
als weidevogelgebied.

PS verzoekt het College
om:
de Broerdijk te
handhaven als
weidevogelgebied.

PVV,
50PLUS,
ONH

Tekin, A.

AANGEHOUDEN

M642015

09-11-2015

Begroting OVfietsvoorzieningen bij
bushaltes.

PS dragen het college
op:
* te onderzoeken welke
busstations en haltes het

D66, CDA,
PvdA
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Post, E.

12-06-2017 de motie zal
aan de orde komen in de
vergadering van cie RWW
van september wanneer
ook de leidraad
landschap en
cultuurhistorie op de
agenda staat.
15-02-2016: Reden
aanhouden motie uit
notulen PS 08-02-2016:
"De VOORZITTER: ....
overigens heeft de
gedeputeerde zojuist
een brief toegezegd. Die
kan in de commissie
geagendeerd worden."
10-10-2016: De fractie
houdt de motie nog aan.
Er loopt nu een
aanbesteding. Zolang

Nummer

M432015

Datum PS

09-11-2015

Onderwerp

Inhoud

AANGEHOUDEN

meest kansrijk zijn voor
realisatie van een OVfiets voorziening
* met de Stadsregio
Amsterdam in gesprek te
gaan om te bezien of zij
hierbij willen aanhaken.

Begroting
ontwikkeling light
railnet.
AANGEHOUDEN

PS verzoeken het
college:
in samenwerking met de
Stadsregio Amsterdam
(SRA, straks
Vervoersregio) en in
verband van de
Metropoolregio
Amsterdam (MRA) het
overleg aan te gaan over
de ontwikkeling van een

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
deze nog niet afgerond
is wordt de motie
aangehouden.

SP

Post, E.
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31-11-2015: Reden
aanhouden motie vanuit
notulen PS 9 en 16
november 2015:
"Gedeputeerde
POST:....Waar ik wel
goed mee uit de voeten
zou kunnen, is om
verder na te gaan naast
het halte
uitvoeringsprogramma
dat wij al hebben
gerealiseerd, welke
faciliteiten men wel
graag op bepaalde
busknooppunten zou
zien. Daarmee zou ik uit
de voeten kunnen, maar
een onderzoek dat zich
toespitst op een enkel
bedrijf, is geen handige
route om op te gaan. Ik
kan mij voorstellen dat
wij hier nader van
gedachten over wisselen
in de commissie."
27-03-2017: op verzoek
van dhr. Bruggeman (SP)
heeft de commissie M&F
op 20 maart 2017
besloten om een
technische briefing te
organiseren over het
MIRT-onderzoek
Bereikbaarheid Oostkant
Amsterdam onderdeel
railnet aan de oost- en

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

light railnet en daarover
te rapporteren aan
Provinciale Staten.

Voorstel Presidium
zuidkant van
Amsterdam.
27-10-2016: In het
Presidium van 24-102016 heeft mevrouw
Alberts aangeven dat zij
in de commissie M&F
vragen zal stellen aan GS
over de ontwikkeling van
een light train.
10-10-2016: Het
Presidium van 24-102016 wordt gevraagd of
deze motie kan worden
afgedaan.

M602014

15-12-2014

Motie Vreemd a/d
Orde
Businesscase Pallas

PS verzoeken
Gedeputeerde Staten:
* Provinciale Staten
voorafgaand aan het
besluit over het vrijgeven
van een volgende
tranche een ge-update
businesscase voor te
leggen, met een
overzicht van
geïnteresseerde private

PvdA, D66

25

Bond, J.

25-10-2017: In oktober 2017
wordt de aanvraag van de
Stichting Pallas verwacht voor
het tweede deel van de Tweede
Tranche. De statencie EEB heeft
op 14 december 2015
ingestemd met de betaling van
de Tweede Tranche. Bij de
besluitvorming zal de stand van
zaken van de businesscase
betrokken worden. In 2018

30-11-2015: Reden
aanhouden motie vanuit
notulen PS 9 en 16
november 2015:
"Mevrouw ALBERTS (SP):
....Motie 43 zullen wij
aanhouden en
mogelijkerwijs op
terugkomen als de
discussie over de
verrailing niet goed
loopt."
14-11-2017: de aanvraag
van de Stichting Pallas
verwacht voor het
tweede deel van de
Tweede Tranche zal in
januari 2018 aan de
commissie worden
gestuurd.
16-01-2016: Commissie
EEB is op 14 december

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

partijen die bereid zijn
om in te stappen.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
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wordt de aanvraag voor de
derde, en laatste, tranche
verwacht.

2015 geconsulteerd over
de uitbetaling van de
tweede tranche.
Toegezegd is dat PS van
elke stap op op de
hoogte worden
gehouden. Uitbetaling 2e
deel 2e tranche zal in
het voorjaar 2017 aan de
commissie worden
aangeboden.

15-06-2017: In oktober 2017
wordt de aanvraag van de
Stichting Pallas verwacht voor
het tweede deel van de Tweede
Tranche. De statencie EEB heeft
op 14 december 2015
ingestemd met de betaling van
de Tweede Tranche. Bij de
besluitvorming zal de stand van
zaken van de businesscase
betrokken worden. In 2018
wordt de aanvraag voor de
derde, en laatste, tranche
verwacht.
22-03-2017: Op 16-1-2017 zijn
PS geïnformeerd over het
Jaarplan Pallas 2017. De
aanvraag voor het tweede deel
van de Tweede Tranche van
Pallas wordt verwacht in het
derde kwartaal van 2017.
21-11-2016: De eerstvolgende
momenten dat PS betrokken
worden hebben betrekking op
het Jaarplan 2017 en op de
aanvraag van Pallas voor het
tweede deel van de tweede
tranche die in het voorjaar van
2017 verwacht wordt.
25-07-2016: De eerstvolgende
momenten dat PS betrokken
worden in 2016 hebben
betrekking op het Jaarplan
2017.

26

28-07-2015: Behandeling
in commissie EEB van 5
oktober 2015 heeft in
besloten vergadering
plaatsgevonden.

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Portefeuillehouder
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11-02-2016: Tijdens de
bespreking in de cie EEB op 14
december 2015 zijn (nieuwe)
afspraken gemaakt voor het
informeren en betrekken van PS
bij besluitvorming omtrent
Pallas. De eerstvolgende
momenten dat PS betrokken
worden bij Pallas hebben in
2016 in elk geval betrekking op
het Jaarplan 2016 en op de
betaling van het tweede deel
van de tweede tranche t.b.v. de
activiteiten in 2017. In 2017
zullen PS betrokken worden bij
het go/no-go besluit over de
derde tranche.
19-11-2015: Op 5 oktober
2015 is de commissie EEB (in
besloten deel) geconsulteerd
over het voorgenomen besluit
van GS over de ingediende
businesscase.
15-10-2015: Consultatie van de
commissie EEB heeft
plaatsgevonden op 5 oktober
2015
20-08-2015: De aanvraag voor
de volgende tranche wordt
verwacht rond de zomer van
2015.
23-04-2015: Geen wijzigingen.
06-02-2015: De externe
partijen zijn over deze motie
geïnformeerd. Deze motie kan
pas bij de volgende tranche
worden afgehandeld.
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