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AMENDEMENT
Amendement bij agendapunt 10: Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk
bouwen en versnellen woningbouw 2018 tm 2020 (VD-5)
Versnel de bouw van woningen waar de meeste vraag naar is!
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 februari 201$,
besluit in de voordracht ‘Uitvoeringsprogramma Bilmenstedelijk bouwen en versnellen
woningbouw 2018 t/m 2020’ (VD-5);
Aan punt 1 van de voordracht achter het woord ‘voeren’ de volgende zinsnede toe te voegen:
•

met dien verstande dat aan de in het uitvoeringsprogramma genoemde
beleidsdoelstellingen ‘sociale huur’ wordt toegevoegd.

Na punt 1 van de voordracht als punt 2 de volgende zinsnede toe te voegen:
2. Gedeputeerde Staten opdracht te geven bij het versnellen van de woningbouw
voorrang te geven aan projecten met woningbouw die substantieel voorziet in
woningen voor lage en middeninkomens, waarbij tenminste 30% bestemd is voor
sociale huur.
De

en 3 van de voordracht om te nummeren naar 3 en 4
Fred Kramer

Versnellen van de woningbouw is nondake’1jk. Maar het meest noodzakelijk is het bouwen
van meer sociale huurwoningen. Insommige Noord-Hollandse gemeenten is de wachttijd
voor een sociale huurwoning meer dan 10 jaar. Geconcludeerd mag dan ook worden dat de
vraag naar dit type woningen zeer groot is, zo niet het allergrootst. Voor een goed resultaat
van het versnellen van de woningbouw moeten dus bouwprojecten met dertig procent of meer
sociale huurwoningen voorrang krijgen in het uitvoeringsprogramma. Ook is er zeer veel
behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Veel mensen hebben een te hoog inkomen
voor een sociale huurwoning, maar komen om diverse redenen met in aanmerking voor een
koopwoning. Ook van deze woningen, en dan speciaal in de categorie van € 711,- tot
€ 1.000,- huur per maand, moeten er meer worden gebouwd
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Amendement hij agendapunt 11: Programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad
Noord-Holland (VD 4)

Betaalbare verduurzaming voor iedereen
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 12 februari 201$,
besluit aan de voordracht ‘Programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland
(VD 4)’ de volgende zinsnede als punt 3 toe te voegen:
3. Gedeputeerde Staten op te dragen er bij het P0 en de Rijksoverheid op aan te dringen dat er
maatregelen worden genomen om te komen tot een rechtvaardige verdeling van de lasten
behorend bij de verduurzaming van de woningvoorraad en het klimaatbeleid, zodat iedere
Noord-Hollander in staat is in een duurzame woning te wonen.

Anna de
SP
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In de voordracht worden al veel mogelijkheden genoemd om iedere woningeigenaar en iedere
huurder in staat te stellen meer of minder middelen te besteden om de woning te verduurzamen.
Gezien het feit dat er toegewerkt wordt naar energieneutrale en gasloze woningen is dit een goede
stap.
Voor veel mensen is het echter onmogelijk de woningen met energielabels E,F en G (ooit
aangekocht in het goedkope segment) volledig te verduurzamen. Dit omdat hun financiële middelen
op geen enkele wijze toereikend zijn. Het CE Delft rapport ‘Rechtvaardigheid en inkomenseffecten
van het klimaatbeleid’ beschrijft dat de kosten voor het klimaatbeleid voor bepaalde
inkomensgroepen ondragelijk kunnen worden. Ruim 750.000 huishoudens in Nederland hebben
moeite om hun energierekening te betalen. Het aantal huishoudens dat de energierekening niet zal
kunnen betalen zal stijgen naarmate de kosten voor het klirnaatbeleid oplopen. De maatregelen die
in het rapport van CE Delft worden voorgesteld, zijn maatregelen die alleen door de Rijksoverheid
genomen kunnen worden. GS moeten daarom bij het P0 en de Rijksoverheid aandringen op het
nemen van deze maatregelen, zodat het voor iedere Noord-Hollander mogelijk wordt in een
energieneutrale en gasloze woning te wonen.
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Motie vreemd aan de orde van de dag: Gebruik lege ACZ’s voor tijdelijke opvang daklozen
en andere kwetsbare doelgroepen die op korte termijn tijdelijk woonruimte nodig hebben
in Noord-Holland
Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen in vergadering op 12 februari 2018,

Overwegende dat:
-

-

-

-

Er een groot tekort is aan opvangplaatsen en (kleine) sociale huurwoningen voor het stijgend
aantal daklozen en andere kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die onlangs zijn
gescheiden, en dat dit een zeer groot sociaal probleem is;
door de afbraak van het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg er steeds meer
mensen dakloos zijn geworden, of al jaren wachten op een opvangplek voor kleine
zelfstandige woonruimte;
de provincie via haar netwerken en overlegorganen met gemeenten, woningcorporaties,
zorginstellingen, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en andere instanties
(hierna betrokkenen) een bemiddelende rol op zich kan nemen door gemeenten te
stimuleren de leegstaande AZC’s tijdelijk te gebruiken voor de opvang van daklozen en
andere kwetsbare doelgroepen;
de provincie haar aanjaagrol kan gebruiken om in samenspraak met gemeenten, (die
verantwoordelijk zijn voor de AZC’s) en het COA, om dit sociale probleem onder de aandacht
te brengen van gemeenten;
dat er geen kosten zijn voor de Provincie NH.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:
-

-

alle mogelijkheden die ter beschikking staan te gebruiken om gemeenten te stimuleren en te
verleiden dat de komende tijd en jaren de leegstaande AZC’s gebruikt kunnen worden voor
de opvang van daklozen en andere kwetsbare doelgroepen die tijdelijk op korte termijn
huisvesting behoeven in Noord Holland;
Provinciale Staten de resultaten van haar inspanningen terug te koppelen.

En ga

tot de orde van de dag.
Jeff
Ing:

Er is gebleken dat veel asielzoekerscentra ztngeo;en omdat de opvang van vluchtelingen is
verminderd, waardoor AZC’s kampen met extreme krimp. Veel van deze opvangplaatsen zijn al
betaald door gemeenten, waardoor de kosten door leegstand oplopen. Totdat er definitieve plannen
zijn voor andere bestemmingen kunnen veel van deze AZC’s dienst doen als tijdelijke opvang van
kwetsbare doelgroepen, zoals daklozen en andere mensen die op korte termijn tijdelijke woonruimte
zoeken.
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Draagvlakonderzoek doen bij omwonenden windmolens
Spuisluis
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 12 februari 2018
PS roept het College op om:
• onderzoek te doen naar het draagvlak voor windturbines op Spuisluis bij
omwonenden en dat Eneco van de resultaten van dit onderzoek in kennis wordt
gesteld.

En gaan over tot de orde van de dag.
D.J. van der Sluijs

PVV N-H

M.S. Ludriks

PVV N-H
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Verklaring van geen bedenkingen windpark $puisluis in de
diepvriezer
De Provinciale Staten van Noord-Holland bij een op 12 februari 2018
PS roept het College op om:
• zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de status van de woonboten
geen “geen bezwaar” voor de windturbines op de Spuisluis af te geven.

En gaan over tot de orde van de dag.
D.J. van der Sluijs

PVV N-H

M.S. Ludriks

PVV N-H
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Motie: Zorgen voor goede afvloeiingsregeling woonbootbewoners of in de vorm van een
andere ligplaats of een financiële compensatie t.b.v. plaatsing windturbines Spuisluis
Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen in vergadering op 12 februari 2018, agendapunt 9

Overwegende dat:
-

-

-

-

-

-

De gemeente Velsen nimmer heeft opgetreden tegen de zgn. Illegale situatie van de
woonbootbewoners, en nu zegt dat de woonboten aan de Noordersluisweg en in de
Rijkbinnenhaven illegaal zijn omdat ze niet positief zijn bestemd;

3e

Dat vele woonbootbewoners er al decennia liggen, en daarvoor de nodige ontheffingen en
vergunningen zijn verleend, met medeweten van de gemeente Velsen;
Dat de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat een procedure zijn gestart om de woonboten
weg te krijgen t.b.v. het plaatsen van 6 windturbines op de Spuisluis;
Dat uit de stukken en de insprekers d.d. 28januari jI. is gebleken dat van alle partijen die nu
een handhavingstraject inzetten niemand voornemens is concreet iets voor de
woonbootbewoners te doen;
Dat sinds het indienen van de aanvraag tot plaatsing van het windmolenpark (mei 2016)
Gedeputeerde Staten het initiatief hebben genomen om een overleg op te starten met de
gemeente Velsen en Rijkswaterstaat, waarbij gekeken is naar de woonboten en het woon- en
leefklimaat van de woonbootbewoners;
Dat de rechten van de woonbootbewoners los staan van de afspraken die Gedeputeerde
Staten heeft gemaakt met het Rijk, om tijdens het huidige coalitieakkoord 685 Megawatt aan
windturbines te plaatsen binnen de huidige periode en de bewoners niet de dupe mogen
worden van jarenlange bestuurlijke onduidelijkheid, juridische procedures en zigzag beleid
van overheden.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:
-

-

Roepen Gedeputeerde Staten op alle mogelijkheden die ter beschikking staan te gebruiken
om in het reeds bestaande overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen, deze 2
partijen samen met Eneco op te roepen te komen tot een fatsoenlijke oplossing voor de
woonbootbewoners, in de vorm van of een financiële compensatie, of een andere ligplaats;
Provinciale Staten de resultaten van haar inspanningen terug te koppelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
/1
eij (5OPLUS)

van plaatsing van windturbines Spuisluis, vele insprekers hebben gepleit

voor de situatie waarin ze zijn beland en dreigen hun huis, haard en ligplaats te verliezen, omdat
Rijkswaterstaat, de gemeente Velsen en de Provincie een handhavingstraject zijn gestart de
woonbootbewoners weg te krijgen. Velen wonen er al decennia lang, met de benodigde
vergunningen en ontheffingen met medeweten van de gemeente Velsen. Tijdens de behandeling van
het windpark Spuisluis is gebleken dat een meerderheid van Provinciale Staten voor het windpark
Spuisluis zal stemmen omdat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Maar dat tijdens
voornoemde behandeling vrijwel alle fracties, dus ook de voorstemmers, hebben aangegeven dat er
een goede regeling moet komen voor de woonbootbewoners ter plaatse, die anders dreigen hun
ligplaats kwijt te raken, en een woonboot zonder ligplaats is niets waard omdat ze onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Omdat Provinciale Staten de WGB afgeeft die nodig is voor plaatsing van de
windturbines, wordt gevraagd aan Gedeputeerde Staten rond de tafel te gaan zitten met
Rijkswaterstaat, de gemeente Velsen en Eneco om ervoor te zorgen dat er of andere ligplaatsen
worden gevonden of een goede financiële regeling wordt getroffen voor de gedupeerde
woonbootbewoners.

2

W•

W

/

Ouderenpartij NH
‘2

‘‘5

PLUS

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

Motie

VERWORPEN

Vergadering Provinciale Staten van 12 februari 2018,
agendapunt 9
Voordracht 2018

1

6 Vvgb Windpark Spuisluis

Onafhankelijke second opinion fijnstof Windpark Spuisluis

Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen:
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 februari 2018,
overwegende dat:
• de door gedeputeerde staten overlegde “Motivering besluit vvgb windturbinepark Spuisluis”
van
de Omgevingsdienst IJmond stelt dat uit onderzoek blijkt dat de impact van windturbines
op
verspreiding en neerslag van reeds aanwezige verontreinigende stoffen laag is en
de concen
traties verontreinigende stoffen in de lucht nauwelijks beïnvloeden en niet zal toenemen
(zie
rapport Erbrink Stacks consult van oktober 2016, bijlage 5 e bij de aanvraag)
•

in genoemd rapport van Erbrink Stacks op bladzijde S is gesteld dat in Velsen in geen
der gevallen
een grens voor luchtkwaliteit wordt overschreden, niet zonder en niet met de windmolens;

•

uit het document Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof
in
2016 en 2020 van het RIVM van 20 september 2017 blijkt dat er in Nederland twee plaatsen
zijn
waar de norm voor fijnstof in 2016 is overschreden, namelijk Renswoude en Velsen op vijf
punten
aan de Noordersluisweg (bijlage 2 RIVM rapport);

•

het RIVM blijkens dit document voorspelt dat de overschrijding van de norm voor fijnstof
in
Velsen zich ook in 2020 nog zal voordoen (bijlage 4 RIVM rapport);

• genoemd rapport van het RIVM, waarin in Velsen overschrijdingen van de norm voor
fijnstof zijn
geconstateerd in 2016, van veel recentere datum is dan dat van Erbrink Stacks;
•

omwonenden er op hebben gewezen dat Erbrink Stacks consult naderhand nuanceringen
heeft
aangebracht op de uitleg van het onderzoek;

•

er onder deze omstandigheden behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over de
precieze
toename van de concentraties fijnstof in Velsen als gevolg van het ventilator-effect van
de
windturbines van Windpark Spuisluis;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
aan een samen met de omwonenden van de locatie Windpark Spuisluis te selecteren onafhankelijk
onderzoeker opdracht te geven klaarheid te brengen in de elkaar tegensprekende onderzoeken
over
fijnstof en de mate waarin het in werking hebben van windmolens op de locatie Spuisluis kan
leiden
tot een grotere kans op overschrijding van de norm voor fijnstof.

i.îvl. Bruggeman
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Motie bij agendapunt 11: Programma verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland
fVD-4) inzake software Verduurzaming bestaande woningvoorraad
De Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen in vergadering op 12 februari 2018,
Constaterende dat
• Het college in haar Concept programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord
Holland onder meer voorstelt EUR 600.000,-- te besteden aan door TNO te ontwikkelen
software waarmee de burger ‘een goed en toekomstgericht advies’ kan krijgen aangaande de
verduurzaming van de eigen woning;
•

•
•

•

GS stelt dat voor zo’n advies twee zaken van belang zijn: ten eerste dient de software als
uitgangspunt ‘een duurzame energievoorziening in 2050’ te hebben. En ten tweede dient de
software rekening te houden ‘met de wijze waarop woningen in Noord-Holland in de
toekomst op buurtniveau van duurzame warmte worden voorzien.’;
G5 meent dat ‘de huidige software’ niet aan deze eisen voldoet;
De Rijksoverheid bij monde van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een door
Milieu Centraal ontwikkelde website heeft, te weten: www.verbeteruwwoning.nl waarop de
burger, na het invoeren van zijn woning betreffende informatie, een onafhankelijk advies kan
verkrijgen over de mogelijkheden tot verduurzaming van zijn woning;
En dat deze website voor dit advies put uit de database energiebesparingsverkenner en dat
dit een open-source bron betreft.

Overwegende dat
• Het onwenselijk is als ‘de overheid’ verschillende adviezen aan de burger geeft over
hetzelfde onderwerp;
• Dat het onvermijdelijk is dat uit de Noord-Hollandse software en de website van de
Rijksoverheid in meet of mindere mate verschillende adviezen zullen komen;
• Dit de actiebereidheid van de burger niet zal bevorderen;
Concluderende dat
• Het verstandiger zou zijn de reeds bestaande website verder aan te vullen of op een andere
manier enerzijds gebruik te maken van wat er al is en anderzijds te vermijden dat twee
overheden verschillende adviezen zullen geven.
Draagt Gedeputeerde Staten op:
Al dan niet in IPO-verband met RVO in gesprek te gaan om te bezien of de reeds bestaande
software kan worden benut en of aangevuld om aldus de Noord-Hollandse burger van advies
te dienen zoals GS voor ogen staat.
Kocken (GroenLinks)

