Lijst aangenomen en aangehouden moties NLWM 28-05-2018
Onderwerp

Inhoud

Nummer

Status

Indiener

Portefeuille

Datum

Stand van zaken

Voorstel

houder

PS

GS

Presidium

Bond, J.

10-07-

06-11-2017: Op

14-1-2018 Het

2017

16 november

rapport van de

Kaderbrief 2018

PS verzoeken het

M40-

Aangeno

Vermaas,

Pilot

college van GS

2017

men

L.D. (PvdD)

Natuurinclusieve

om: in 2018 een

staat een BOT

milieufederatie

Landbouw.

pilot naar

overleg gepland

zal binnenkort in

Gronings

met de commissie

GS behandeld

voorbeeld

over

worden en ter

proberen te

Natuurinclusieve

beschikking

starten met

Landbouw.

worden gesteld

natuurinclusieve

aan PS. GS

landbouw.

werken aan een
Living Lab voor
Natuurinclusieve
Landbouw. 412-2017: Het
BOT-overleg is
op 16 november
geweest. De
presentatie van
de NoordHollandse
Natuur- en
milieufederatie

over
natuurinclusieve
landbouw is
gepubliceerd bij
de ingekomen
stukken voor PS.
Bond, J.

Motie Vreemd a/d

PS verzoeken het

M30-

Aangeno

Langen van-

Orde

College van GS: *

2017

men

Visbeek, A.

tegemoetkoming

vaart te zetten via

preventie

het IPO achter het

ering Natuur,

wildschade.

onderzoek naar

Landschap, Milieu

regelgeving voor

en Water van 4

gecoördineerd en

december 2018

gebiedsgericht

heeft

beleid voor

gedeputeerde

faunabeheer met

Bond de

daarin een

commissieleden

tegemoetkoming

op de hoogte

aan boeten- en

gesteld van de

tuinders ten

voortgang van de

behoeve van het

verschillende

nemen van

onderzoekslijnen.

preventieve

Hierin werd onder

maatregelen

andere genoemd

tegen wildschade

dat in

* PS regelmatig

januari/februari

(VVD)

10-07-

10-01-2018: In

2017

de
commissievergad

(minimaal elk

2018 het

kwartaal) te

eindrapport van

informeren via de

de proef met de

commissie over

agrilaser zal

de voortgang van

worden

dit onderzoek.

opgeleverd. Hier
zal de commissie
te zijner tijd over
geïnformeerd
worden 24-102017: het IPO is
bezig met een
onderzoek, de
commissie wordt
hiervan op de
hoogte
gehouden.
Tekin, A.

Stop

PS verzoeken het

M57-

Aangeho

Liere, A.E.

02-10-

12-10-2017:

bodemdaling in

College van GS: *

2017

uden

van (PvdD)

2017

Reden

het Groene Hart.

beleid te

aanhouden

AANGEHOUDEN

ontwikkelen

motie uit notulen

waarin gestreefd

PS 02-10-2017:

wordt de

"De heer VAN

bodemdaling in

LIERE (PvdD): Ik
heb helaas nog
niet met al mijn

het Groene Hart

mede-indieners

te stoppen.

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

Begroting 2018:

PS verzoeken GS:

M109-

Aangeno

Bakker, W.

opvolging rapport

* de regierol op

2017

men

(D66)

waterbestendig

te pakken om te

Westpoort

komen met alle
betrokken

Loggen, C.

06-112017

partijen tot
concrete plannen
voor een betere
bescherming van
vitale en
kwetsbare
infrastructuur *
te onderzoeken
of er voor andere
regio’s in NoordHolland ook
pilots “vitaal en
kwetsbaar” nodig
zijn
Tekin, A.

overlegjaar

PS verzoeken GS:

M126-

Aangeno

Weemhoff, C.

13-11-

22-02-2018: uit

agrarisch

* in het komende

2017

men

(D66)

2017

besluitenlijst GS

natuurbeheer

verkenningsjaar

d.d. 20-02-2018:

in overleg te

Het college

treden met de

besluit:

agrarische

Provinciale Staten

collectieven en

door middel van

TBO’s over hoe de

brief te

biodiversiteitsdoe

informeren over

len en

de voortgang bij

beheerdoelen

de uitvoering van

binnen het NNN

motie M126

gehaald zouden

(aangenomen

kunnen worden

door PS op 13

(zoals al door de

november 2017)

gedeputeerde

inzake het

toegezegd in de

verkenningsjaar

expert-

biodiversiteitsdoe

bijeenkomst) en

len en

daarvoor een

beheerdoelen

neutrale

binnen het

procesbegeleider

Natuurnetwerk

aan te trekken *

Nederland (NNN).

hiervan

8-1-2018 Een

regelmatig een

extern

terugkoppeling te

procesbegeleider

geven aan de

is ingeschakeld

commissie NLM *

en deze

te onderzoeken

procesbegeleider

welke andere

voert

werkwijzen en/of

oriënterende

financiële of

gesprekken met

juridische

vertegenwoordige

instrumenten er

rs van de

nodig zijn om de

agrarische

provinciale

collectieven en de

doelen op dit

terreinbeheerders

gebied te behalen

. Wanneer deze

met inzet van

oriënterende

samenwerkende

gesprekken

agrarische

leiden tot

collectieven en

consensus over

TBO’s en de

de aanpak van

resultaten van het

het

onderzoek zo

verkenningsjaar,

mogelijk in te

zal de opdracht

zetten om de

aan de extern

bestaande

procesbegeleider

instrumentenkoff

door GS worden

er ten behoeve

vastgesteld en ter

van de realisatie

kennisname aan

van NNN te

uw

vergroten

Statencommissie
NLWM worden
gezonden.
Bond, J.

Motie vreemd aan

PS dragen

M 01-

Aangeho

Kramer, F.J.

12-02-

20-02-2018:

de orde van de

Gedeputeerde

2018

uden

(GroenLinks)

2018

reden

dag inzake

Staten op om: Een

aangehouden

verkenning

verkenning op te

motie uit notulen

grasmengsels

stellen naar de

PS 12-02-2018:

voor de

mogelijkheden

"De heer

paardenhouderij.

om

KRAMER (GL): Dit

AANGEHOUDEN

paardenhouders

gehoord

te ondersteunen

hebbende, wil ik

in het

hem aanhouden

omschakelen naar

en dat hij

een bloemrijk

terugkomt op

graszaadmengsel.

het moment dat
wij over
natuurinclusieve
landbouw
praten."

