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Amendement geen bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek en Landschapsplan A8-A9

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 8 oktober 2018 ter behandeling van
de Zomernota 2018;
besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit de volgende onderdelen te schrappen:
-

-

4. “Een krediet beschikbaar te stellen van € 4,8 miljoen voor de planuitwerkingsfase
Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek! Duinpolderweg waarvan € 1,6 miljoen
gedekt wordt uit de reserve Infrastructuur en het overige uit middelen derden.”;
5. “Het te activeren krediet op te nemen in het PMI en af te schrijven in 25 jaar.”;

en het onderdeel 3: “De in deze zomernota opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen” aan
te vullen de tekst:
i’li &
exclusief het beschikbaar stellen van €1 miljoen voor de planfase Verbinding A8-A9”;
,•
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“,

en de nummering aan te passen.
Toelichting
Op dit moment is het nog onbekend welke gevolgen de uitspraak van de RvS heeft op de Programma
Aanpak Stikstof. Deze uitspraak wordt snel verwacht, mogelijk kort na 7 november, en biedt
duidelijkheid ook over dit project. Daarnaast is er vanuit de provincie Zuid-Holland een aanpassing
gekomen n.a.v. het Voorkeurs Alternatief, die nog niet besproken is in de commissie M&F. Tevens
bevat het plan op dit moment nog geen aanpak voor een integrale bereikbaarheid van de regio
waarbij fiets en openbaar vervoer gelijkwaardig wordt meegenomen.
Het beschikbaar stellen van het budget voor de planuitwerkingsfase is daarom prematuur en kan
daarom op dit moment niet worden vastgesteld.
Daarnaast wordt er in de zomernota een verschuiving gedaan uit de reserve TWIN-H naar het
project A8-A9, waarbij geld beschikbaar gemaakt wordt voor een Landschapsplan. De nut en
noodzaak van dit Landschapsplan is onvoldoende aangetoond en er kan daarom geen budget voor
gereserveerd worden.
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Motie van wantrouwen
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 oktober 2018,
Constate rende dat:
-

-

Provinciale Staten niet of tenminste onvolledig is geïnformeerd over de reactie van ICO
MOS in december 2017 op vragen die het ministerie van OCW aan de Organisatie stelde
op verzoek van Gedeputeerde Staten;
GS zich ook na schriftelijke vragen en een interpellatiedebat op het standpunt blijft stel
len dat er in de email van 22 december geen nieuwe informatie stond en dat er geen
aanleiding was PS aanvullend te informeren;
Van mening dat:

-

-

De nu openbaar geworden informatie relevant was voor de beraadslagingen van Provin
ciale Staten over de keuze voor een voorkeursvariant A8-A9 en het vervolgproces;
Deze informatie aanleiding zou moeten zijn voor een heroverweging van dat besluit;

En zegt haar vertrouwen op in
En gaat over tot de orde van de dag,
Alwin Hietbrink (GroenLinks)
Michel Klein (ChristenUnie-SGP)
Wim Hoogervorst (SP)
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Motie restant middelen motie 110 naar algemene reserve
Betreft agendapunt 9: Zomernota.

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 oktober 2012 ter
bespreking van de Zomernota,
constaterende dat:
• GS naar aanleiding van motie 110 de vrije ruimte binnen de reserves in kaart heeft
gebracht en voorts voorstellen heeft gedaan tot besteding daarvan voor plannen die
in 2018 te realiseren zouden zijn;
• Bij bespreking van die voorstellen is gebleken dat niet alle plannen gerealiseerd
zouden worden in 2018, doch uiterlijk voor de verkiezingen van 20 maart 2019;
• Uit de Zomernota blijkt echter dat niet alle plannen daadwerkelijk gerealiseerd zullen
worden voor 20 maart 2019, en dat dus de gereserveerde middelen in weerwil van de
eerdere toezeggingen niet volledig tot besteding zullen komen in de lopende
bestuursperiode;
Overwegende dat:
• Ten aanzien van 1 onderdeel van de door GS voorgelegde plannen, te weten het
meerjarenplan voor de restauratie van rijksmonumenten, het van meet af aan
duidelijk was dat snelle besteding niet aan de orde zou zijn;
verzoeken GS:
• De middelen die gereserveerd waren voor de plannen voortkomend uit motie 110 en
niet tot werkelijke besteding zijn gekomen voor maart 2019, met uitzondering van
het meerjarenplan voor de restauratie van rijksmonumenten, te laten vrijvallen naar
de algemene reserve;
• PS uiterlijk in januari 2019 te informeren over de stand van zaken;
en gaan over tot de orde van de dag.

Zita Pels
GroenLinks

Michel Klein
ChristenUnie/SGP
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Motie restant middelen motie 110 naar algemene reserve
Betreft agendapunt 9: Zomernota.

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 oktober 2018 ter
bespreking van de Zomernota,
constaterende dat:
• GS naar aanleiding van motie 110 de vrije ruimte binnen de reserves in kaart heeft
gebracht en voorts voorstellen heeft gedaan tot besteding daarvan voor plannen die
in 2018 te realiseren zouden zijn;
• Bij bespreking van die voorstellen is gebleken dat niet alle plannen gerealiseerd
zouden worden in 2018, doch uiterlijk voor de verkiezingen van 20 maart 2019;
• Uit de Zomernota blijkt echter dat niet alle plannen daadwerkelijk gerealiseerd zullen
worden voor 20 maart 2019, en dat dus de gereserveerde middelen in weerwil van de
eerdere toezeggingen niet volledig tot besteding zullen komen in de lopende
bestu u rsperiode;
Overwegende dat:
• Ten aanzien van 1 onderdeel van de door GS voorgelegde plannen, te weten het
meerjarenplan voor de restauratie van rijksmonumenten, het van meet af aan
duidelijk was dat snelle besteding niet an de orde zou zijn;

verzoeken GS:
•
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De middelen die gereserve rU waren voor de plannen voortkoriend uW moti&10 en
niet tot werkelijke besteding
gekomen voor maart 2019, met uitzondering van
het meerjarenplan voor de restauratie van rijksmonumenten, te laten vrijvallen naar
de algemene reserve;

en gaan over tot de orde van de dag.

Zita Pels
GroenLinks

Michel Klein
ChristenUnie/SG P

Wim Hoogervorst
sP

Olga de Meij
50 plus

VERWORPEN
GROEN
LINKS
NOORD-HOLLAND

S P ()

stenracteNoorHoHand

Motie versterking Markermeerdîjken
Statenvergadering 8 oktober 2018, agendapunt 11
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 oktober 2018,
Constaterende dat
het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 19 septem
ber 2018 het projectplan Markermeerdijken heeft vastgesteld,
uit de stukken blijkt dat er veel bijeenkomsten en contacten zijn geweest met bewo
ners en andere belanghebbenden, die deels hebben geleid tot bijstelling van het
projectplan,
uit zienswijzen en inspraak naar voren komt dat diverse belanghebbenden zich
desalniettemin niet gehoord voelen;

-

-

-

Overwegende dat
nut en noodzaak van versterking van de Markermeerdijken niet ter discussie staan;
de Markermeerdijken met zijn karakteristieke dijklandschappen over een provinciale
monumentenstatus beschikken,
de methode van versterking deze beschermde status dient te respecteren, waarbij
alternatieven met de minste impact op het monumentale dijklandschap de voorkeur
verdienen,
op diverse onderdelen van het traject geen alternatieve oplossingen zijn onder
zocht, zodat niet kan worden vastgesteld of volstaan kan worden met bescheidener
ingrepen in het monumentale dijklandschap,
er op onderdelen van het traject sprake is van ingrepen die op gespannen voet
(kunnen) staan met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening;

-

-

-

-

-

Voorts overwegende dat
bij ingrijpende projecten, zoals versterking van de Markermeerdijken, maatschappe
lijk draagvlak uitermate belangrijk is,
lang niet alle ingebrachte bezwaren en alternatieven (voldoende) zijn doorgespro
ken met de indieners,
het derhalve wenselijk is dat met nader te benoemen partijen alsnog een diepgaand
gesprek wordt aangegaan,
een maximale termijn van drie maanden hiervoor toereikend zou moeten zijn;

-

-

-

-

Besluiten
Gedeputeerde Staten op te dragen:
1. Overleg te entameren met in elk geval de indieners van zïenswijzen die ook na
beantwoording daarvan hebben aangegeven vast te houden aan hun bezwaren.

2. Zorg te dragen voor een open overleg-agenda, zodat diepgaand kan worden ge
sproken over de bezwaren, alternatieve oplossingen, reviews en andere daarmee
verbonden zaken.
3. De bevindingen ten aanzien van de mogelijkheden tot wijziging, respectievelijk op
timalisering van de desbetreffende versterkingsmethoden met PS te delen en te
bespreken.
Fred Kramer (GroenLinks)
Anna de Groot (SP)
Linda Vermaas fPvdD)
Olga de Meij (50-PLUS)
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Informatie inwinnen bij SodM inzake kansen op kleine
aardbevingen in N-H door geothermie
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 8 oktober 201$,
hebben kennisgenomen van de stukken horende bij het agendapunt Inzet
gelden voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving (VD-5$),

Constaterende dat:
• het College voornemens is in te zetten op geothermie;
• in het Limburgse Grubbenvorst het geothermieproject in september
2018 is stilgelegd vanwege kleine aardbevingen;
• kleine aardbevingen veel schade kunnen aanrichten, bijvoorbeeld aan
woningen.
Overwegende dat:
• het niet onwaarschijnlijk is dat door de toepassing van geothermie ook
kleine aardbevingen in Noord-Holland gaan plaatsvinden met alle
gevolgen van dien;
• het Staatstoezicht op de Mijnen de onaffiankelijk toezichthouder is op
de delfstoffen- en energiewinning in Nederland.
Verzoekt het College om:
• in contact te treden met het $odM en de Staten te informeren over de
kansen van aardbevingen door geothermie in Noord-Holland.
D.J. van der S
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Motie geen biomassacentrales
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op $ oktober 201$, te Haarlem,
ter behandeling van de actualiteit Geen vergunning voor biomassacentrales;
constaterende dat:
er vergunningen worden aangevraagd voor biomassacentrales;
overwegende dat:
Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Analyse van het voorstel voor
hoofdlijnen van het klimaatakkoord’ zeer kritisch is over de rol van biomassa en het
duurzaam verkrijgen hiervan;
zijn van mening dat:
-

-

er op dit moment geen vergunningen moeten worden uitgegeven voor de bouw van
biomassacentrales;
eerst een goede afweging gemaakt moet worden welke plek biomassa krijgt in de C02
reductieplannen;

gehoord de discussie,
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
-

geen vergunningen te verlenen voor biomassacentrales, zolang het klimaatakkoord
niet uitgewerkt is;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren

