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GROEN LINKS

S P. ChristenUnie SGP
Motie Milieueffecten Omgevingsvisie
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem, ter
behandeling van Omgevingsvisie NH2050;
constaterende dat:
-

-

-

er een Plan MER is ingediend door GS om de milieueffecten van de ambities in de
Omgevingsvisie te laten onderzoeken;
de commissie die dit plan heeft onderzocht (Commissie MER) van mening is dat de
Omgevingsvisie te abstract is geformuleerd om de milieueffecten in kaart te kunnen
brengen;
er geen alternatieven voor de huidige Omgevingsvisie zijn onderzocht, ook niet op
aandringen van de Commissie MER;

overwegende dat:
-

-

-

er veel zienswijzen zijn ingediend met zorgen over de milieueffecten van de Omgevingsvisie;
er een aantal grote milieuopgaven is (te denken aan de KRW-doelen, luchtverontreiniging en
geluidsoverlast) en het wenselijk is om inzicht te hebben in de effecten van het
geformuleerde beleid op deze opgaven;
het wenselijk is om de effecten van verschillende alternatieven te laten onderzoeken om tot
weloverwogen en gefundeerd beleid te komen en daarmee de balans tussen economische
groei en leefbaarheid inzichtelijk te maken;

van mening zijnde dat:
-

de aanvulling op de MER van GS (6 pagina’s) onvoldoende antwoorden biedt op de vragen
van de Commissie MER daar deze niet de gevraagde alternatieven en verdergaande
beleidsopties bevat;

gehoord de discussie,
dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
-

-

-

alle adviezen van de Commissie MER over te nemen;
v66r de vaststelling van de Omgevingsverordening een uitgebreidere aanvulling
op de MER
op te stellen;
P5 nauwer te betrekken bij het opstellen van deze aanvulling op de MER;

en gaan over tot de orde van de dag.
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Motie splitsing beheer en ontwikkeling in Programma Natuurontwikkeling
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018 te
Haarlem, ter behandeling van het Programma Natuurontwikkeling (PNO);
constaterende dat:
•

natuurbeheer en -ontwikkeling onder het PNO samen worden gevoegd;

overwegende dat:
•

natuurontwikkeling van essentieel belang is voor de tijdige realisatie van het EHS;

•

door samenvoegen van plannen of programma’s voor natuurbeheer en
natuurontwikkeling overloop van gelden mogelijk wordt;

•

het uitgeven van middelen voor ontwikkeling (eenmalige kosten) aan beheer
(structurele kosten) tot tekorten op lange termijn kan leiden;

van mening dat:
•

verdere uitstel of afstel van de realisatie van de EHS niet acceptabel is;

•

iedere mogelijkheid op vermindering van het budget voor natuurontwikkeling
voorkomen moet worden;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
•

in 2021 te evalueren of het samenvoegen van natuurbeheer en natuurontwikkeling
heeft geleid tot snellere en betere realisatie van de EHS;

•

in 2021 te evalueren of het samenvoegen van natuurbeheer en natuurontwikkeling
heeft geleid tot verplaatsing van de middelen van natuurontwikkeling naar
natuurbeheer;

•

op basis van de evaluatie Provinciale Staten te laten besluiten tot ontvlechting, of in
stand, laten van één programma;

en gaan over tot de orde van de dag.
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Motie beleid boskap
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, Haarlem,
ter behandeling van het Programma Natuurontwikkeling;
constaterende dat:
•
•
•

•

het Nederlandse bosareaal tussen 2013 en 2017 netto met ongeveer 11.000 ha is
afgenomen;1
bomen middels C02-opslag een flinke bijdrage leveren aan het verminderen van
klimaatverandering;2
de sectortafel landbouw en landgebruik in haar bijdrage aan het voorstel voor
hoofdlijnen van het Klimaatakkoord oproept tot inzet op het voorkomen van
ontbossing en uitbreiding van het bosareaal;
het beperken van wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden volgens het
lntergovernmental Panel on Climate Change de meest desastreuze effecten van
klimaatverandering kan voorkomen, maar ook direct verdergaande maatregelen
tegen klimaatverandering vereist;3

overwegende dat:
•

•

•

•

de sectortafel landbouw en landgebruik bij het Klimaatakkoord stelt dat het domein
van bomen, bossen en natuur in potentie tot forse vastleggingen kan leiden, maar
dat vroeg initiëren van maatregelen dan noodzakelijk is;
het geld dat beschikbaar komt door te stoppen met kappen, gebruikt kan worden
voor klimaatslimmer beheer van huidige bossen en natuur, waarmee volgens de
sectortafel flinke C02-reductie kan worden bereikt;
met de uitspraak van het Hof van Justitie over de PAS, de focus voor reductie van
stikstofdeposities komt te liggen op bronmaatregelen in plaats van
herstelmaatregelen;
grootschalige bomenkap, getuige de grootschalige en veelvuldige protesten, niet in
lijn is met maatschappelijke wensen;

gehoord de discussie,
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

1

https://www.wur.nI/nI/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm
het Pbl tekent voot dat stoppen van (netto) ontbossing snelle en kostenefficiënte C02-winst oplevert van 0,5 megaton.
slim bosbeheer levert nog eens één megaton op.
http://report.ipcc.ch/srlS/pdf/srl5 spm final.pdj, https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/ipcc-rapport-over
owarming-va n-de-aa rde-tot-1-5-c
2

•

een integraal afwegingskader voor te breiden om bomen te beschermen en
klimaatverandering en natuurherstel te bevorderen;

en gaan over tot de orde van de dag.
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Motie Pas op de Plaats met Exotenbestrijding
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, Haarlem,
ter behandeting van het Programma Natuurontwikkeling fPNO);
constaterende dat:
-

-

het beheer en bestrijden van exoten duur is, rust verstoort, dierenleed en
maatschappelijke onrust veroorzaakt;
bestrijding zelden effectief is;

overwegende dat:
-

-

-

-

-

-

oorspronkelijke populaties tijd nodig hebben om zich in te stellen op de
nieuwkomers;
in een steeds verder globaliserende wereld exoten continu en in hoog tempo hun
intrede zullen blijven doen in de natuur;
exoten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van ecosystemen;
de oorzaak van aangetaste ecosystemen niet bij exoten ligt;
natuur niet hersteld kan worden door exoten te bestrijden;
het ecosysteem weer in balans brengen de veronderstelde problemen door
exoten zal ondervangen;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
-

-

te erkennen dat exoten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van
de natuur;
geen actie te ondernemen om uitheemse planten en dieren te bestrijden;

en gaan over tot de orde van de dag.
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Motie Provincie niet uit GNR

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te
Haarlem, ter behandeling van het Programma Natuurontwikkeling (PNO);
constaterende dat:
-

-

Gedeputeerde Staten voornemens zijn om als participant uit de Stichting Goois
Natuurreservaat (GNR) te treden;
de provincie verantwoordelijkheid draagt voor natuurbeleid en natuurbescherming;

overwegende dat:
-

-

de stijging van de extra bijdrage een gevolg is van pogingen van de overige
participanten om de natuurwaarden in het gebied te verbeteren temidden van
grootschalige en voortdurende milieuvervuiling;
het voornemen tot uittreding het GNR met een groot financieel probleem opzadelt
waarmee de natuurwaarden van het GNR op het spel worden gezet;

van mening dat:
-

de natuurdoelstelling leidend moet zijn gezien de provinciale regisseursfunctie in
natuurbeleid en natuurbescherming;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
-

als participant zitting te blijven houden in het Goois Natuurreservaat;

en gaan over tot de orde van de dag.

