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AMENDEMENT
Bij verdere ontwikkeling van Schiphot passen alleen verbeteringen
Amendement bij agendapunt 10 Vaststelling Omgevingsvisie NH2050 (VD-72)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november 2018,
besprekend het agendapunt 10, Vaststelling Omgevingsvisie NH2050,
Besluiten aan de tekst over Schiphol op bladzijde 13 in de Eindconcept Omgevingsvisie NH
2050 na ‘waarvoor het Rijk het bevoegd gezag is’ het volgende toe te voegen.
•

Voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt staan wij alleen ontwikkelingen op en
rond Schiphol toe als zij aantoonbare verbeteringen opleveren in luchtkwaliteit,
geluidhinder, nachtviuchten, veiligheid en C02- uitstoot. Wij dragen dit standpunt
actief uit bij andere overheden en organisaties die bij de ontwikkeling van Schiphol
betrokken zijn.

De bestaande tekst vanaf’waarvoor het Rijk bevoegd gezag is’ komt dan te vervallen.
TOELICHTING
Het vertrekpunt is dat niet de provincie Noord-Holland maar het Rijk bevoegd gezag is ten
aanzien van Schiphol. Dat laat onverlet dat de wijze waarop Schiphol zich in de nabije en
verdere toekomst ontwikkelt impact heeft op ons centrale streven naar een evenwichtige
balans tussen economische groei en leefbaarheid, de hoofdambitie uit onze Omgevingsvisie.
Tot dusver weegt de groei van Schiphol zwaarder dan zaken als luchtkwaliteit, geluidhinder,
nachtviuchten, veiligheid en C02- uitstoot waardoor de balans doorslaat. Vanwege die impact
zijn en blijven wij ook nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen van Schiphol. Een
duidelijk standpunt met betrekking tot luchtkwaliteit, geluidhinder, nachtvluchten, veiligheid,
CO2 en luchtruimgebruik kan daarbij helpen.
Anna de Groot, SP
Michel Klein, ChristenUnieSGP
Fred Kramer, GroenLinks
Linda Vermaas, Partij voor de Dieren
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AMENDEMENT

In Noord-Holland Noord is al voldoende woningbouw mogelijk
Amendement bij agendapunt 10 : Vaststelling Omgevingsvisie N}12050 (VD-72)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november 2018,
besprekend het agendapunt 10, Vaststelling Omgevingsvisie NH2050,
•

Besluiten het tekstfragment over woningbouw in Noord-Holland Noord op bladzijde
42: ‘Of er mogelijkheden komen om te bouwen, hangt mede af van de vraag die er
dan is” te schrappen uit het Eindconcept Omgevingsvisie N}12050.

TOELICHTiNG
De groene open ruimte, ook in Noord-Holland Noord, wordt steeds kleiner. In de
Woningbouwmonitor wordt aangetoond dat er in Noord-Holland Noord voldoende harde en
zachte locaties zijn om nu en in de toekomst voldoende woningen te bouwen om de
bevolkingsgroei overal in Noord-Holland Noord op te vangen. Daarom is het onnodig om de
mogelijke toekomstige vraag naar woningen te benoemen.
Namens de fractie van de SP,
Anna de Groot
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AMEMEMENT
Duidelijkheid over landschap
Amendement bij agendapunt 10 $ Vaststelling Omgevingsvisie NH2050 (VD-72)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november 2018,
besprekend het agendapunt 10, Vaststelling Omgevingsvisie NfT2050,
Besluiten aan de tekst over landschap op bladzijde 66 in achter ‘Hierbij worden de wezenlijke
kenmerken en waarden van het landschap voor gebieden binnen de provincie uitgewerkt’ in
het Eindconcept Omgevingsvisie NH 2050 het volgende toe te voegen:
Voorafgaand aan de Omgevingsverordening is het wenselijk en noodzakelijk te
benoemen dat er nieuwe, betere, beschermingsregimes de beschermingsregimes van
de huidige PRV gaan vervangen en dat deze benoemd worden binnen een
besehermingsregime Beschermd Provinciaal Landschap. Niet de WKW’s moeten
hierin leidend zijn, maar de huidige gebieden die onder diverse beschermingsregimes
liggen.
TOELICHTiNG
In meerdere zienswijzen wordt de oproep gedaan om meer duidelijkheid en scherpte aan te
brengen in het ontwikkelprincipe voor landschap. Niet alleen het onderscheid in twee
groepeWregimes, maar specifieker om welke gebieden het dan gaat. Het is mogelijk mensen
en organisaties zekerheid te bieden voor het behoud van het huidige landschap en tevens voor
nog niet benoemde beschermde landschappen voorwaarden met WKWs vast te stellen.

Namens de fractie van de SP,
Anna de Groot
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Statenfractie Noord-Holland
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Amendement: Meer ambitie bij tegengaan bodemdaling
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 201$, te Haarlem,
ter behandeling van Omgevingsvisie NH2050;

constaterende dat:
de Omgevingsvisie NH2050 als ambitie heeft om de bodemdaling in veenweidegebieden af te
remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen;

-

de Commissie MER constateert dat de huidige formulering van ontwikkelprincipe 21
dubbelzinnig is en zich leent voor misinterpretaties in de uitwerking;

-

de Commissie MER benadrukt dat “de provincie zelf wel degelijk een rol in de
functietoekenning van gebieden” en er dus meet ambitie getoond kan worden;
-

besluiten:
•

21. Het landgebruik en de waterpeilen worden in balans gebracht met de draagkracht
van het veenweidegebied

te wijzigen in:
•
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Amendement: Niet Bouwen in het Groen
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, Haarlem,
ter behandeling van de Omgevingsvisie NH2050;
constaterende dat:
•

•
•

aan de toekomstige vraag naar woningen voldaan kan worden middels transformatie
van leegstaand vastgoed, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en
binnenstedelijke (her)ontwikkeling, aangevuld met kleinschalige nieuwbouwlocaties
in stad en regio;
nieuwe uitleglocaties onherroepelijk ten koste gaan van schaarse natuur en groene
ruimte;
de vraag naar woningen in de stad overweldigend is en de woningvraag zich steeds
meer concentreert in stedelijke gebieden (ten opzichte van het platteland en het
groen);

overwegende dat:
•
•
•

de Metropoolregio Amsterdam aangeeft dat veel intensiever, hoogstedelijker en
duurzamer in de stad kan worden gebouwd;
Noord-Holland naast Amsterdam nog vele andere stedelijke kernen kent waar
woningen gebouwd kunnen worden;
bouwen in het groen niet in de plaats mag gaan van bouwen in de stad;

van mening dat:
•
•
•

we geen vierkante meter natuur kunnen missen;
een ‘zero tolerance’ beleid t.a.v. de aantasting van de groene ruimte moet gelden;
het uitvoeren van transformaties en creatieve woonvormen beter kan: benut meer
oude kantoren, winkels, scholen en zorggebouwen, creëer woonboothavens, grote
zones voor tiny houses;

gehoord de discussie,
besluiten:
de tekst van de 2 alinea van pagina 13 van de Omgevingsvisie NH2050:

“De woningbouwbehoefte wordt vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte
gebieden gepland, in overeenstemming met de kwalitatieve behoeftes en trends.”
te wijzigen in:
“De woningbouwbehoefte wordt opgelost door in te zetten op binnenstedelijk bouwen.”
en gaan over tot de orde van de dag.
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Amendement: Meer ambitie bij verbeteren luchtkwaliteit
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem,
ter behandeling van Omgevingsvisie NH2OSO;
constaterende dat:

de Omgevingsvisie NH2050 als ambitie heeft om uiterlijk in 2050 de normen van de WHO te
halen voor wat betreft luchtkwaliteit;

-

-

de Gezondheidsraad constateert dat het mogelijk is om deze normen al in 2030 te halen’;

overwegende dat:

er veel zienswijzen zijn ingediend die vragen om meer ambitie zodat de de WHO-normen al in
2030 kunnen worden behaald in Noord-Holland;

-

besluiten:
op pagina 10 en pagina 18 (2x) “2050” te wijzigen in “2030”.

1

https://www.gezondheidsraad.nl/documentenladviezen/20 18/01 /23/gezondheidswinst-door-schonere-lucht
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Statenvergadering 12 november 2018, agendapunt 10
Amendement: Erkennen van Texel als unieke losstaande woningregio in de Omgevingsvisie
NH2050.

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op maandag 12 november 201$, hebben
ken nisgenomen van het Eindconcept Omgevingsvisie NH2050,
Constaterende dat:
-

-

-

-

er op Texel een grote woning schaarste is en de prijzen de afgelopen jaren ca. 30% zijn gestegen,
vergelijkbaar met Amsterdam;
dat Texel in de “Indeling gemeenten krimpregio’s en anticipeerregio’s” uit 2015 wordt
aangemerkt als een anticipeerregio, zoals ook genoemd in artikel 3.7 van het Regionaal
Actieprogramma regio Kop van Noord-Holland 2017-2020;
dat de gemeente Texel niet voldoende mogelijkheden heeft om woningen te bouwen en daarom
vraagt om eens in de vijf jaar rechtstreeks afspraken te maken met de provincie over het aantal
te bouwen woningen, los van de regio Noord-Holland Noord en andere Noordkopgemeenten,
mits deze natuurlijk voldoen aan de daarvoor gestelde omgevingseisen;
Dat het kunnen bouwen van extra woningen, zoals voornoemd goed is voor de leefbaarheid en
de economie van het eiland;

Overwegende dat:
-

-

-

-

dat 80% van de werkenden op Texel direct of indirect afhankelijk is van de recreatiesector, en dat
vele vacatures op het eiland niet vervuld kunnen worden omdat er geen (betaalbare) woningen
zijn om de tijdelijke arbeidskrachten en inwoners van Texel te huisvesten;
dat de leefbaarheid van de kernen op Texel in het geding komt door de enorme woningschaarste
op het eiland;
het woningtekort economische schade voor de lokale economie veroorzaakt, en dat ook
maatschappelijke organisaties als zorg- en onderwijsinstellingen steeds meer problemen krijgen
om hun vacatures te vervullen;
de woningmarkt op Texel door de eilandpositie een bijzondere is, die niet kan worden vergeleken
met de andere gemeenten in de kop van Noord-Holland of Noord-Holland Noord.

1

Verzoeken het College:
De volgende tekst op te nemen onder de kop Sterke kernen, sterke regio’s
:
“De gemeente Texel een status aparte te geven, in die zin dat hen
de mogelijkheid wordt
geboden eens in de vijf jaar rechtstreeks afspraken te maken met
de provincie over het aantal te
bouwen woningen, los van de regio Noord-Holland Noord en de andere
Noordkopgemeenten.
Deze aantallen goed evalueren en waar nodig bijstellen”.

En gaat over tot de orde van de dag,
Olga de Meij (5OPLUS)

Jeffrey Leever (ONH)

Toelichting:
Jonge bestuurders Texel roept de staten op om de voorgestelde wonin
gbouwregels te wijzigen
om de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid van Texel te verbete
ren en te behouden.
Veel vacatures kunnen niet vervuld worden op Texel vanwege het
enorme gebrek aan voldoende
woningen voor eigen inwoners en tijdelijke arbeidskrachten. Met het
toestaan van de bouw van
extra woningen kan de gemeente sneller anticiperen op de woono
ntwikkelingen. Uiteraard
dienen deze woningbouwplannen te voldoen aan de gestelde omgev
ingseisen en gemeentelijk
beleid.
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Statenvergadering 12 november 2018, agendapunt 10

Amendement: Kleine gemeenten en kernen in Noord-Holland mogen zelf bepalen om extra
kleinschalige woningbouwprojecten uit te voeren (binnenstedelijk of aan de randen van kernen)
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op maandag 12 november 2018, hebben
kennisgenomen van het Eindconcept Omgevingsvisie NH2050,

Constaterende dat:
-

-

-

op het weblog van Gedeputeerde Geldhof van 21 december 2017 staat: In Noord-Holland zijn
voor 116.000 woningen lle planologische procedures doorlopen en kan de schop dus zo de
grond in;
dat ondanks voornoemd feit deze woningen niet worden gebouwd in Noord-Holland waardoor
het tekort aan woningen enorm oploopt;
het door de provincie Noord-Holland zo geprezen vestigingskllmaat alleen in stand kan worden
gehouden als er door gemeenten wordt gezorgd voor voldoende aanbod van (betaalbare)
woningen voor diverse doelgroepen;

Verzoeken het College:
De volgende tekst op te nemen onder de kop Sterke kernen, sterke regio’s:
“Teneinde de leefbaarheid van kleine kernen in stand te houden en de woningnood te ledigen
mogen gemeenten van kleine kernen in Noord-Holland zelf bepalen extra kleinschalige
woningbouwprojecten te realiseren, zowel binnenstedelijk als aan de randen van bebouwing,
mits niet in strijd met provinciaal beleid”.

En gaat over tot de orde van de dag,
Olga de Meij (5OPLUS)

Jeffrey Leever (ONH)

Toelichting:
De provincie Noord-Holland beschikt over een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In de
Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Economie is de barometer welvaart en welzijn voor
het eerst opgenomen. Hieruit is gebleken dat de provincie Noord-Holland slecht scoort op een
aantal punten waaronder het achterblijven van voldoende harde woningbouwplannen. In het
1

kader van de totstandkoming van deze Omgevingsvisie hebben veelvu
ldig burgers, wethouders,
en andere initiatiefgroepen ook middels zienswijzen gepleit voor meer vrijhed
en om te kunnen
bouwen in kleine kernen, om de leefbaarheid in stand te houden. Helaas
heeft dit niet geleid tot
het verlenen van meer vrijheden aan gemeenten om binnenstedelijk te bouwe
n of aan de
randen van kleine kernen. GS blijft vasthouden aan de huidige prognoses
en zegt dat huisvesting
van diverse doelgroepen absoluut geen probleem oplevert en dat er voldoe
nde locaties zijn waar
gebouwd kan worden.
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Amendement opnemen Leeftijdsvriendelijke Gemeenten en Gemeenschappen in Omgevingsvisie
NH2050
Statenvergadering 12 november 2018, agendapunt 10
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op maandag 12 november 2018, hebben
kennisgenomen van het Eindconcept Omgevingsvisie NH2050,Constaterende dat:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

in 2025 een kwart van de bevolking in de kop van Noord-Holland ouder zal zijn dan 65 jaar,
en dat dat in 2040 in heel Noord-Holland het geval zal zijn;
het kabinetsbeleid uitgaat van het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen;
innovatieve ontwikkelingen in de zorg, zoals domotica, een steeds grotere rol spelen,
waardoor mensen ook langer thuis kunnen wonen;
de huidige coalitie het beleidsterrein ‘zorg’ niet als haar speerpunt beschouwt, maar dat de
onderwerpen zorg en wonen nauw met elkaar verweven zijn vanwege het ruimtelijke beslag
ervan;
de beleidsterreinen wonen en zorg inmiddels gescheiden terreinen zijn geworden, ook met
betrekking tot de financiën;
Amsterdam de enige gemeente in Noord-Holland is die deelneemt aan het WHO Global
Network for Age-friendly Cities and Communities;
het van belang is dat gemeenten rekening houden met het stimuleren van leeftijdsvriendelijk
(en betaalbaar) wonen in combinatie met zorg in buurten en wijken op de korte en lange
termijn;
dat gemeenten ook bestaand leegstaand vastgoed zoveel mogelijk dienen te gebruiken voor
de transitie van voldoende geschikte leeftijdsvriendelijke woningen voor ouderen;
de Provincie als aanjager een grote rol kan spelen middels het opnemen van deze
leeftijdsvriendelijke doelstellingen in haar Omgevingsvisie NH2050 en de RAPS.

Verzoeken het College:
de volgende tekst op te nemen in de Omgevingsvisie NH2050 onder de kop Sterke kernen, sterke
regio’s;
De provincie Noord-Holland wil een sociaal-inclusieve, leeftijdsvriendelijke leefomgeving waar
inwoners van alle leeftijden prettig kunnen leven. De richtlijnen van het WHO Global Network for
Age-friendly Cities and Communities worden toegevoegd aan de periodieke monitors over
1

woonwensen en woonbehoefte-onderzoeken.

En gaat over tot de orde van de dag,
Olga de Meij (5OPLUS)

Jeffrey Leever (ONH)

Toelichting
Provinciale Staten bevinden zich thans in de laatste fase alvorens de Omgevingsvisie NH2050
wordt vastgesteld. De komende jaren zowel op de korte en langere termijn zal er op grond van
een verdubbeling van het aantal ouderen boven de 65 jaar, rekening gehouden moeten worden
met het bouwen van leeftijdsvriendelijke woningen en/of alternatieve woonvormen al dan niet
in combinatie met zorg in de gehele provincie en de RAPS. Het is een taak van alle overheden dat
ouderen en andere speciale doelgroepen veilig kunnen wonen in de provincie Noord-Holland.
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Amendement opnemen ambitie Dementievriendelijk Noord-Holla
nd in Omgevingsvisie NH2050
Statenvergadering 12 november 201$, agendapunt 10
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op maandag 12 novem
ber 2018, hebben
kennisgenomen van het Eindconcept Omgevingsvisie NH2050,
Constaterende dat:
-

-

-

-

-

-

-

in 2025 een kwart van de bevolking in de kop van Noord-Holland
ouder zal zijn dan 65 jaar,
en dat dat in 2040 in heel Noord-Holland het geval zal zijn;
van voornoemde ouderen een groot percentage aan dementie
zal lijden;
het kabinetsbeleid uitgaat van het zo lang mogelijk thuis wonen
van ouderen;
innovatieve ontwikkelingen in de zorg ook bij mensen met demen
tie en hun mantelzorgers
een steeds grotere rol spelen, waardoor mensen ook langer thuis
kunnen wonen;
dementie onder ouderen de komende decennia een van de groots
te uitdagingen wordt voor
de gezondheidszorg, mede door een groot tekort aan mantelzorger
s en zorgpersoneel;
er op regionaal niveau en provinciebreed succesvolle projecten zijn
ontwikkeld ter
stimulering van dementievriendelijke gemeenten;
de Provincie als aanjager een grote rol kan spelen middels het opnem
en van deze
dementievriendelijke doelstellingen in haar Omgevingsvisie NH205
0.

Verzoeken het College:
-

de volgende tekst op te nemen in de Omgevingsvisie NH2050 onder
de kop
Leefomgevingskwa liteit:
Het aantal inwoners van Noord-Holland met dementie groeit en steeds
meer inwoners met
dementie blijven langer thuis wonen. Teneinde de leefomgevingskwali
teit voor deze groep te
borgen heeft de provincie Noord-Holland de ambitie dat in 2025 alle
Noord-Hollandse
gemeenten een dementievriendelijke gemeente zijn.

En gaat over tot de orde van de dag,
Olga de Meij (5OPLUS)

]effrey Leever (ONH)

1

Toelichting
Provinciale Staten bevinden zich thans in de laatste fase alvoren
s de Omgevingsvisie NH2050
wordt vastgesteld. De komende jaren zal zowel op de korte en langere
termijn op grond van een
verdubbeling van het aantal ouderen boven de 65 jaar, rekenin
g gehouden moeten worden met
een sterke toename van het aantal mensen met dementie. Van
deze groep wordt ook verwacht
dat ze langer thuis blijven wonen. In het leven van alledag zullen
we dus steeds vaker mensen
met dementie tegenkomen, en dat kan in toenemende mate ‘ingew
ikkeld’ zijn wanneer het
tempo en belevingswereld van mensen met dementie ‘botst’ met
gangbare omgangsvormen en
snelheid in de samenleving. In een Dementievriendelijke Gemee
nte is aandacht voor de situatie
waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren.
Inwoners en lokale partijen
werken samen aan allerlei initiatieven die de Ievenskwaliteit van
deze groep kwetsbare mensen
vergroot. Een dementievriendelijke gemeenschap streeft o.a. naar
kennis vergroten en
ontmoetingen organiseren tussen mensen met en zonder demen
tie. Daarmee wordt o.m. bereikt
dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Regionaal
zijn er in Noord-Holland
succesvolle initiatieven zoals Dementievriendelijk Noord-Holla
nd Noord en Dementievriendelijk
Gooi. De provincie Brabant heeft het provinciebreed aangepakt
en ambieert dat in 2020 alle
Brabantse gemeenten dementievriendelijk zijn.
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Amendement Omgevingsvisie: mobiliteit en model shift
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november
2018, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH 2050, agendapunt 10
besluiten:
De passage “Inwoners en bedrijven hebben zoveel mogelijk de vrijheid om hun eigen ver
voerswijzen te kiezen. Zodanig dat het totale verkeers- en vervoersnetwerk optimaal wordt
gebruikt en ten dienste staat van de ruimtelijk-economische
ontwikkeling.”(pag 10) te schrappen
en na “Onze ambitie is dat de inwoners en bedrijven van Noord-Holland zichzelf of
producten effectief, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen, waarbij de negatieve ge
volgen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en landschap steeds nadruk
kelijk meegewogen worden.”
de volgende zinnen toe te voegen:
“Daarom wil de provincie inwoners stimuleren meer gebruik te maken van het open
baar vervoer en de fiets. Zij zet daarom in op een modal shift waarin het openbaar
vervoer belangrijker wordt ten opzichte van vervoer per auto.”
en GS op te dragen de overige tekst van de Omgevingsvisie redactioneel aan te pas
sen aan de geest van dit amendement.
Toelichtinç3
De provincie heeft een belangrijke taak in het bewerkstelligen van een zgn. modal
shift, een verschuiving in ons gebruik van bepaalde vervoersmodaliteiten. Om ons
klimaat te redden en congestie op de wegen te voorkomen, moeten we vaker gebruik
gaan maken van openbaar vervoer en fiets. Het uitgangspunt dat inwoners en bedrij
ven zoveel mogelijk de vrijheid hebben om hun eigen vervoerswijze te kiezen is daar
mee onverenigbaar. Natuurlijk mag elke individuele inwoner of bedrijf zelf een ver
voersmodaliteit blijven kiezen; de overheid zal echter keuzes moeten maken en be
paalde modaliteiten meer moeten stimuleren dan andere. Een neutrale houding ten
aanzien van vervoersmodaliteiten is een obstakel voor het behalen van onze klimaatdoelen.

De Statenleden
Alwin Hietbrik en Fred Kramer (GroenLinks)
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Amendement Omgevingsvisie: Ontwikkelprincipe 14 (regionale optimale ener
giemix)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november
2018, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH 2050, agendapunt 10
besluiten:
Aan de geformuleerde kritische succesfactoren van het ontwikkelprincipe Regionale
optimale energiemix toe te voegen:
Voldoende ruimte voor duurzame energie in de vorm van zon- en windenergie op land,
rekening houdend met de draagkracht en kwaliteit van het landschap”
Toelichting
In het ontwikkelprincipe optimale regionale energiemix lijkt thans slechts aandacht
voor geothermie en wind op zee. Hoe zeer de verwachtingen van deze bronnen ook
hoog gespannen zijn, is evident dat voor deze mix ô6k duurzame energie uit zon en
wind-op-land nodig zal zijn.
Voor de regio’s die voor de door hen op te stellen Regionale Energie Strategieën,
zelf een keuze moeten maken hoe zij hun doelstellingen zullen realiseren, is het cru
ciaal dat zij daarbij voldoende ruimte hebben om daadwerkelijk een optimale mix na
te streven.
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan industriële gebieden waar juist van wind-op-land
maximaal gebruik gemaakt moet kunnen worden.
De Statenleden
Rosan Kocken en Fred Kramer (Groen Links)
Linda Vermaas en Fabian Zoon (Partij voor de Dieren)
Michel Klein (ChristenUnie-SGP)
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Amendement Omgevïngsvisie: Schiphol en woningbouw
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november
2018, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH 2050, agendapunt 10
besluiten:
1. De passage “De provincie is voorstander van de mogelijkheid van binnenstedelijke
woningbouw binnen de contouren van Schiphol, daar waar er herstructurerings/trans
formatie-opgaven liggen” (pag. 32) als volgt aan te vullen:
mits er substantiële vooruitgang wordt geboekt t.a.v. terugdringing van de (bere
kende, gemeten, ervaren) geluidshinder, het aantal geluidsgehinderden, de uitstoot
van schadelijke stoffen en het aantal inwoners met Schiphol-gerelateerde gezond
heidsklachten.”
“,

2. Ontwikkelprincipe 11 (titel) luidende “Bedrijvigheid in de metropool kan zich blijven
ontwikkelen binnen de beschikbare milieuruimte, waarbij op een aantal plekken
nieuwe woningbouw te maken krijgt met een grotere mate van geluidshinder, binnen
de wettelijke grenzen” (oag. 37) te wijzigen in:
“Bedrijvigheid in de metropool kan zich blijven ontwikkelen binnen de beschikbare
milieuruimte, binnen de wettelijke grenzen en rekening houdend met de inzet van de
provincie op verbetering van de leefbaarheid”
Toelichting
In de eerste aangehaalde passage toont de provincie zich zonder enige restrictie
voorstander van de mogelijkheid van woningbouw binnen de contouren van Schiphol. Vanuit het oogpunt van een goede balans tussen leefbaarheid en economische
groei is het nodig om een stevig piket-paalje te slaan. Het amendement zorgt daar
voor.
Het specifiek benoemen, in ontwikkelprincipe 11, dat een aantal nieuwbouwwonin
gen ‘te maken kan krijgen met een grotere mate van geluidshinder’ past niet bij het
uitgangspunt om tenminste een basiskwaliteit van de leefomgeving te garanderen en
niet bij het streven om deze te verbeteren. Ook hoort een dergelijke uitzonderings
situatie niet thuis in een ontwikkelprincipe.
Het desbetreffende zinsdeel is derhalve geschrapt en het begrip ‘leefbaarheid’ is,
overeenkomstig de hoofdambitie, toegevoegd.
De Statenleden
Fred Kramer (GroenLinks)
Olga de Meij (50 plus)
Anna de Groot (SP)
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Amendement Omgevingsvisie: Schiphol als multimodale hub
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november
2018, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH 2050, agendapunt 10
besluiten:
Aan de zin “Deze hubfunctie van Schiphol vraagt daarbij om sturing op basis van 5electiviteit; vakantievluchten dienen zoveel als mogelijk te worden beperkt”(ontwikkel
principe 11, pag. 37) toe te voegen:

“,korte vluchten moeten zoveel mogelijk plaats maken voor (internationaal) treinver
keer en gelijktijdig dienen de schadelijk gevolgen van de luchtvaart voor mens, milieu
en klimaat te worden teruggedrongen.”
Toelichting
Het begrip multimodale hub is niet eenduidig. Om te voorkomen dat wij een ontwik
keling omhelzen waarvan de reikwijdte nog onvoldoende kan worden overzien, is het
nodig en wenselijk om een piketpaalje toe te voegen. Het amendement voorziet
daarin.
De Statenleden
Fred Kramer (GroenLinks)
Anna de Groot (SP)
Linda Vermaas (PvdD)
Michel Klein (CU/SGP)
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Amendement Omgevingsvisie: Schiphol en luchthaven Lelystad
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november
2018, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH 2050, agendapunt 10
besluiten:
De randvoorwaarde ‘Openstelling van Lelystad in 2020’ te schrappen (pag. 37)
Toelichting
Uitbreiding van Lelystad is maatschappelijk en politiek omstreden. Zolang er geen
overeenstemming bestaat over de milieueffecten in relatie tot de toegestane vlieghoogte en geen duidelijkheid bestaat over de groei van beide vlieghavens (Schiphol
én Lelystad) en hun (toekomstige) bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen, zal
dat ook zo blijven. Het innemen van een ongeclausuleerd standpunt over de opening
van luchthaven Lelystad -in de vorm van een randvoorwaarde- is prematuur en on
wenselijk.
De Statenleden
Fred Kramer (GroenLinks)
Anna de Groot (SP)
Linda Vermaas (PvdD)
Michel Klein (CU/SGP)
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Amendement Omgevingsvisie: Ontwikkelprïncïpe 1 (landschappen en bescher
mingsregimes)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november
2018, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH 2050, agendapunt 10
besluiten:
De zin “In principe onderkennen we twee soorten gebieden.” (pag. 20, 2e alinea) te wijzigen
in:
“We onderkennen verschillende soorten gebieden.” en
De zin “Deze benaderingswijze betekent een eenvoudig landschappelijk regime met twee
soorten gebieden.” te wijzigen in:
“Deze benaderingswijze betekent een vereenvoudiging van het landschapsbeleid met minder
regimes. Deze vereenvoudiging is niet gericht op vermindering van de landschapsbescher
ming.”
Toelichting
In diverse zienswijzen komt naar voren dat een indeling van het landschap in ‘twee
soorten gebieden’ en een daarop gebaseerd ‘eenvoudig landschappelijk regime’
geen recht doet aan de eigenheid van de verschillende (typen) waardevolle NoordHollandse landschappen en dat de bescherming daarvan in het gedrang komt.
Omdat benoeming van de landschappen en vereenvoudiging van de beschermings
regimes pas aan de orde zijn bij de Omgevingsverordening, dient nu niet vooruitgelo
pen te worden op het aantal te onderscheiden soorten gebieden. Omdat het niet de
bedoeling is, noch van GS noch van P5, om via vereenvoudiging van de bescher
mingssystematiek het beschermingsniveau te verminderen, wordt dat expliciet aan
de tekst toegevoegd.

De Statenleden
Fred Kramer (GroenLinks)
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Amendement Omgevingsvisie: Ontwikkelprincipe 19 (natuurlijke processen)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november
2018, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH 2050, agendapunt 10
besluiten:
Ontwikkelprincipe 19 (titel, pag. 53), luidende “Natuurlijke processen zijn richtingge
vend voor inrichting en beheer van nieuwe en bestaande natuurgebieden” te wijzigen
in:
“Natuurlijke processen en/of landschappelijke kwaliteiten zijn richtinggevend voor in
richting en beheer van nieuwe en bestaande natuurgebieden”
Toelichting
De provinciaal ambassadeur Noord-Holland van Natuurmonumenten, heeft, mede
namens andere natuur- en landschapsorganisaties, Provinciale Staten er terecht op
geattendeerd dat ontwikkelprincipe 19 -natuurlijke processen zijn richtinggevend- niet
overal kan worden toegepast en ten koste zou kunnen gaan van (de kwaliteit van) de
door de Noord-Hollanders gewaardeerde eeuwenoude cultuurhistorische landschap
pen, zoals vaarpolders, heidevelden en landgoederen (reactie 25 oktober 2018).
Het geamendeerde ontwikkelprincipe biedt ruimte voor onderscheid tussen gebieden
waar natuurlijke processen wél hun gang kunnen gaan en waar dat niét mogelijk of
wenselijk is. Indien natuurdoelen en landschappelijke kwaliteiten niet in elkaars ver
lengde liggen, is een belangenafweging nodig tussen betrokken overheden, inwoners
en natuur- en landschapsorganisaties.
De Statenleden
Fred Kramer (GroenLinks)
Anna de Groot (SP)
Michel Klein (CU/SGP)
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Amendement Omgevingsvisie: Hoofdambïtie
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 en 19 november
2018, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH 2050, agendapunt 10
besluiten:
De hoofdambitie “balans tussen economische groei en leefbaarheid” (o.a. pag. 5, 10,
18 en 69) als volgt te herformuleren:
“balans tussen verbetering van de leefbaarheid en economische groei”.
Toelichting
Om het streven naar een hoger niveau van leefbaarheid (meer dan basiskwaliteit) tot
uitdrukking te brengen, wordt gesproken over ‘verbetering van de leefbaarheid’.
Het vooropstellen daarvan vloeit voort uit de primaire zorg voor een gezonde, veilige
en aantrekkelijke leefomgeving. In beide componenten van de hoofdambitie zit
nu ‘richting’: verbetering van de leefbaarheid en groei van de economie. Waarbij
economische groei in alle gevallen duurzaam moet zijn.
De Statenleden
Fred Kramer (GroenLinks)
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Amendement Modal shift

Betreft agendapunt 10 (Omgevingsvisie NH 2050)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 november 201$, ter behandeling
van de Omgevingsvisie NH2OSO (VD-72),
besluiten in ontwerpbesluit behorende bij bovengenoemd voordracht het tweede besluit als volgt
aan te vullen:

met dien verstande dat de ontwikkelprincipe 9 op bladzijde 35 van de Omgevingsvisie wordt gewijzigd
in:
“9. Om de groei van het verkeer in de metropool in goede banen te leiden moet worden geïnvesteerd
in alle verkeersnetwerken, het regionaal OVen fietsnetwerk en auto, waarbij de provincie inzet op het
vergroten van het aandeel van het OVen de fiets in het aantal verplaatsingen in Noord-Holland”
en dat de navolgende tekst:
“Om de AlO te ontlasten, wordt de A9 meer de route voor doorgaand verkeer.”
wordt gewijzigd in:
“De provincie faciliteert de grotere behoefte voor regionaal verkeer boven interregionaal en
doorgaand verkeer. Om de AlO te ontlasten, wordt de A9 meer de route voor doorgaand verkeer.”
en gaan over tot de orde van de dag,

Michel Klein
ChristenUnie-SGP

Toelichting:
Zeer veel gemeenten in Noord-Holland roepen in hun zienswijze op om te sturen op een modal shift
van autogebruik naar openbaar vervoer en fiets. De gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bloemendaal,
Gooise Meren, Haarlem, Heemstede Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Zandvoort,
tezamen 1.340.965 inwoners vertegenwoordigend, hebben dat in hun ingediende zienswijzen
expliciet aangegeven. De gemeente Amsterdam verwoordde dit als volgt in ZO-0207:

“De woningbehoefte in Amsterdam is zo groot dat het college de uitdaging aangaat om in hoge
dichtheden en veel meer in de hoogte te bouwen (binnen de condities van het
Luchthavenindelingsbesluit (LIB) en UNESCO), vaste fietsverbindingen te maken over het Ii en
rigoureus te sturen op een modal-shift van autogebruik naar openbaar vervoer en fiets. Met lage

parkeernormen kunnen enorme ruimtebesparingen worden bereikt en wordt de kwaliteit van de
leefomgeving en de gezondheid bevorderd.”
En in ZO-0185:

“Mobiliteit en leefkwaliteit: naast invloed op de fysieke leefomgeving heeft de mobiliteitskeuze ook
een sterke relatie met de ambities op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Denk bijvoorbeeld
aan het effect op de luchtkwaliteit en het effect op de gezondheid als gevolg van bewegen. Dit zijn
extra argumenten om meer sturend in te zetten op modaliteiten die hier in positieve zin aan
bijdragen. Wij zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de provincie. Kortom, in de ambities
(p.12) wordt gezegd dat ‘de negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en
landschap worden meegewogen’ en dat ‘we sturen op een optimale afstemming tussen ruimtelijke
ontwikkelingen en infrastructuur’, maar in de keuzes die in de Ontwerp-Om gevingsvisie voor
mobiliteit worden gemaakt, lezen wij dit nog niet terug. Dit zouden wij wel graag terugzien in de
definitieve Omgevingsvisie.”
Zuid-Kennemerland (Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal) verwoordde dit als volgt in ZO0184:
“Meer aandacht voor duurzame mobiliteit: keuzevrijheid wordt in de Omgevingsvisie als leidend
principe voor mobiliteit genoemd, terwijl dit volgens ons niet overal leidt tot een betere
bereikbaarheid. Naar ons idee zou het overkoepelende doel moeten zijn: bereikbaar zijn en blijven,
passend bij de omgeving. Wij vinden het goed dat de provincie een betere verdeling van het verkeer
over de netwerken en over de modaliteiten nastreeft, maar sommige modaliteiten (met name de
auto) nemen meer ruimte in dan andere modaliteiten. Als we de beperkte ruimte die we
(binnenstedelijk) hebben efficient in willen zetten en de leefbaarheid willen behouden, dan is het
logischer om in deze gebieden te sturen op modaliteiten die relatief de minste ruimte in nemen, zoals
wandelen, fietsen en (tot op zekere hoogte) het openbaar vervoer. Zeker in een visie voor 2050,
waarin de claim op de ruimte alleen maar groter zal worden. Wat ons betreft is het leidend principe
dus niet keuzevrijheid, maar een verbeterde bereikbaarheid, waarbij binnen de Metropoolregio
Amsterdam de nadruk komt te liggen op duurzame mobiliteitsvormen (voetganger, fiets en 0V).”
Ook de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, tezamen 669.256 inwoners vertegenwoordigend, hebben
tevens in hun zienswijzen aangegeven grote waarde te hechten aan verbetering van het openbaar
vervoer en dat blijkt onder meer uit zienswijze onder ZO-0148:
“U geeft aan dat verstedelijking nabij knooppunten van openbaar vervoer en in de omgeving van
historische binnensteden en de nodige voorzieningen daarvoor het meest in aanmerking komt. Deze
locaties kunnen ook dienen als aanvulling op woon- en werkmilieus in de MRA. De schaalsprong van
het metropolitane 0V-systeem gaat hand in hand met het beter benutten van de 0V-verbindingen
van en naar de MRA met de voornaamste knooppunten in Holland boven Amsterdam. Wij willen deze
ontwikkeling in Holland boven Amsterdam verder stimuleren. Deze sluit naadloos aan bij onze eigen
visies en sluiten tevens aan bij uw 0V- knooppuntenbeleid en Maak Plaats!. Snelle en frequente
verbindingen tussen stedelijke regio’s zijn van evident belang.”
Tezamen vertegenwoordigen genoemde gemeenten maar liefst 2.010.221 inwoners. Daarnaast
hebben tal van dorpsraden, belangenorganisaties, platforms en fora deze opvattingen ook als
zienswijzen ingebracht bij de Omgevingsvisie.

Indieners zijn van mening dat een zo krachtig signaal vanuit de inwoners, volksvertegenwoordigers,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een gepaste vertaling behoort te krijgen in de
Omgevingsvisie NH2050.
Het voorgestelde amendement maakt in lijn met de wens van de bestuurders van driekwart van de
inwoners in provincie de modal shift onderdeel van het ontwikkelprincipe. Het deel van de
oorspronkelijke tekst waarin werd aangegeven dat de provincie voorrang geef aan regionaal verkeer
boven doorgaand verkeer is verschoven naar de uitleg van het ontwikkelprincipe.

