Lijst openstaande en aangehouden moties NLWM 03-12-2018
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Datum

houder

PS

Bond, J.

10-07-

18-06-2018: Het rapport

2017

naar de effectiviteit van de

Voorstel
Presidium

Motie

PS verzoeken het

M30-

Aange-

Langen

Vreemd a/d

College van GS: *

2017

nomen

van-

Orde

vaart te zetten via

Visbeek,

agrilaser is opgeleverd en

tegemoet-

het IPO achter het

A. (VVD)

aan uw Staten gestuurd. Met

koming

onderzoek naar

betrekking tot het

preventie

regelgeving voor

onderzoek van de

wildschade.

gecoördineerd en

Maatschappelijke Advies

gebiedsgericht

Raad Fauna: de Raad streeft

beleid voor

ernaar de adviezen over het

faunabeheer met

gebiedsgericht

daarin een

faunaschadebeleid en de

tegemoetkoming

schadesystematiek

aan boeten- en

omstreeks eind september

tuinders ten

2018 gecombineerd uit te

behoeve van het

brengen. Zodra dit advies

nemen van

uitgebracht is zal dit met uw

preventieve

Staten gedeeld worden,

maatregelen tegen

inclusief een voorstel tot

wildschade * PS

afdoening van de motie 10-

regelmatig

04-2018: Het onderzoek is

(minimaal elk

nog niet opgeleverd maar wij

kwartaal) te

verwachten deze op korte

informeren via de

termijn. Deze zal dan

commissie over de

gedeeld worden met de
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Inhoud

Nummer

Status
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Portefeuille
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Stand van zaken GS

Presidium

voortgang van dit

commissie. 10-01-2018: In

onderzoek.

de commissievergadering
Natuur, Landschap, Milieu en
Water van 4 december 2018
heeft gedeputeerde Bond de
commissieleden op de
hoogte gesteld van de
voortgang van de
verschillende
onderzoekslijnen. Hierin
werd onder andere genoemd
dat in januari/februari 2018
het eindrapport van de proef
met de agrilaser zal worden
opgeleverd. Hier zal de
commissie te zijner tijd over
geïnformeerd worden 2410-2017: het IPO is bezig
met een onderzoek, de
commissie wordt hiervan op
de hoogte gehouden.

Begroting

PS verzoeken GS: *

M109-

Aange-

Bakker,

2018:

de regierol op te

2017

nomen

W. (D66)

opvolging

pakken om te

Loggen, C.

Voorstel

06-11-

27-06-2018 Voor 2018

2017

heeft een werkteam,
bestaande uit
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Stand van zaken GS

Voorstel
Presidium

rapport

komen met alle

vertegenwoordigers van de

waterbe-

betrokken partijen

provincie, waterschappen,

stendig

tot concrete

gemeenten, vervoersregio en

Westpoort

plannen voor een

veiligheidsregio een Plan van

betere

Aanpak 2018

bescherming van

klimaatbestendige vitale en

vitale en kwetsbare

kwetsbare infrastructuur

infrastructuur * te

MRA opgesteld. Het product

onderzoeken of er

bestaat uit drie delen: Een

voor andere regio’s

ambitiedocument,

in Noord-Holland

geconcretiseerd voor

ook pilots “vitaal

elektriciteit en mobiliteit

en kwetsbaar”

Kaartenatlas op basis van

nodig zijn

een QuickScan van de vitale
en kwetsbare infrastructuur
in de MRA Plan van aanpak
voor het vervolg, 2019 en
verder . De QuickScan wordt
nu uitbesteed en is in
principe in oktober 2018
klaar. De andere
werkzaamheden zijn gestart.
Ook wordt het werkteam
verder ingevuld. Op 10
december worden de
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Stand van zaken GS
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producten in het bestuurlijk
overleg m.b.t. MRA
klimaatbestendig
gepresenteerd 12-04-2018
GS pakken de regierol actief
op. Aan het Platform Ruimte
van de MRA is de
Ontwikkelrichting actie 6
“Metropoolregio Amsterdam
Klimaatbestendig”
gekoppeld. Er zal een visie
met bijbehorende strategie
opgeleverd worden met twee
hoofdproducten waaronder)
hoe en waar
klimaatbestendige
woningbouw moet plaats
vinden. De provincie is
trekker van dit onderdeel.
De inzichten die opgedaan
zijn in de pilot Westpoort
worden in dit onderdeel
meegenomen. Uit de
analyses kunnen nieuwe
pilots elders in de MRA
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Stand van zaken GS

Presidium
volgen. Voor het gebied
boven het Noordzeekanaal
loopt het project
Bovenregionale
calamiteitenorganisatie en
overstromingen. Vitaal en
Kwetsbaar is daar een
belangrijk onderdeel van.
Samen met hetwaterschap
en veiligheidsregio’s
worden deze activiteiten
geïnventariseerd en aan een
soort stresstest
onderworpen. Vervolgens
wordt bepaald wat de
urgentie is op dit thema.

Tekin, A.

overlegjaar

PS verzoeken GS: *

M126-

Aange-

Weemhof

agrarisch

in het komende

2017

nomen

f, C.

natuurbe-

verkenningsjaar in

heer

overleg te treden

terreinbeheerders, de

met de agrarische

agrarische collectieven en

collectieven en

LTO-Nederland is het

TBO’s over hoe de

verkenningsjaar gestart,

biodiversiteitsdoele

onder leiding van de heer F

(D66)

Voorstel

13-11-

18-06-2018: zie stand van

2017

zaken bij 10-04-2018 1004 -2018: met de

Onderwerp
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n en beheerdoelen

Evers als onafhankelijk

binnen het NNN

proceseigenaar. Wij hebben

gehaald zouden

de ambitie om uw Staten bij

kunnen worden

de behandeling van het

(zoals al door de

Natuurbeheerplan 2019 (in

gedeputeerde

uw vergadering in het najaar

toegezegd in de

2018) zicht te kunnen

expert-

bieden op een akkoord

bijeenkomst) en

tussen alle betrokken

daarvoor een

partijen. Uiteraard is de

neutrale

vraag of een dergelijk

procesbegeleider

akkoord tot stand komt, en

aan te trekken *

wat de inhoud hiervan is,

hiervan regelmatig

afhankelijk van het verloop

een terugkoppeling

van de werkbijeenkomsten.

te geven aan de

22-02-2018: uit

commissie NLM *

besluitenlijst GS d.d. 20-02-

te onderzoeken

2018: Het college besluit:

welke andere

Provinciale Staten door

werkwijzen en/of

middel van brief te

financiële of

informeren over de

juridische

voortgang bij de uitvoering

instrumenten er

van motie M126

nodig zijn om de

(aangenomen door PS op 13

provinciale doelen

november 2017) inzake het
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op dit gebied te

verkenningsjaar

behalen met inzet

biodiversiteitsdoelen en

van

beheerdoelen binnen het

samenwerkende

Natuurnetwerk Nederland

agrarische

(NNN). 8-1-2018: Een

collectieven en

extern procesbegeleider is

TBO’s en de

ingeschakeld en deze

resultaten van het

procesbegeleider voert

onderzoek zo

oriënterende gesprekken

mogelijk in te

met vertegenwoordigers van

zetten om de

de agrarische collectieven en

bestaande

de terreinbeheerders.

instrumentenkoffer

Wanneer deze oriënterende

ten behoeve van de

gesprekken leiden tot

realisatie van NNN

consensus over de aanpak

te vergroten

van het verkenningsjaar, zal
de opdracht aan de extern
procesbegeleider door GS
worden vastgesteld en ter
kennisname aan uw
Statencommissie NLWM
worden gezonden.

Onderwerp

Inhoud
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Stand van zaken GS
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Datum

houder

PS

Tekin, A.

11-06-

27-06-2018 De

2018

gedeputeerde heeft contact

Presidium

Onderzoek

GS wordt verzocht:

M 13-

Aange-

Meij, O.

naar

- Er zorg voor te

2018

nomen

de

luchthaven

dragen dat de

in Noordzee

Gedeputeerde

Het ministerie heeft

Staten nauw

toegezegd dat wij worden

betrokken is

(50PLUS)

gehad met het ministerie.

bij

betrokken. Dit wordt in

dit onderzoek - Er

onderstaande brief

op toe te zien dat

bevestigd. In de brief geeft

ook specifiek

de minister aan hoe zij met

Noord-Hollandse

het onderzoek naar Schiphol

aspecten gedegen

in zee omgaat. Wij zijn als

worden onderzocht

provincie goed aangehaakt
op de genoemde trajecten.
https://www.rijksoverheid.nl
/documenten/kamerstukken
/2018/06/22/aanpakparticipatie-luchtvaart-enreikwijdte-luchtvaartnota2020-2050

Betrek de

PS verzoeken GS •

M 37-

Aange-

Voskuil,

betrokken

met de betrokken

2018

nomen

L.Hj

inwoners

partners binnen de

Markermeer

‘Alliantie

dijken

Markermeerdijken’

(PvdA)

Loggen, C.

08-102018

Voorstel

Onderwerp

Inhoud
voor de verdere
uitwerking van de
ruimtelijke
invulling een
concept plan van
aanpak
burgerparticipatie
op te stellen waarin
tenminste tot
uitdrukking komt
a. het niveau van
participatie b. de
vormen van
participatie c. de
verwachtingen die
inwoners en
belanghebbenden
bij het
participatieproces
mogen hebben •
het opstellen van
dit plan van aanpak
als voorwaarde op
te nemen bij het
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Portefeuille

Datum

houder

PS

Bond, J.

12-11-

verlenen van de
vergunning
Tusseneval

PS verzoeken GS:

M52-

Aange-

Van

uatie FBP

na de telling van 1

2018

houden

Liere,

Damherten

april 2019 een
tussenevaluatie van
het FBP damherten
te maken

A.E.

2018

Stand van zaken GS

Voorstel
Presidium

