Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

M502018

12-112018

Strikter beleid
inzake
toekenning van
subsidies
AANGEHOUDEN

PS verzoeken GS:
Geen subsidies meer
toe te kennen aan
aanvragers namens
stichtingen en
verenigingen, als
deze subsidies
worden besteed bij
bedrijven waar
aanvragers zelf
werkzaam zijn.

PVV

EEB

Bond, J.

1

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
23-11-2018:
reden aanhouden motie uit
notulen PS 12 en 19 november:
"Gedeputeerde VAN DER HOEK:
In het licht van het doet geen
recht aan, wil ik iets zeggen
over motie 50 van de PVV over
subsidies. U komt tijdens de
algemene beschouwingen met
een specifieke casus. Dan lijkt
het misschien gemakkelijk om
op basis van wat er gezegd
wordt, direct conclusies te
trekken, maar ik ben voor
zorgvuldigheid. Ik heb u
toegezegd eerst de casus te
bestuderen en ook in hoeverre
hier een bestaande voorwaarde
is overtreden, met andere
woorden, is er nog een
aanvullende regel nodig en nu
loopt u op mijn beantwoording
vooruit door een motie in te
dienen. Als u nog wacht op
beantwoording dan is een
motie een zwaar middel om nu
in te zetten. Die ontraad ik ook.
De heer VAN DER SLUIJS (PVV):
Ik heb gemeend de motie wel
vast in te moeten dienen, maar
ik houd hem aan. Ik wacht op
uw antwoord."

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

M552018

12-112018

Ecologische
bermen
AANGEHOUDEN

PS verzoeken GS:
- In beginsel alle
bermen als
ecologisch waardevol
te beschouwen en als
zodanig te
behandelen
- in overeenstemming
met
natuurbeheerplan,
maaisel direct op te
ruimen (maai-zuigen)
of enkele dagen te
laten liggen voor het
wordt afgevoerd
(ecologisch maaien)

PvdD,
CU-SGP,
SP

M&F

Post, E.

M462018

12-112018

Geen nieuwe
kerncentrale in
Noord-Holland

PS verzoeken GS:
- dat het plaatsen van
een nieuwe
kerncentrale in
Noord-Holland om
kernenergie op de
wekken niet aan de
orde is

D66,
PvdA, SP,
GroenLin
ks, PvdD

EEB

Hoek van
der, J.

M422018

12-112018

Klimaatrechtvaar
digheid
AANGEHOUDEN

PS verzoeken GS:
Dat de kosten voor de
aanpak van het
klimaat beleid
rechtvaardig verdeeld

SP

EEB

Hoek van
der, J.

2

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
23-11-2018:
reden aanhouden motie uit
notulen PS 12 en 19 november:
"De VOORZITTER: Zou het in
een voorkomend geval, want er
ligt kennelijk een wat ouder
rapport waarbij onderzoek
gedaan is, dit is voor een deel
een technische discussie, maar
om er even in de commissie
over te praten, over wat nou
wel en niet kan. Gedeputeerde
POST: Daar heb ik geen enkel
probleem mee, maar dat is niet
gebeurd. De heer ZOON
(PvdD): In dat geval zou ik er
een discussienota van moeten
maken, daar doen wij er zoveel
van, maar als dat de
gedeputeerde helpt, dan lijkt
mij dat een goed idee."

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

moeten worden en
niet overwegend bij
huishoudens met een
laag of
middeninkomen
gelegd kunnen
worden
M522018

12-112018

Tussenevaluatie
FBP Damherten
AANGEHOUDEN

PS verzoeken GS:
na de telling van 1
april 2019 een
tussen-evaluatie van
het FBP damherten te
maken

PvdD

NLWM

Bond, J.

M472018

12-112018

Provinciale
uitvoeringsrege-

PS verzoeken GS:

D66,
VVD,

EEB

Hoek van
der, J.

3

23-11-2018:
reden aanhouden motie uit
notulen PS 12 en 19 november
2018: "Gedeputeerde BOND: Ik
weet dat die eraan komt en wat
de waarheid is en dat is wat er
speelt. Wij maken dit plan af en
er komt een evaluatie voordat
het nieuwe beheerplan
damherten wordt gemaakt. Dat
is ook een vereiste. Het wordt
gemonitord en wat ik met u wil
doen, dat is dat ik in het
voorjaar van 2019 na de telling
van 2019, PS uitgebreid zal
informeren over de voortgang
en stand van zaken van het
huidige Faunabeheerplan
Damherten. De heer VAN LIERE
(PvdD): Ik hou de motie aan. Ik
ga hem agenderen bij de
commissie en dan mag de
gedeputeerde uitleggen en
onderbouwen wat hij hier heeft
gezegd."

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

M562018

Datum PS

12-112018

Onderwerp

Inhoud

Fractie

ling Cultuur
Noord-Holland

met de vrijgevallen
middelen een nieuwe
uitvoeringsregeling
op te stellen,
waarbinnen
voornoemde culturele
instellingen of
evenementen
succesvol een beroep
kunnen doen op
provinciale middelen
ter ondersteuning van
projecten die tot doel
hebben:
- het (te bouwen)
vastgoed dan wel
exploitatie te helpen
verduurzamen,
- of de regionale
economie helpen
versterken,
- of de uitvoering van
het monumenten- en
landschapsbeleid
vervolmaken,
- of bij te dragen aan
de regionale
cultuurhistorie

CDA,
PvdA

Verduurzaming
wegaanleg en onderhoud

PS verzoeken GS:
De klimaatbijdrage en
daarmee verduurzaming van wegaanleg en -onderhoud
nadrukkelijk mee te

PvdA,
D66,
CDA, CUSGP,
ONH,

Cie

Portefeuillehouder

M&F

Post, E.

4

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

nemen in de nieuwe
gebiedscontracten en
hierover te
rapporteren in de
jaarrekening

PvdD, GL,
SP

Cie

Portefeuillehouder

M452018

12-112018

Grootste
duurzame
waterstofcluster
van Europa

PS verzoeken GS:
- zich in te spannen
om te doen wat
binnen haar bereik
ligt om zo de
aanlanding van wind
op zee in IJmuiden in
combinatie met een
waterstoffabriek
mogelijk te maken
- zich in te spannen
voor nader onderzoek
naar waterstof en het
gebruik van gasleidingen voor dit
doel in Den Helder
- dit te doen
bijvoorbeeld (maar
niet uitsluitend) in
samenspraak met het
Rijk of aan de
klimaattafels waar
onderhandeld wordt
over het
Klimaatakkoord

VVD,
D66,
CDA,
PvdA

EEB

Hoek van
der, J. Tekin,
A.

M342018

08-102018

Motie onderzoek
fietstunnel
Linschotenlaan

PS verzoeken GS:
- PS te voorzien van
een gedetailleerde en
betrouwbare

CU-SGP,
GroenLin
ks, SP

M&F

Post, E.

5

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

15-10-2018:
reden aanhouden motie uit
notulen PS 8 oktober 2018:
“Gedeputeerde POST: Ik heb al

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

M 352018

Datum PS

08-102018

Onderwerp

Inhoud

Hilversum
AANGEHOUDEN

kostenraming van de
fietstunnel bij de Van
Linschotenlaan
- samen met de
gemeente Hilversum
ruimte te zoeken
binnen nieuwe
financiële kaders voor
de realisatie van de
tunnel
- daarvoor indien
noodzakelijk de
reserve TWIN-H,
budget OV/1.1 HOV
in het Gooi OV deels
te gebruiken

MRA (Metropool
Amsterdam)
begroting en
werkplan 2019

PS verzoeken GS:
- de herhaalde wens
van P5 tot
“concretisering van de
doelstelling van het
bereiken van de top
drie positie als
uitgangspunt van alle
maatregelen te
nemen en het
formuleren van
meetbare resultaten
op weg daar naar toe”
in te brengen in de
MRA Regiegroep van
10 oktober 2018
- de reacties van de
MRA-partners en

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
eerder aan de heer Klein
aangegeven, als hij daarover wil
spreken in de commissie dan
gaan wij dat gewoon doen. De
heer KLEIN (CU/SGP): Dan zou
ik de motie aan willen houden
en hoeft hij niet in stemming te
komen. Dan gaan wij er in de
commissie over spreken.”

VVD,
D66,
CDA,
PvdA

EEB,
NLWM,
M&F,
R&W

6

Bond, J.
Post, E.

05-11-2018
Deze wens is door de CdK
en door de
portefeuillehouder
mobiliteit, die aanwezig
waren in de regiegroep
van 10 oktober, aldaar
ingebracht. Wat betreft
ingebrachte wensen en
opvattingen (van alle MRA
partijen) bij de MRA
begroting: hierover heeft
de MRA Regiegroep
afgesproken een notitie
op te stellen met daarin
een overzicht van alle
ingebrachte wensen en
opvattingen, met daarbij

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

eventuele
toezeggingen van de
MRA-organisatie terug
te koppelen aan PS,
ter bespreking in de
eerstvolgende
commissie
vergaderingen

M 372018

08-102018

Betrek de
betrokken
inwoners
Markermeerdijken

PS verzoeken GS:
•met de betrokken
partners binnen de
‘Alliantie Markermeerdijken’ voor de
verdere uitwerking
van de ruimtelijke
invulling een concept
plan van aanpak
burgerparticipatie op
te stellen waarin
tenminste tot
uitdrukking komt

Stand van zaken GS
telkens een antwoord op
de vraag of en zo ja hoe
vervolg wordt gegeven
aan de desbetreffende
wens/opvatting. Wat
betreft dit specifieke punt:
Het gevoel dat
doelstellingen, acties en
resultaten van de MRA
concreter en meetbaarder
moeten worden
geformuleerd en
verantwoord leefde breder
in de Regiegroep. Hier zal
vanuit de MRA actie op
worden ondernomen.
E.e.a. zal verder vorm
krijgen in de MRA
verantwoording over 2018
en het nog op te stellen
werkplan voor 2020.

PvdA,
VVD,
D66,
CDA

NLWM

7

Loggen, C.

17-10-2018
- Het overleg met de
betrokken partners binnen
de Alliantie Markermeerdijken is gestart en
genoemde punten a/c
worden daarin
meegenomen.
- het opstellen van dit plan
van aanpak is
meegenomen in een
voorschrift bij de
omgevings-vergunning

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

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
verlenen van de
vergunning
M 282018

09-072018

"Toerit
fietstunnel Laren
rechtleggen"
AANGEHOUDEN

PS verzoeken GS :
1. Project "N525-05Westerheide/Oude
Postweg, gemeente
Laren" nog niet naar
de planfase te
verschuiven maar
voorlopig in de
studiefase te houden
2. alle benodigde
stappen te zetten die
nodig zijn om de
aanrijroute naar de
fietstunnel onder de
N 525 bij Laren recht
te leggen

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

(E.1. Voorschriften
betreffende het slopen,
verstoren, verplaatsen of
wijzigen van een
provinciaal monument)

Christen
Unie-SGP,
SP en
GroenLin
ks

M&F

8

Post, E.

24-07-2018:
reden aanhouden motie uit
notulen PS 9 juli 2018: "De
VOORZITTER: De heer Klein
stelt voor om het aardkundig
monument aan te passen,
zodat de vergunning kan
worden verleend. De
gedeputeerde zegt, kom met
een initiatief.... De heer KLEIN
(CU/SGP): Ik wil de motie
aanhouden om te kijken op
welke manier de handschoen
van de gedeputeerde op te
pakken is."

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS

M 132018

11-062018

Onderzoek naar
luchthaven in
Noordzee

GS wordt verzocht:
- Er zorg voor te
dragen dat de
Gedeputeerde Staten
nauw betrokken is bij
dit onderzoek
- Er op toe te zien dat
ook specifiek NoordHollandse aspecten
gedegen worden
onderzocht

50PLUS,
D66,
ONH,
VVD

NLWM

Tekin, A.

23-10-2018
In de brief waarnaar
verwezen wordt geeft de
minister aan dat ze de
uitkomsten meeneemt in
de luchtvaartnota. Dat is
een traject dat nu loopt en
pas eind volgend jaar
wordt afgerond.

PS verzoeken GS:
* in het komende
verkenningsjaar in

D66.
CDA,
PvdA,

M1262017

13-112017

overlegjaar
agrarisch
natuurbeheer

27-06-2018
De gedeputeerde heeft
contact gehad met het
ministerie. Het ministerie
heeft toegezegd dat wij
worden betrokken. Dit
wordt in onderstaande
brief bevestigd. In de brief
geeft de minister aan hoe
zij met het onderzoek
naar Schiphol in zee
omgaat. Wij zijn als
provincie goed
aangehaakt op de
genoemde trajecten.
https://www.rijksoverheid
.nl/documenten/kamerstu
kken/2018/06/22/aanpak
-participatie-luchtvaart-enreikwijdte-luchtvaartnota2020-2050
NLWM

9

Tekin, A.

21-11-2018: Partijen
hebben eind september
een voortgangsrapportage

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

overleg te treden met
de agrarische
collectieven en TBO’s
over hoe de
biodiversiteitsdoelen
en beheerdoelen
binnen het NNN
gehaald zouden
kunnen worden (zoals
al door de
gedeputeerde
toegezegd in de
expert-bijeenkomst)
en daarvoor een
neutrale
procesbegeleider aan
te trekken
* hiervan regelmatig
een terugkoppeling te
geven aan de
commissie NLM
* te onderzoeken
welke andere
werkwijzen en/of
financiële of
juridische
instrumenten er
nodig zijn om de
provinciale doelen op
dit gebied te behalen
met inzet van
samenwerkende
agrarische
collectieven en TBO’s

VVD,
Christen
Unie-SGP,
SP

Cie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
opgesteld en deze is ook
PS ter beschikking
gesteld. Door middel van
veldbezoek is kennis
gemaakt met diverse
vormen van samenwerking
en natuurbeheer (o.a.
erfpacht en natuurboeren,
model Eemland en
realisatie NNN met het
gebied in
Krimpenerwaard). Er
worden instrumenten
verkend die kunnen
bijdragen aan realisatie
van natuur en faciliteren
van partijen in een gebied.
(Natuur:
Tussenrapportage
verkenningsjaar NNN (Cagenda NLWM 29-102018))
17-10-2018:
zie stand van zaken bij
10-04-2018
18-06-2018: zie stand
van zaken bij 10-04-2018
10-04 -2018:
met de terreinbeheerders,
de agrarische collectieven

10

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

en de resultaten van
het onderzoek zo
mogelijk in te zetten
om de bestaande
instrumentenkoffer
ten behoeve van de
realisatie van NNN te
vergroten

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
en LTO-Nederland is het
verkenningsjaar gestart,
onder leiding van de heer
F Evers als onafhankelijk
proceseigenaar. Wij
hebben de ambitie om uw
Staten bij de behandeling
van het Natuur-beheerplan
2019 (in uw vergadering
in het najaar 2018) zicht
te kunnen bieden op een
akkoord tussen alle
betrokken partijen.
Uiteraard is de vraag of
een dergelijk akkoord tot
stand komt, en wat de
inhoud hiervan is,
afhankelijk van het
verloop van de
werkbijeenkomsten
22-02-2018:
uit besluitenlijst GS d.d.
20-02-2018: Het college
besluit: Provinciale Staten
door middel van brief te
informeren over de
voortgang bij de
uitvoering van motie
M126 (aangenomen door
PS op 13 november 2017)
inzake het
verkenningsjaar
biodiversiteitsdoelen en

11

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
beheerdoelen binnen het
Natuurnetwerk Nederland
(NNN).
8-1-2018:
Een extern procesbegeleider is ingeschakeld
en deze procesbegeleider
voert oriënterende
gesprekken met
vertegenwoordigers van
de agrarische collectieven
en de terreinbeheerders.
Wanneer deze
oriënterende gesprekken
leiden tot consensus over
de aanpak van het
verkenningsjaar, zal de
opdracht aan de extern
procesbegeleider door GS
worden vastgesteld en ter
kennisname aan uw
Statencommissie NLWM
worden gezonden.
18-06-2018:
zie stand van zaken bij
10-04-2018
10-04 -2018:
met de terreinbeheerders,
de agrarische collectieven
en LTO-Nederland is het

12
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Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
verkenningsjaar gestart,
onder leiding van de heer
F Evers als onafhankelijk
proceseigenaar. Wij
hebben de ambitie om uw
Staten bij de behandeling
van het Natuurbeheerplan
2019 (in uw vergadering
in het najaar 2018) zicht
te kunnen bieden op een
akkoord tussen alle
betrokken partijen.
Uiteraard is de vraag of
een dergelijk akkoord tot
stand komt, en wat de
inhoud hiervan is,
afhankelijk van het
verloop van de
werkbijeenkomsten
22-02-2018:
uit besluitenlijst GS d.d.
20-02-2018: Het college
besluit: Provinciale Staten
door middel van brief te
informeren over de
voortgang bij de
uitvoering van motie
M126 (aangenomen door
PS op 13 november 2017)
inzake het
verkenningsjaar
biodiversiteitsdoelen en
beheerdoelen binnen het

13

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
Natuurnetwerk Nederland
(NNN).
8-1-2018:
Een extern procesbegeleider is ingeschakeld
en deze procesbegeleider
voert oriënterende
gesprekken met
vertegenwoordigers van
de agrarische collectieven
en de terreinbeheerders.
Wanneer deze
oriënterende gesprekken
leiden tot consensus over
de aanpak van het
verkenningsjaar, zal de
opdracht aan de extern
procesbegeleider door GS
worden vastgesteld en ter
kennisname aan uw
Statencommissie NLWM
worden gezonden.

M1092017

06-112017

Begroting 2018:
opvolging
rapport
waterbestendig
Westpoort

PS verzoeken GS:
* de regierol op te
pakken om te komen
met alle betrokken
partijen tot concrete
plannen voor een
betere bescherming
van vitale en
kwetsbare
infrastructuur

D66

NLWM

14

Loggen, C.

23-10-2018 Volgens
planning worden deze drie
delen/producten, samen
met de producten van
klimaatbestendig wonen,
op 10 december in het BO
MRA besproken. Na deze
vergadering kan het
werkteam het plan van
aanpak 2019 een verdere
invulling geven. Belangrijk

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

* te onderzoeken of
er voor andere regio’s
in Noord-Holland ook
pilots “vitaal en
kwetsbaar” nodig zijn

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
onderdeel is het
verbinden met onderdelen
van andere MRA pijlers,
zoals energie-transitie en
landschap.
27-06-2018
Voor 2018 heeft een
werkteam, bestaande uit
vertegenwoordigers van
de provincie,
waterschappen,
gemeenten, vervoersregio
en veiligheidsregio een
Plan van Aanpak 2018
klimaatbestendige vitale
en kwetsbare
infrastructuur MRA
opgesteld. Het product
bestaat uit drie delen: Een
ambitiedocument,
geconcretiseerd voor
elektriciteit en mobiliteit
Kaartenatlas op basis van
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

15
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Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
gestart. Ook wordt het
werkteam verder ingevuld.
Op 10 december worden
de 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
volgen. Voor het gebied

16
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Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder

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

M302017

10-072017

Motie Vreemd
a/d Orde
tegemoetkoming
preventie
wildschade.

PS verzoeken het
College van GS:
* vaart te zetten via
het IPO achter het
onderzoek naar
regelgeving voor
gecoördineerd en
gebiedsgericht beleid
voor faunabeheer met
daarin een
tegemoetkoming aan
boeten- en tuinders
ten behoeve van het
nemen van
preventieve
maatregelen tegen
wildschade

VVD,
CDA,
D66,
GroenLin
ks

NLWM

17

Bond, J.

17-10-2018
De Maatschappelijke
Advies Raad Fauna streeft
ernaar de adviezen over
het gebiedsgericht
faunaschadebeleid en de
schadesystematiek
omstreeks eind november
2018 vast te stellen, zodat
het desgewenst in de
Bestuurlijke Advies
Commissie Vitaal
Platteland begin december
besproken kan worden.
Zodra dit advies
uitgebracht is zal dit met
uw Staten gedeeld
worden, inclusief een

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp
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* PS regelmatig
(minimaal elk
kwartaal) te
informeren via de
commissie over de
voortgang van dit
onderzoek.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
voorstel tot afdoening van
de motie
18-06-2018:
Het rapport naar de
effectiviteit van de
agrilaser is opgeleverd en
aan uw Staten gestuurd.
Met betrekking tot het
onderzoek van de
Maatschappelijke Advies
Raad Fauna: de Raad
streeft ernaar de adviezen
over het gebiedsgericht
faunaschadebeleid en de
schade-systematiek
omstreeks eind september
2018 gecombineerd uit te
brengen. Zodra dit advies
uitgebracht is zal dit met
uw Staten gedeeld
worden, inclusief een
voorstel tot afdoening van
de motie
10-04-2018: Het
onderzoek is nog niet
opgeleverd maar wij
verwachten deze op korte
termijn. Deze zal dan
gedeeld worden met de
commissie.
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Portefeuillehouder
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10-01-2018: In 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
24-10-2017: het IPO is
bezig met een onderzoek,
de commissie wordt
hiervan op de hoogte
gehouden.
M262017

10-072017

Motie Vreemd
a/d Orde
Stimuleren
verduurzamen
woningvoorraad
in de sociale
sector NoordHolland.
AANGEHOUDEN

PS verzoeken het
College van GS:
* gemeenten en
woningcorporaties
aan te sporen de
sociale huurvoorraad
voor 2020 te
verduurzamen en te
voorzien van

50PLUS,
ONH,
GroenLin
ks, SP.

R&W
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Geldhof, J.

24-07-2017:
Uit notulen PS 10-07-2017
reden aanhouden motie:
"Mevrouw DE MEIJ (50plus):
Voorzitter. Wij stemmen in met
wat de gedeputeerde heeft
toegezegd, dus wij houden
hem even aan tot het eind van

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

minimaal label B en in
2030 van label A
* een bijeenkomst te
organiseren in het
najaar van 2017 bij
de provincie voor alle
betrokken partijen die
zich bezighouden
met verduurzaming
van de sociale
voorraad, zodat dit
urgente onderwerp
door de provincie
Noord-Holland op de
kaart wordt gezet
* alle communicatiemiddelen daarvoor te
gebruiken en waar
mogelijk
samenwerking te
zoeken met andere
betrokken partners
* daarvoor aansluiting
te zoeken met
www.duurzamehuizen
route.nl, voor
praktijkvoorbeelden
voor particuliere
woningbezitters,
woningbouwcorporati
es en gemeenten
* Provinciale Staten
een terugkoppeling te
geven over de

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
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het jaar en totdat zij met een
voorstel komt. "
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Portefeuillehouder

PS verzoeken GS:
* in de begroting
2018 een
beleidsambitie
“Realiseren twee extra
fietssnelwegen voor
2020” op te nemen
en doen daarbij het
voorstel:
* de kosten daarvan
te dekken vanuit de
bestaande reserves
rondom
fietsinfrastructuur /
fietsimpuls.

Christen
Unie-SGP,
GroenLin
ks.

M&F

Post, E.

PS verzoeken het
college van GS het
fietsbeleid een extra
impuls te geven door:
* te onderzoeken hoe
een herkenbaar
provinciaal
hoofdfietsnetwerk
vorm kan krijgen,
waarbij harmonie
gezocht wordt met de
ontwikkeling van het
fietsnetwerk van de

D66,
PvdA,
CDA,
GroenLin
ks.

Stand van zaken GS
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vorderingen op dit
gebied.
M452017

M312017

10-072017

10-072017

Kadernota 2018
Realiseren van 2
fietssnelwegen
voor 2020.
AANGEHOUDEN

Jaarrekening
2016
hoofdfietsnetwer
k.

17-05-2018: Indiener heeft
laten weten de behandeling van
Perspectief Fiets af te willen
wachten. In de commissie is
nog geen uitsluitsel gegeven of
de motie van de lijst kan
worden afgevoerd.
24-07-2017:
Uit notulen PS 10-07-2017,
reden aanhouden motie: "De
heer KLEIN (CU/SGP): Motie 45
over twee fietssnelwegen. Ik
interpreteer de reactie van de
gedeputeerde zo dat zij haar
best gaat doen om dit doel in
de beleidsvisie te realiseren.
Daarom willen wij de motie
aanhouden."

M&F
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Post, E.

17-10-2018: De
consultatieronde is
afgerond. Op dit moment
wordt de input hiervan in
het perspectief Fiets
verwerkt (inclusief Nota
van Zienswijzen). Planning
is om in Q4 het definitief
Perspectief Fiets vast te
stellen. 26-06-2018 Op
dit moment loopt een
consultatieronde naar
mede-overheden en

24-05-2018
Na behandeling van het
Perspectief Fiets in de
commissie M&F van 17 mei is
indieners gevraagd of motie
van de lijst afgevoerd kan
worden en zo niet wat er dan
nog nodig is. Volgens indieners
is dit voorbarig, eerst moet het
provinciaal hoofdfietsnetwerk
meer vorm krijgen.

Lijst moties PS 14 januari 2019
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Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Vervoersregio
Amsterdam
* in dit onderzoek
specifiek meenemen
hoe de vermarkting
van een
hoofdfietsnetwerk
kan worden opgepakt
* een model te
ontwikkelen voor
(cofinanciering van)
het oplossen van
zwakke schakels in
gemeentelijke
fietspaden in het
hoofdfietsnetwerk
* voor de vaststelling
van de begroting
2018 een
tussenrapportage te
geven over
bovenstaande en
deze rapportage zo
goed mogelijk aan te
laten sluiten aan de in
ontwikkeling zijnde
provinciale fietsvisie.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
belangengroepen: we
verzamelen zoveel
mogelijk input om het
concept Perspectief nader
uit te werken naar een
definitief Perspectief Fiets,
dat in Q4 door GS zal
worden vastgesteld
17-05-2018
In de commissievergadering M&F van 17
mei 2018 is het concept
Perspectief Fiets
besproken.
12-04-2018
Het Perspectief Fiets zal
als input (bouwsteen)
dienen voor de
Omgevingsvisie. Van mei
tot juni 2017 vindt het
besluitvormingstraject van
de Omgevingsvisie plaats
(11 juni concept
aangeboden ter
vaststelling aan PS en
daarna inspraakprocedure). Het
Perspectief Fiets zal ook
als input dienen voor de
Agenda Mobiliteit. De
Agenda Mobiliteit staat op
22 maart 2018 op de
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Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
agenda bij de
gecombineerde commissie
vergadering M&F en RWW.
De Voordracht
Fietsknelpunten zal in de
commissie M&F van april
op de agenda staan.
Op 25 januari 2018 is er
een technische briefing
geweest voor de
commissie M&F. Tijdens
deze briefing werd de
voortgang en de planning
ten aanzien van de fiets
nader toegelicht. Op 5
oktober 2017 is een BOT
overleg geweest met de
commissie M&F waar
enerzijds gemeld is dat GS
zijn gestart met de
uitvoering van de motie en
anderzijds extra
informatie bij PS is
opgehaald als input voor
het Perspectief Fiets.
11-04-2017:
Op 17 mei zal het
Perspectief Fiets in de
commissie M&F besproken
worden. Met het
Perspectief Fiets als basis
kan vervolgens verder
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Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
gewerkt worden aan de
opgaven die plaats krijgen
in een beleidsrijke Agenda
Mobiliteit, waarin alle
activiteiten met
betrekking tot de
mobiliteit zullen worden
geagendeerd en in de tijd
worden geprogrammeerd.
Ook bestaand beleid zoals
het aanpakken van de
fietsknelpunten krijgt een
plek in dit programma.
24-10-2017:
Op 5 oktober jl. is een
BOT overleg geweest met
de cie M&F waar enerzijds
gemeld is dat GS zijn
gestart met de uitvoering
van de motie en
anderzijds extra
informatie bij PS is
opgehaald als input voor
de Verkenning Fiets. Eind
2017/begin 2018 is de
Verkenning Fiets gereed
als input voor de agenda
Mobiliteit/Omgevingsvisie.
In commissie M&F van 9
april 2018 en in PS van 23
april 2018 wordt een
voordracht besproken
voor het oplossen van een
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Portefeuillehouder
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aantal knelpunten
(provinciaal areaal) van de
fietsersbond. Tenslotte is
gestart met ontwikkelen
van een provinciaal
hoofdfietsnetwerk waarbij
ook de vermarkting wordt
meegenomen. Bij het
hoofdfietsnetwerk zal een
Uitvoeringsprogramma
worden opgenomen om
de knelpunten van het
hoofdfietsnetwerk en het
restant van de
knelpuntenlijst
fietsersbond aan te
pakken. E.e.a. afhankelijk
van de beschikbare
budgetten.
M76 2016

12-122016

Motie Vreemd
a/d Orde
toekomst
recreatieschappe
n in het
Metropolitane
Landschap.

PS verzoeken het
College van GS om:
* in het MRA proces
als vervolg op de
actie agenda
metropolitaan
landschap een
voorstel in te brengen
waarin:
- de kwaliteit van
recreatieterreinen
wordt vergroot door,
op basis van
onderzoek, duidelijke
grenzen te bepalen

PvdA,
CDA,
D66,
VVD

EEB
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Tekin, A.

5 november 2018: De
Staten stemden niet in
met het voorstel om de
Motie M76-2016 als
afgedaan te beschouwen.
Als de verkenning naar de
beheertaken
recreatieschappen
afgerond is, naar
verwachting begin 2019,
zal het rapport door GS
aan de Staten worden
gezonden. De leden van
de cie EEB en cie NLWM
hebben op 15 oktober
2018 met het bureau dat

18-9-2018:
stand van zaken modernisering
recreatieschappen is 17-92018 in commissie EEB
besproken waarbij GS
voorstellen deze motie als
afgedaan te beschouwen.
Meerderheid commissie vindt
dat de motie nog niet afgedaan
is.
31-7-2018:
Proces optimalisatie
natuur/recreatie is verwerkt in
wijziging PRV:.

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

tussen natuur en
recreatie
- alle gebruikers meer
worden betrokken bij
de inrichting en het
gebruik van de
recreatiegebieden
- de inverdieneffecten
voor de financiering
van de recreatieschappen binnen de
bestaande
randvoorwaarden
maximaal worden
benut
* na uitwerking van
dit voorstel in goed
overleg met alle
betrokken de
bestaande
gemeenschappelijke
regelingen in deze
lijn bij te stellen.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
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de verkenning uitvoert een
Benen Op Tafel (BOT)
sessie-gehad over hun
visie en ideeën. Het
gewijzigde artikel 19 van
PRV en de WKWbeschrijvingen zullen per
1-2-2019 in werking
treden.

wijzigingsvoorstel PRV: juni
2018 (cie NLWM met
uitnodiging EEB) .
terinzagelegging: juli-sept 2018
. PS vaststelling: december
2018 Brief over stand van
zaken modernisering
recreatieschappen en voorstel
tot afdoening van deze motie
zal in EEB van 17-9-2018
worden behandeld.

23-07-2018:
uit besluitenlijst GS d.d.
17-07-2018: Het college
besluit: 1. kennis te
nemen van het evaluatierapport door adviesbureau
Berenschot over het
functioneren van Recreatie
Noord-Holland N.V. en het
plan van aanpak dat
Recreatie Noord-Holland
heeft opgesteld
2. een verkenning uit te
voeren naar de uitvoering
van de beheertaken in de
recreatieschappen,
teneinde hierover, als
mede-opdrachtgever en
eigenaar van Recreatie
Noord-Holland, een
standpunt te kunnen
innemen
3. Provinciale Staten met
een brief te informeren
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27-03-2018 op 5 april vindt het
volgende BOT overleg plaats
07-02-2018:
Aanbevelingen RR over
Recreatieschap Spaarnwoude
overgenomen PS 18-12-2017.
Op 22 januari 2018 en 5
februari BOT overleg over
natuur/recreatie
plaatsgevonden met
commissies EEB en NLWM.
14-11-2017:
Rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer is behandeld in
EEB van 27-11-2017, evenals de
brief van GS inz. stand van
zaken modernisering
recreatieschappen.
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Portefeuillehouder
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over de stand van zaken
met betrekking tot het
project modernisering van
de recreatieschappen, de
evaluatie naar Recreatie
Noord-Holland en de
genoemde verkenning 4.
aan Provinciale Staten
voor te stellen motie M762016, aangenomen op 12
december 2016, als
afgedaan te beschouwen
5. De portefeuillehouder
te machtigen – gehoord
de vergadering – de brief
aan te passen.

3-10-2017:
Raden- en Statenconferentie
heeft op 20 septmber
plaatsgevonden.

17-7-2018: voorgesteld
aan GS om motie af te
doen. Er is een brief naar
PS verzonden waarin op
alle punten uit de motie
wordt ingegaan. Daarom
voorstel tot afdoening
motie.
25-6-2018:
De wijziging artikel 19
PRV en de aanpassingen
van de WKW-beschrijving
zijn in procedure
gebracht. Als er positief
besloten wordt zal per 11-2019 de wijziging in
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06-04-2017:
Resultaten TAUW en hoe Raden
en Statenconferentie eruit moet
komen te zien zijn orienterend
besproken in een (besloten)
BOT overleg met de commissies
EEB en NLM op 3 april 2017.
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Portefeuillehouder
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werking treden. De
zomerperiode wordt
gebruikt voor de ter
inzage legging, deze
periode wordt verlengd
ivm vakanties. Ook wordt
deze periode gebruikt om
de laatste aanpassingen te
doen in samenspraak met
de terreinbeheerders. Wij
zullen PS een voorstel tot
afdoen van deze motie
doen bij de definitieve
vaststelling van de PRVwijziging die nu in
procedure is.
10-04-2018:
Op 25 juni zal de
ontwerpwijziging van de
PRV, met daarin de WKW
beschrijvingen, worden
voorgelegd aan de
commissies R&W en
NLWM. Dan volgt de ter
inzagelegging. Op 3
december wordt de
definitieve wijziging van
de PRV voorgelegd aan de
Statencommissie, waarna
PS de wijziging van de PRV
naar verwachting op 17
december 2018
vaststellen. Na dit
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Portefeuillehouder
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moment is het voorstel
deze motie als afgedaan
te beschouwen.
10-04-2018:
op 5 april vindt het
volgende BOT overleg
plaats
07-02-2018:
Aanbevelingen RR over
Recreatieschap
Spaarnwoude
overgenomen
1-2-2018: BOT overleg
vindt plaats op 29 januari
en 5 februari. Tijdens dit
overleg vindt een
gedachtenwisseling plaats
met de Statenleden over
de balans tussen natuur
en recreatie in het
Natuurnetwerk Nederland
(NNN). De discussie en
gedachtewisseling kan
dan op een open en
informele manier gevoerd
worden op basis van de
voorliggende en
gepresenteerde informatie
door de aanwezigen
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Portefeuillehouder
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14-11-2017:
Deze brief is op 31
oktober door GS
vastgesteld en verstuurd
aan PS. BOT-overleg gaat
december/januari
plaatsvinden.
23-10-17:
Deze zomer zijn de
laatste twee ecologische
verkenningen van Tauw
naar de recreatieschappen
afgerond. Op de Staten en
Radenconferentie van 20
september jl. hebben wij
globaal aangegeven hoe
wij bestuurlijk met deze
vijf rapporten om willen
gaan. Wij constateren dat
er bij de op de conferentie
aanwezige partijen
draagvlak bestaat voor de
door ons in te zetten
koers, maar dat deze wel
kritisch gevolgd wordt. Wij
zullen u binnenkort door
middel van een brief
informeren over de door
ons te genomen stappen
in het kader van de
modernisering van de
recreatieschappen. Daarbij
zullen wij in deze brief

30

Voorstel Presidium

Lijst moties PS 14 januari 2019
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud

Fractie

Cie

Portefeuillehouder
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ook nader aangeven welke
stappen wij willen nemen
om de ecologische
verkenningen Tauw
rapporten een bestuurlijke
vertaling te geven en
daarmee de balans tussen
natuur en recreatie te
optimaliseren. Ook stellen
wij voor over dit
onderwerp op korte
termijn een BOT te
organiseren, zodat u
goed zicht krijgt op de
vervolg stappen wij voor
ogen hebben. Wij hopen
dat u deze mening deelt
en het agenda technisch
mogelijk is hiervoor tijd
vrij te maken. Op de
Staten en
Radenconferentie van 20
september is ook het
rapport van de
Randstedelijke
Rekenkamer
gepresenteerd naar het
bestuurlijk en financieel
opereren van het
recreatieschap
Spaarnwoude. Zonder heel
diep op de
statenbehandeling van dit
rapport te willen
vooruitlopen gaan wij in
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Portefeuillehouder
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bovengenoemde brief ook
beknopt op dit rapport in.
Door de volle agenda van
de Raden en
Statenconferentie is het
onderwerp
burgerparticipatie slechts
zijdelings aan de orde
gekomen. Wij gaan er
vanuit dat o.a. door de
aanbeveling in rapport van
de Randstedelijke
Rekenkamer dit
onderwerp in de
komende periode wel de
nodige aandacht zal
krijgen.
27-06-2017: Het advies
bureau Tauw heeft
inmiddels de eerste drie
ecologische verkenningen
opgeleverd. De resterende
twee verkenningen
worden eind juli afgerond.
Conform onze
handelswijze bij het
rapport van Tauw over het
recreatieschap
Spaarnwoude sturen wij
de Staten deze rapporten
ter kennisname toe. Op
basis van deze
verkenningen zullen wij
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een provinciaal standpunt
innemen met het doel de
bestaande verhouding
tussen natuur en recreatie
te optimaliseren. Finale
besluitvorming zal op
grond van de huidige
inschatting plaats vinden
bij de vaststelling van het
volgende
Natuurbeheerplan in het
najaar van 2018. Wij
verwachten dat het
rapport van de
Randstedelijke
Rekenkamer naar de o.a.
de financiële situatie van
het recreatieschap
Spaarnwoude volgens
planning eind augustus
gereed zal zijn. De
uitkomsten van dit rapport
zullen o.a. besproken
worden op 20 september
tijdens de Staten- en
Radenconferentie over de
modernisering van de
recreatieschappen. Op
deze conferentie besteden
wij conform daar de
daarover met de
werkgroep uit de Staten
gemaakte afspraak ook
aandacht aan
burgerparticipatie door de
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Portefeuillehouder
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toekomstvisies van diverse
belanghebbende te
inventariseren. Daarnaast
verwachten wij na de
zomer een overzicht van
Recreatie Noord-Holland
over de activiteiten die in
de afgelopen periode zijn
ondernomen om
gebruikers meer te
betrekken bij inrichting
van de recreatieterreinen
en welke activiteiten op
dit vlak in de komende
periode zullen plaats
vinden.
22-03-2017:
Het adviesbureau Tauw
heeft opdracht gekregen
om tot een ecologisch
onderzoek in de
recreatieschappen uit te
voeren. Op basis van deze
onderzoeken willen wij de
spanning tussen recreatie
en natuurbelangen beter
reguleren. Het eerste
rapport over het
recreatiegebied
Spaarnwoude is afgerond
en wordt eind maart ter
kennisname aan de Staten
toegezonden. De
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rapporten over de vier
andere recreatieschappen
zullen voor de zomer
worden opgeleverd. In de
begeleidende brief
waarmee wij het rapport
over het recreatiegebied
Spaarnwoude aan de
Staten hebben doen
toekomen zijn wij
uitgebreid ingegaan op de
hierna te nemen stappen
om op basis van dit
onderzoek te komen tot
een goede balans tussen
recreatieve mogelijkheden
en ecologische
bescherming in de
recreatieschappen. Met
betrekking tot de
optimalisering van de
financiën zijn wij in
afwachting van het
rapport van de
Randstedelijke
Rekenkamer over
Spaarnwoude. In dit
rapport wordt de
financiële situatie van
Spaarnwoude vergeleken
met de andere
recreatieschappen.
Volgens planning komt
het rapport van de
Randstedelijke
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Rekenkamer eind
augustus uit. Verder zijn
wij in overleg met
Recreatie NH over de
betrokkenheid van
gebruikers bij de
inrichting en het gebruik
van
recreatievoorzieningen.
Tot slot willen we na de
zomer een Raads- en
Statenconferentie over de
modernisering van de
recreatieschappen
organiseren, waarin deze
onderwerpen ook een
plaats zullen krijgen.
07-02-2017:
Het adviesbureau Tauw
heeft opdracht gekregen
om tot een zonering van
de gebieden in de
recreatieschappen te
komen. Deze zonering
willen wij gebruiken om
de spanning tussen
recreatie en
natuurbelangen beter te
reguleren. Deze
methodiek is bijna gereed
en wordt nu als eerste in
het recreatieschap
Spaarnwoude toegepast
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en zal daarna in de
overige recreatieschappen
worden uitgerold. In het
voorjaar worden deze
resultaten bekend. Hierbij
willen we ook het
onderzoek van de
Randstedelijke
Rekenkamer in
Spaarnwoude betrekken .
Verder zijn wij in overleg
met Recreatie NH over de
betrokkenheid van
gebruikers bij de
inrichting en het gebruik
van recreatievoorzieningen. Tot slot
willen we na de zomer een
Raads- en
Statenconferentie over de
modernisering van de
recreatieschappen
organiseren
M602014

15-122014

Motie Vreemd
a/d Orde
businesscase
Pallas

PS verzoeken
Gedeputeerde Staten:
* Provinciale Staten
voorafgaand aan het
besluit over het
vrijgeven van een
volgende tranche een
ge-update
businesscase voor te
leggen, met een
overzicht van

PvdA,
D66

EEB
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24-10-2018 Op 15-102018 is in de commissie
EEB afgesproken dat in de
vergadering van november
wordt besproken of de
motie is afgedaan. En
conform de motie zijn de
staten geïnformeerd over
de businesscase.

26-11-2018:
Commissie EEB adviseert aan
het PS via het Presidium om de
motie af te doen: de hr. Bond
heeft toegezegd dat de
commissie wordt geïnformeerd
over private investeerders
zodra deze er zijn en de lening.
Voorstel: motie afdoen.
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geïnteresseerde
private partijen die
bereid zijn om in te
stappen.

Portefeuillehouder

Stand van zaken GS
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18-06-2018
GS hebben PS
geïnformeerd over de 2nd
opinion op businesscase
3.1 met een besloten
technische presentatie.
Daarnaast hebben GS op
19 juni besloten nog geen
besluit te nemen over de
3e tranche, hierover zijn
PS eveneens
geïnformeerd.

18-9-2018: Uitbetaling 3e (en
laatste tranche) tranche is op
17-9-2018 aan commissie EEB
voorgelegd en in meerderheid
akkoord bevonden.

10-04-2018
Medio 2018 wordt het
volgende go/no go
moment m.b.t. Pallas
verwacht dat samenhangt
met de indiening door
Pallas van het Conceptual
Safety Document bij de
ANVS en de aanvraag voor
de Derde Tranche bij de
provincie
11-01-2018
Op 9-01-2018 hebben GS
besloten het tweede deel
van de Tweede Tranche
toe te kennen en PS
hierover te informeren.
Medio 2018 wordt het
volgende go/no go
moment m.b.t. Pallas
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28-6-2018 Extra commissie EEB
over uitstel betaling 3e tranche
31-7-2018: Toelichting op BC
heeft op 18 juni 2018
plaatsgevonden. Voorstel tot
uitbetaling 3e tranche is nog
niet aan de commissie
voorgelegd. er dient eerst een
gesprek met de Minister plaats
te vinden..
19-2-2018: bij de behandeling
van de uitbetaling van het 2e
deel van de 2e tranche in EEB
van 19-2-2018 heeft de hr.
Bond toegezegd: De derde
tranche van 17,5 miljoen euro
zal te zijner tijd aan commissie
in een besloten vergadering
voorgelegd en toegelicht
worden. Tevens zal alsdan een
update van de actuele
businesscase gegeven worden.
07-02-2018: uitbetaling 2e deel
tranche 2 wordt in de
commissie EEB van 19-2-2018
behandeld.
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verwacht dat samenhangt
met de indiening door
Pallas van het Conceptual
Safety Document bij de
ANVS en de aanvraag voor
de Derde Tranche bij de
provincie

14-11-2017:
de aanvraag van de Stichting
Pallas verwacht voor het tweede
deel van de Tweede Tranche zal
in januari 2018 aan de
commissie worden gestuurd.

25-10-2017:
In oktober 2017 wordt de
aanvraag van de Stichting
Pallas verwacht voor het
tweede deel van de
Tweede Tranche. De
statencie EEB heeft op 14
december 2015
ingestemd met de betaling
van de Tweede Tranche.
Bij de besluitvorming zal
de stand van zaken van de
businesscase betrokken
worden. In 2018 wordt de
aanvraag voor de derde,
en laatste, tranche
verwacht.
15-06-2017:
In oktober 2017 wordt de
aanvraag van de Stichting
Pallas verwacht voor het
tweede deel van de
Tweede Tranche. De
statencie EEB heeft op 14
december 2015
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16-01-2016:
Commissie EEB is op 14
december 2015 geconsulteerd
over de uitbetaling van de
tweede tranche. Toegezegd is
dat PS van elke stap op op de
hoogte worden gehouden.
Uitbetaling 2e deel 2e tranche
zal in het voorjaar 2017 aan de
commissie worden
aangeboden.
28-07-2015:
Behandeling in commissie EEB
van 5 oktober 2015 heeft in
besloten vergadering
plaatsgevonden.
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ingestemd met de betaling
van de Tweede Tranche.
Bij de besluitvorming zal
de stand van zaken van de
businesscase betrokken
worden. In 2018 wordt de
aanvraag voor de derde,
en laatste, tranche
verwacht.
22-03-2017:
Op 16-1-2017 zijn PS
geïnformeerd over het
Jaarplan Pallas 2017. De
aanvraag voor het tweede
deel van de Tweede
Tranche van Pallas wordt
verwacht in het derde
kwartaal van 2017.
21-11-2016:
De eerstvolgende
momenten dat PS
betrokken worden hebben
betrekking op het Jaarplan
2017 en op de aanvraag
van Pallas voor het tweede
deel van de tweede
tranche die in het voorjaar
van 2017 verwacht wordt.
25-07-2016: De
eerstvolgende momenten
dat PS betrokken worden
in 2016 hebben
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betrekking op het Jaarplan
2017.
11-02-2016: Tijdens de
bespreking in de cie EEB
op 14 december 2015 zijn
(nieuwe) afspraken
gemaakt voor het
informeren en betrekken
van PS bij besluitvorming
omtrent Pallas. De
eerstvolgende momenten
dat PS betrokken worden
bij Pallas hebben in 2016
in elk geval betrekking op
het Jaarplan 2016 en op
de betaling van het
tweede deel van de
tweede tranche t.b.v. de
activiteiten in 2017. In
2017 zullen PS betrokken
worden bij het go/no-go
besluit over de derde
tranche.
19-11-2015:
Op 5 oktober 2015 is de
commissie EEB (in
besloten deel)
geconsulteerd over het
voorgenomen besluit van
GS over de ingediende
businesscase.
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15-10-2015: Consultatie
van de commissie EEB
heeft plaatsgevonden op 5
oktober 2015
20-08-2015:
De aanvraag voor de
volgende tranche wordt
verwacht rond de zomer
van 2015.
23-04-2015: Geen
wijzigingen.
06-02-2015:
De externe partijen zijn
over deze motie
geïnformeerd. Deze motie
kan pas bij de volgende
tranche worden
afgehandeld.
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