Lijst openstaande moties PS 16 december 2019

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M123-2019

18-11-2019

Aansluiten bij Raadtafel 32(GroenLinks)

M115-2019

18-11-2019

M107-2019

18-11-2019

Integrale visie op het beheer van bermen en
natuurlijke oevers (PvdD)

M106-2019

18-11-2019

M104-2019

18-11-2019

M103-2019

18-11-2019

M102-2019

11-11-2019

M98-2019

11-11-2019

M96-2019

11-11-2019

M94-2019

11-11-2019

Snelheidsverlaging op provinciale wegen (D66)

M93-2019

11-11-2019

Draagvlak voor voedselvisie (D66)

Natuurinclusief bouwen meenemen in
klimaatambities voor gebouwde omgeving (PvdD)
Betrekken van jongeren en scholen bij
energiebesparing (PvdD)

Motie van ondersteuning: prioriteit versterking
energie-infrastructuur N-H (PvdA)
Draagvlak klimaatakkoord (CDA)

Meer toiletten erbij maakt iedereen blij
(50+/PvdO)

Vergroting bekendheid van Noord-Hollandse
burgers met provinciaal referendum,
burgerinitiatief en inspraak (FvD)
Leefbaarheidsmonitor (PvdA)
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Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

M92-2019

11-11-2019

Groencertificaten (D66)

M91-2019

11-11-2019

M83-2019

11-11-2019

Vieren van seksuele en genderdiversiteit
(GroenLinks)

M74-2019

11-11-2019

M69-2019

11-11-2019

M68-2019

11-11-2019

Bomen voor klimaat en stikstof (PvdD)

M57-2019

11-11-2019

Motie Stikstofbeleid (PvdA)

M47-2019

30-09-2019

M46-2019

30-09-2019

Draagvlak en participatie in de Regionale
Energiestrategieën (RES).
SP

M45-2019

30-09-2019

M40-2019

30-09-2019

M39-2019

30-09-2019

Voorstel voor PS/Presidium

Fietsvriendelijke stoplichten (ChristenUnie)
Motie Dierenwelzijn Meenemen bij Sponsoring
Evenementen (PvdD)
Urgenda-maatregelen (PvdD)

Er is in november een nieuwe actualisatie vanuit GS, alsmede
vanuit de commissie gepubliceerd.

Andersoortige energietechnieken.
VVD
Klimaat en gevoel van urgentie.
GroenLinks

Uitvoering 'Provinciestrijd' 2019.
PvdA

Aanleggen Erfgoedregisters Noord-Hollandse
Gemeenten.
FvD
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Er is in november een nieuwe actualisatie vanuit GS, alsmede
vanuit de commissie gepubliceerd.

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M36-2019

30-09-2019

M34-2019

08-07-2019

Geen provinciale steun voor het levend koken van
kreeften en krabben.
PvdD

M30-2019

08-07-2019

M23-2019

17-06-2019

M22-2019

17-06-2019

M19-2019

27-03-2019

Werkgroep Jeugdparticipatie.
PvdA

OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer.
PvdD
Stop de grafietregens.
GroenLinks

Tweewekelijkse informatie-voorziening aan de
Staten inzake Tata Steel/Harsco Metals.
CDA
Oprichting vereniging van oud-Statenleden
provincie Noord-Holland.
PvdA

3

Afdoeningsvoorstel:
De werkgroep is ingesteld en actief. In het presidium van 16
december 2019 is een memo van de werkgroep met
voorstellen en nadere financiering ingebracht door de
werkgroep. De werkgroep blijft deze Statenperiode actief,
tenzij de werkgroep zelf met een voorstel komt dat zij kan
worden opgeheven. Daarmee is uitvoering gegeven aan de
motie kan deze worden afgedaan.Voorstel: motie afdoen.

Afdoeningsvoorstel:
Bij brief van 11 juli 2019 zijn de punten voor het college
afgedaan en het rekenkameronderzoek is in volle gang.
Voorstel: motie afdoen.

Afdoeningsvoorstel:
Op 20 november 2019 heeft de oprichtingsvergadering en 1e
bijeenkomst van de vereniging oud-Statenleden NoordHolland plaatsgevonden. De Statengriffie biedt ondersteuning
tot en met de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van
Koophandel. De vereniging wordt jaarlijks uitgenodigd voor

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

M18-2019

04-03-2019

M11-2019

04-03-2019

M08-2019

04-02-2019

M56-2018

12-11-2018

M45-2018

12-11-2018

M35-2018

08-10-2018

M13-2018

11-06-2018

M126-2017

13-11-2017

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

een bijeenkomst met haar leden op het provinciehuis met een
lid van het college van GS. Daarnaast worden de leden van de
vereniging oud-Statenleden in ieder geval uitgenodigd voor
de jaarlijkse Willem Arondéuslezing en het jaarlijkse
Provincieconcert. Daarmee is uitvoering gegeven aan de
motie en kan deze worden afgedaan.
Voorstel: motie afdoen.

Provinciaal Actieplan Weidevogels.
CU-SGP

Maatwerk in ruimtelijk beleid voor zonne-energie
in landelijk gebied.
D66
Motie windmolens op land.
PvdD

Verduurzaming wegaanleg en –onderhoud.
PvdA

Grootste duurzame waterstofcluster van Europa.
VVD
MRA (Metropool Amsterdam) begroting en
werkplan 2019.
VVD
Onderzoek naar luchthaven in Noordzee.
50PLUS
Overlegjaar agrarisch natuurbeheer.
D66

4

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

M109-2017

Datum PS

Onderwerp en fractie

06-11-2017

Begroting 2018: opvolging rapport
waterbestendig Westpoort.
D66

Voorstel voor PS/Presidium
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