Lijst openstaande moties commissie RWK (tot 01-02-2020)
Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

houder

PS

Dijk van, A.

08-10-

27-08-2019: Zie onderstaande

23-01-2020: motie wordt

2018

stand van zaken d.d. 27-03-

aan de orde gesteld in cie

MRA

PS verzoeken GS: -

M35-

Lagerveld,

(Metropool

de herhaalde wens

2018

F. (VVD)

Amsterdam)

van P5 tot

2019. 27-03-2019:

RWK van 10-02-2020.

begroting

“concretisering van

Aanvullend: in de MRA

20-06-2019

en werkplan

de doelstelling van

verantwoording over 2018

afdoeningsvoorstel wordt

2019

het bereiken van

wordt aandacht geschonken aan

nog in een van de

de top drie positie

de concrete resultaten van de

komende commissie-

als uitgangspunt

MRA samenwerking. In het

vergaderingen besproken.

van alle

kader van de nieuwe MRA

maatregelen te

Agenda (waar op dit moment

nemen en het

aan wordt gewerkt en waar PS

formuleren van

ook bij betrokken zullen

meetbare

worden) wordt daar verder

resultaten op weg

gestalte aan gegeven. Het

daar naar toe” in te

voorstel is daarmee de motie als

brengen in de MRA

afgedaan te beschouwen. 22-

Regiegroep van 10

01-2019 De MRA-Actieagenda

oktober 2018 -

is de inhoudelijke onderlegger

de reacties van de

van de MRA-samenwerking.

MRA-partners en

Deze Actieagenda is bijna

eventuele

afgerond, aangezien die een

toezeggingen van

looptijd heeft van 2016-2020.

de MRA-

Er wordt momenteel gewerkt

organisatie terug te

aan de opstelling van een

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stand van zaken GS

koppelen aan PS,

nieuwe Actieagenda 2.0 voor de

ter bespreking in

periode 2020-2024. Voor het

de eerstvolgende

zomerreces zal in PS een sessie

commissievergader

worden gepland om de input

ingen

daarvoor te bespreken. De
geactualiseerde MRA-ambities
die dan ter tafel komen, kunnen
worden beoordeeld vanuit de
meetbaarheid en concreetheid
van de daarin vermelde
doelstellingen, gericht om de
MRA-regio naar een Europese
top-3 positie te brengen. 0511-2018 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

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stand van zaken GS
een overzicht van alle
ingebrachte wensen en
opvattingen, met daarbij 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.

Grootste

PS verzoeken GS: -

M45-

Wiesehahn

Stigter, E.

12-11-

27-08-2019: We zijn ambtelijk

duurzame

zich in te spannen

2018

, M. (VVD)

2018

en bestuurlijk in overleg met het

waterstof-

om te doen wat

Rijk om de noodzaak voor

cluster van

binnen haar bereik

aanlandingen in NH (NZKG en

Europa

ligt om zo de

Den Helder) na 2030 onder de

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stand van zaken GS

aanlanding van

aandacht te houden. Ook zijn

wind op zee in

we ambtelijk in overleg met het

IJmuiden in

Rijk over de aansluiting bij het

combinatie met

Nationaal programma waterstof.

een

Het belang van extra

waterstoffabriek

aanlandingen blijkt o.a. uit de

mogelijk te maken

integrale systeemstudie

- zich in te

energie-infrastructuur en de

spannen voor

Concept-analyse waterstof die

nader onderzoek

Arcadis/TNO voor ons uitvoert.

naar waterstof en

Waterstof kan een grote rol gaan

het gebruik van

spelen o.a. om de problemen in

gasleidingen voor

het elektriciteitsnetwerk te

dit doel in Den

ontlasten. In het energielab dit

Helder - dit te

najaar zetten we in op een

doen bijvoorbeeld

gezamenlijke roadmap voor

(maar niet

waterstof met alle partijen.

uitsluitend) in

Vanuit NZKG is brief naar

samenspraak met

minister Wiebes gestuurd naar

het Rijk of aan de

aanleiding van de systeemstudie

klimaattafels waar

en ontwikkel-strategie NZKG.

onderhandeld

Inzet is een bestuurlijk overleg

wordt over het

met EZK en BZK. Zowel in NZKG

Klimaatakkoord

als NHN wordt zwaar ingezet op
waterstof beide regio’s

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stand van zaken GS
ontwikkelen samen met partners
waaronder de havens,
kennisinstellingen en
netbeheerders een programma
waterstof. In NZKG is een van de
acties de vorming van een
consortium voor onderzoek naar
een Nederlandse plant voor een
1 GW waterstoffabriek.
Voorgesteld wordt de gedachte
van de motie te verwerken in de
inzet in ons economische en
energietransitieprogramma voor
NH breed en specifiek ook voor
het NZKG en NHN en daarmee
deze motie af te doen als
afgehandeld en de acties te
monitoren via de
uitvoeringsprogramma’s. 2703-2019: We zetten ons samen
met NZKG en NHN in om de
aanlanding van wind op zee
zowel in Ijmuiden als Den
Helder te realiseren. In het
traject tot 2030 zullen er 3

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stand van zaken GS
kabels van 700 MW aan gaan
landen bij IJmuiden. In het kader
van de Noordzeestrategie 2030
zetten we in op enerzijds meer
aanlandingen waarbij het
noorden van NH goede
uitgangspositie heeft.
Anderzijds op een
innovatiekavel voor waterstof bij
het windpark IJmuiden Ver. We hebben samen met de MRA,
ORAM en het
Ontwikkelingsbedrijf NHN een
zgn.Energielab waterstof
georganiseerd op 13-11-2018.
Een zeer geslaagde dag waarbij
ca. 70 vertegenwoordigers van
industrie, transport, Rijk,
kennisinstellingen etc zich lieten
inspireren. Naar aanleiding
hiervan is gezamenlijk met MRA
en NHN een opdracht verleend
voor een nadere analyse van de
kansen en uitdagingen in
Noord-Holland. De analyse met

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

scenario’s en governance wordt
weer getoetst in een tweede
Energielab waterstof in najaar
2019.Inzet is om dan met alle
partijen tot een globale
roadmap te komen. -

In dit

onderzoek maar ook in de
integrale systeemstudie op de
schaal van NH wordt de
benodigde infra voor waterstofinclusief het gasnet
meegenomen -

Ook in de

ontwikkelstrategie NZKG wordt
de rol van waterstof nu
uitgebreid verkend. Daarbij
neemt de waterstoffabriek van
Nouryon/Tata een prominente
plaats in.

Aan al deze

trajecten neemt het Rijk
nadrukkelijk deel. Verder
participeren we in het RVO
netwerk waterstof Noordelijke
Randstad en hebben we via het
IPO nadrukkelijk input geleverd
voor het Klimaatakkoord

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Motie

PS spreken uit

M08-

Zoon,

windmolens

beleid te willen

2019

F.A.S.

op land

ontwikkelen voor

Portefeuille

Datum

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

houder

PS

Stigter, E.

04-02-

27-03-2019 Actie ligt bij PS en

19-09-2019: er volgt wel

2019

niet bij GS.

actualisatie vanuit GS.

04-03-

21-08-2019: idem als

14-01-2020: commissie

2019

actualisatie bij 07-05-2019.

RWK 13-01-2020 heeft

07-05-2019 Een gewijzigde

ingestemd met afdoen van

(PvdD)

sociale windmolens
en kleine
windmolens in de
provincie NoordHolland.
Maatwerk in

PS verzoeken GS:

M11-

Strens,

ruimtelijk

de

2019

A.J.C.E.

beleid voor

uitvoeringsregeling

zonne-

zodanig aan te

uitvoeringsregeling, in lijn met

deze motie. Voorstel:

energie in

passen dat

de strekking van motie 11-

motie afdoen. 02-12-

landelijk

initiatieven die

2019, is op 9 april 2019 in GS

2019: brief GS met

gebied

vallen onder de

vastgesteld. PS zijn hierover

afdoeningsvoorstel wordt

stimuleringsgebied

geïnformeerd. Voorstel is de

in cie RWK d.d. 13 januari

en (artikel 4) ter

motie als afgedaan te

2020 besproken. 12-04-

besluitvorming aan

beschouwen. 12-04-2019: Uit

2019: brief GS met

Provinciale Staten

besluitenlijst GS van 19-04-

afdoeningsvoorstel wordt

voorgelegd worden

2019: GS Besluit: 1. De

in een van de

Uitvoeringsregeling

eerstvolgende

‘opstellingen voor zonne-

commissievergaderingen

energie in het landelijk gebied

besproken.

(D66)

Loggen, C.

Noord-Holland 2019’ vast te

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stand van zaken GS
stellen 2. De
Uitvoeringsregeling te
publiceren in het Provinciaal
Blad 3. Provinciale Staten
hierover te informeren met
bijgaande brief en voor te
stellen motie 11.2019 hiermee
als afgedaan te beschouwen.

Draagvlak

PS besluit het

M47-

Smaling,

en

college van GS te

2019

E.M.A. (SP)

participatie

verzoeken: - de

in de

begrippen

Regionale

‘draagvlak’ en

Energie-

‘participatie’

strategieën

zorgvuldig te

(RES).

definiëren volgens
een werkbaar
toetsingskader te onderzoeken of
de begrippen
vormvast kunnen
worden opgelegd
bij interventies in
het fysieke domein

Stigter, E.

30-092019

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stigter, E.

30-09-

die voortvloeien uit
de RES.
Ander-

PS draagt het

M46-

Van Gilse,

soortige

college op: * ook

2019

J.P.H.M.

energie-

voor andersoortige

technieken

energietechnieken
(zoals innovaties,
C02 transport en gebruik, waterstof,
getijdenenergie,
superkritischwaterv
ergassing,
aquathermie etc.)
de mogelijkheden
gelijktijdig in
kaartte brengen en
ze te stimuleren *
deze andersoortige
technieken ook
nadrukkelijk naast
de RES-sen
inzichtelijk te
maken.

(VVD)

2019

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Klimaat en

PS verzoekt het

M45-

Gielen, A.

gevoel van

college om: * In het

2019

(GroenLink

urgentie.

licht van het

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stigter, E.

30-092019

s)

actieprogramma
“Klimaat En gevoel
van urgentie” een
duidelijk
communicatietrajec
t te ontwikkelen en
dit voor te leggen
aan PS.
Urgenda-

PS roepen het

M69-

Zoon,

maat-

college van GS op:

2019

F.A.S.

regelen

• de door Urgenda
geïnventariseerde
maatregelen
serieus te nemen
en per maatregel te
bekijken waar de
provincie actief
mee aan de slag
kan • PS zo snel
mogelijk daarover
te informeren

(PvdD)

Stigter, E.

11-112019

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Motie van

PS verzoeken het

M104

Vries, de

onder-

College van GS: •

-2019

A.T.B.

steuning:

alles in het werk te

prioriteit

stellen om samen

versterking

met andere

energie-

overheden en de

infrastruc-

netbeheerders de

tuur N-H

knelpunten in
zowel wet- en
regelgeving als
fysiek, proactief op
te lossen en de
infrastructuur zo
spoedig mogelijk
op orde te brengen
zodat het netwerk
klaar is om de
extra vraag vanuit
de energietransitie
aan te kunnen •
hiertoe er bij de
netbeheerders op
aan te dringen om
te beginnen met
het verzwaren van

(PvdA)

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stigter, E.

18-112019

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stigter, E.

18-11-

de infrastructuur
rond die gebieden
in Noord-Holland
die in potentie op
korte termijn het
meeste kunnen
bijdragen aan de
transitie naar
duurzame energie
• zich door PS
gesteund te weten
bij het voortvarend
realiseren van deze
doelen
Betrekken

PS verzoeken het

M106

Kostic, I.

van

college van GS: om

-2019

(PvdD)

jongeren en

met Energy

scholen bij

Challenges in

energie-

gesprek te gaan

besparing

om te kijken waar
de provincie
komende jaren kan
investeren in het

2019

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Loggen, C.

18-11-

initiatief binnen
Noord-Holland
Natuur-

PS verzoeken het

M107

Kostic, I.

inclusief

college van GS om:

-2019

(PvdD)

bouwen

- met ecologen,

meenemen

natuurorganisaties

in klimaat-

en de bouw in

ambities

gesprek te gaan

voor

over hoe

gebouwde

natuurinclusief

omgeving

bouwen in
Provincie NoordHolland zo snel
mogelijk
gerealiseerd kan
worden - de wens
om natuurinciusief
bouwen te
betrekken bij de
uitvoering van het
Klimaatakkoord in
te brengen bij IP0
- dit ook te
betrekken bij de

2019

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stigter, E.

18-11-

verdere invulling
van de taken van
het Expertise
Centrum Warmte
(ECW), als
kenniscentrum
voor de
uitdagingen op het
gebied van de
gebouwde
omgeving
Samen-

PS verzoeken GS:

M111

Kostic, I.

hangend

een meer

-2019

(PvdD)

pakket

samenhangend

klimaat-

pakket aan

maat-

maatregelen -dat

regelen

in lijn is met de

rond

milieubeginselen-

klimaat,

op te stellen en

milieu,

daarmee

water

problemen rond

gezondheid

klimaat, milieu,

dieren-

biodiversiteit,

welzijn en

voedsel, water

2019

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud

bodem-

gezondheid,

daling

dierenwelzijn en

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Presidium

18-11-

bodemdaling
integraal aan te
pakken.
Aansluiten

PS verzoeken het

M123

Wijnen,

bij

Presidium: •

-2019

van T.K.

Raadtafel

initiatief te nemen

(GroenLink

32

om een

s)

2019

vertegenwoordiger
te benoemen voor
de Raadtafel32 •
deze te verzoeken
verslag uit te
brengen in de
commissie RWK
Draagvlak

PS verzoeken het

M103

Sanderse,

klimaat-

college van GS om:

-2019

M. (CDA)

akkoord

- Draagvlak voor
de uitvoering van
het energieakkoord
als uitgangspunt te
nemen wanneer
keuzes over

Stigter, E.

18-112019

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

Onderwerp

Inhoud
ruimtelijke
ordening genomen
moeten worden,

Nr

Indiener

Portefeuille

Datum

houder

PS

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

