Lijst moties PS 5 oktober 2020
Deze lijst wordt door GS 4x per jaar geactualiseerd voor PS van 9 maart, 29 juni, 14 september en 14 december 2020. Tussentijds worden de
moties door de griffie geactualiseerd op GS-besluitenlijst en op advies commissievergaderingen, wanneer daar moties aan de orde zijn
geweest.
 Er wordt na cie NLG van 01-10-2020 een geactualiseerde lijst moties gepubliceerd.
Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online 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

M75-2020

14-09-2020

Pont Ilpendam-Landsmeer

M54-2020

29-06-2020

Opstarten Openbaar Vervoer buurtbussen

M52-2020

29-06-2020

Tata Steel Innovatie

M50-2020

29-06-2020

Dierenverzorgers verdienen ook hulp in

M48-2020

29-06-2020

Motie Educatie Koloniaal verleden

M42-2020

18-05-2020

Motie Economisch Herstel- en

Voorstel voor PS/Presidium

In september is er een actualisatie vanuit cie M&B bij de motie gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
cie M&B van 28-09-2020 heeft ingestemd met het afdoeningsvoorstel.
Voorstel: motie afdoen.

crisistijden

Duurzaamheidsfonds (VVD, GroenLinks,
PvdA, D66, CDA)
M41-2020

18-05-2020

Provinciaal Noodfonds Sociale
Infrastructuur (PvdA, VVD, D66, SP,
GroenLinks, ChristenUnie, CDA)

M40-2020

18-05-2020

Provinciale pacht tijdens Corona
(CDA, ChristenUnie)
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Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online 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

M25A-2020

18-05-2020

Maatregelen projecten infrastructuur

In september is er een actualisatie vanuit GS bij deze motie gepubliceerd.

tegen recessie
(VVD, D66, CDA, 50PLUS/PvdO)
M21-2020

09-03-2020

Vang de kinderen van Moria op.
(PvdA, GroenLinks, PvdD, D66, CDA,
ChristenUnie, SP)

M19-2020

09-3-2020

Dak- en thuisloze jongeren.
(GroenLinks, PvdA, ChristenUnie)

M2-2020

03-02-2020

Stop de verhuurderheffing
(SP, PvdA, PvdD, 50PLUS/PvdO)

M1-2020

03-02-2020

Participatiebijeenkomsten met
gemeenteraden over
Omgevingsverordening
(CDA, VVD, SP)

M111-2019

18-11-2019

Samenhangend pakket
klimaatmaatregelen rond klimaat, milieu,
water gezondheid, dierenwelzijn en
bodemdaling.
(PvdD)

In september is er een actualisatie van GS bij de motie gepubliceerd.

M107-2019

18-11-2019

Natuurinclusief bouwen meenemen in
klimaatambities voor gebouwde
omgeving.
(PvdD)

In september is er een actualisatie van GS bij de motie gepubliceerd.

M106-2019

18-11-2019

Betrekken van jongeren en scholen bij
energiebesparing.
(PvdD, SP, D66)

In september is er een actualisatie van GS bij de motie gepubliceerd.

2

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online 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

M104-2019

18-11-2019

Motie van ondersteuning: prioriteit
versterking energie-infrastructuur N-H
(PvdA, GroenLinks, PvdD, D66)

M103-2019

18-11-2019

Draagvlak klimaatakkoord.
(CDA)

M98-2019

11-11-2019

Vergroting bekendheid van NoordHollandse burgers met provinciaal
referendum, burgerinitiatief en inspraak.
(FvD, DENK, PvdD, SP, PVV, CDA, 50
Plus/PvdO)

M96-2019

11-11-2019

Leefbaarheidsmonitor.
(PvdA, D66, PvdD, SP)

M93-2019

11-11-2019

Draagvlak voor voedselvisie.
(D66, GroenLinks, PvdA, VVD,
ChristenUnie)

M92-2019

11-11-2019

Groencertificaten.
(D66, GroenLinks, PvdA)

M83-2019

11-11-2019

Fietsvriendelijke stoplichten.
(ChristenUnie)

M69-2019

11-11-2019

Urgenda-maatregelen.
(PvdD, GroenLinks)

In september is er een actualisatie van GS bij de motie gepubliceerd.

M68-2019

11-11-2019

Bomen voor klimaat en stikstof.
(PvdD)

In september is er een actualisatie van GS bij de motie gepubliceerd.

M57-2019

11-11-2019

Motie Stikstofbeleid.
(PvdA, D66, GroenLinks, VVD)

M47-2019

30-09-2019

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

In september is er een actualisatie van GS bij de motie gepubliceerd.
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Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online 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

M46-2019

30-09-2019

Andersoortige energietechnieken.
(VVD, D66, PvdA)

In september is er een actualisatie van GS bij de motie gepubliceerd.

M45-2019

30-09-2019

Klimaat en gevoel van urgentie.
(GroenLinks, PvdA, SP)

In september is er een actualisatie van GS bij de motie gepubliceerd.

M36-2019

30-09-2019

Geen provinciale steun voor het levend
koken van kreeften en krabben.
()PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK,
GroenLinks.

Afdoeningsvoorstel voor deze motie staat op agenda van cie NLG 1-10-2020.
Op vrijdag 2-10-2020 wordt een daarop geactualiseerde lijst moties
gepubliceerd.

M30-2019

08-07-2019

OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer.
(PvdD, FvD, DENK, SP, PvdA, GroenLinks,
VVD, CU)

In september is een actualisatie van GS en van cie M&B bij de motie
gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
Cie M&B van 28-09-2020 heeft ingestemd met het afdoeningsvoorstel.
Voorstel: motie afdoen.

M08-2019

04-02-2019

Motie windmolens op land.
(PvdD, CU-SGP, GroenLinks, SP)

M56-2018

12-11-2018

Verduurzaming wegaanleg en –
onderhoud.
(PvdA, D66, CDA, CU-SGP, ONH, PvdD, GL,
SP)

M45-2018

12-11-2018

Grootste duurzame waterstofcluster van
Europa.
(VVD, D66, CDA, PvdA)

M13-2018

11-06-2018

Onderzoek naar luchthaven in Noordzee.
(50PLUS, D66, ONH, VVD)

M109-2017

06-11-2017

Begroting 2018: opvolging rapport
waterbestendig Westpoort.
(D66)

In september is er een nieuwe actualisatie vanuit GS bij de motie gepubliceerd.
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