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Nummer

Indiener

Behandele

Stand van zaken GS

n in
Groencertificaten

M92-2019

Strens, A.J.C.E.
(D66)

NLG

28-07-2020 Vanuit het regiebureau NNN zullen
we invulling geven aan deze motie door dit
najaar een onderzoek te laten uitvoeren naar de
financieringsmogelijkheden m.b.v.
groencertificaten. We zullen dit als opdracht
uitzetten bij een bureau. Alvorens dit te doen
willen we goed inzicht hebben in de kosten van
de afronding van het NNN en de reeds
beschikbare middelen 20-04-2020 Vanuit het
regiebureau NNN zullen we invulling geven aan
deze motie door dit najaar een onderzoek te
laten uitvoeren naar de
financieringsmogelijkheden m.b.v.
groencertificaten. We zullen dit als opdracht
uitzetten bij een bureau. Alvorens dit te doen
willen we goed inzicht hebben in de kosten van
de afronding van het NNN en de reeds
beschikbare middelen. 30-01-2020 De uitvoering
van het in de motie gevraagde onderzoek is nog
niet gestart. Eerst willen wij een intern
Regiebureau oprichten, dat zich zal gaan
bezighouden met de afronding van het NNN en
de doelstelling in het coalitieakkoord. Als dit
Regiebureau operationeel is (voorjaar 2020) zal
worden verkend op welke wijze het in de motie
gevraagde onderzoek kan worden uitgevoerd.
11-01-2021
De uitvoering van de motie is ambtelijk

opgepakt. Momenteel wordt verkend wat de
mogelijkheden zijn. Wij verwachten uiterlijk

medio 2021 uw Staten te kunnen informeren
en een voorstel te kunnen voorleggen om de

Voorstel Presidium

motie als afgedaan te beschouwen.

Draagvlak voor
voedselvisie

M93-2019

Kapitein, A.C.
(D66)

NLG

20-07-2020 In juni en augustus/september 2020
vindt de participatie plaats voor de voedselvisie.
De participatie verloopt langs diverse lijnen en is
ook interactief.  De experttafels (op diverse
onderwerpen); experts worden gericht
uitgenodigd. De verslagen daarvan en de
gespreksnotitie komen op de website te staan. 
Via de provinciale website: Opgave Vitaal
Landelijk Gebied, de link naar de website staat
bij de betrokken medewerkers in hun digitale
handtekening  Via het platform Boer&Business
in Balans (komt rond 1 augustus online)  Via
het email adres: VitaalLandelijkGebied@noordholland.nl  En op 26 mei was er een
bestuurlijke tafel onder voorzitterschap van
gedeputeerde Zaal.  Via de commissie NLG 
Overige zich aandienende mogelijkheden, zoals
bijeenkomsten, hoewel die door Corona beperkt
zijn.  Via de gebruikelijke netwerken zoals de
Greenports en Voedsel Verbindt. 31-03-2020 Op
24 maart is het voorstel voor de Agenda Vitaal
Landelijk Gebied (AVLG) in GS geweest.
Onderdeel van dat GS besluit is de manier
waarop het de wereld buiten het provinciehuis bij
het opstellen van de AVLG (waaronder de
voedselvisie valt) wordt betrokken. Dit is mede
om het draagvlak te vergroten. 28-01-2020 De
voedselvisie wordt in samenhang met de andere
benoemde visies uit het coalitieakkoord
uitgewerkt binnen de opgave vitaal landelijk
gebied. Als onderdeel van het opstellen van de
opgave wordt met externe partners en PS
gesproken. De manier waarop wordt momenteel

uitgewerkt en zal t.z.t. aan GS worden
voorgelegd.
Bomen voor klimaat

M68-2019

Zoon, F.A.S. (PvdD)

NLG

M96-2019

Leerink, G.L.J.

NLG

en stikstof
Leefbaarheidsmonito
r

(PvdA)

10-08-2020 De monitor is meegenomen als
onderdeel van het Programma Gezonde
Leefomgeving. Een eerste versie van de monitor
wordt in het voorjaar van 2021 aangeboden aan
PS 25-03-2020 De monitor wordt onderdeel van
het Programma Gezonde Leefomgeving. Het
programmaplan wordt naar verwachting in mei
door GS vastgesteld en daarna aan PS
gestuurd. 29-01-2020 De leefbaarheidmonitor
wordt meegenomen als onderdeel van het
programma Gezonde Leefomgeving. In de loop
van 2020 zal een eerste versie van de monitor
worden gepubliceerd.
06-01-2021
De monitor is meegenomen als onderdeel van
het Programma Gezonde Leefomgeving. Een
eerste versie van de monitor wordt in het
voorjaar van 2021 aangeboden aan PS.

Dierenverzorgers
verdienen ook hulp in
crisistijden

M50-2020

I. Kostic PvdD,

NLG

GS: Mw. Zaal
Update GS: 15-07-2020 Voor de uitvoering van
deze motie zijn de voorstellen uit Noord-Holland
Noord en MRA in verband met motie 41 van
belang. Deze voorstellen worden uiterlijk 1
oktober ingediend.
07-01-2021
In het najaar van 2020 zijn de opvangcentra
voor wilde dieren gevraagd om aan ons

kenbaar te maken op welke manier zij in hun

exploitatie zijn geraakt door Covid-19. Deze

inventarisatie is inmiddels afgerond. Op basis
van de aangeleverde gegevens zal de
coronaschade van wildopvangcentra

vervolgens worden geduid. De verwachting is
dat de afronding van de beoordeling en een

prognose voor het vervolg van Motie 50 in het
voorjaar van 2021 zal plaatsvinden.

Tata, Innovatie en
werkgelegenheid

M52-2020

Bolkestein, M.N.
(VVD)

NLG

GS: 10-08-2020 De motie wordt meegenomen
bij de vaststelling van het definitieve programma
Tata Steel 2020 – 2050
17-12-2020
GS hebben met de brief “Programma Tata

Steel 2020 - 2050: Samenwerken aan een
gezondere en veilige IJmond” (kenmerk
1514777/1514868, verzenddatum 19

november 2020) PS voorgesteld de motie als
afgedaan te beschouwen.
1-2-2021

Motie is afgedaan

Provinciale pacht
tijdens Corona

M40-2020

Heijnen, D.G. (CDA)

13-08-2020 - Aanvullende maatregelen om
boeren en tuinders te ondersteunen: de reactie
hierop wordt: De portefeuillehouder Landbouw
heeft wekelijks crisisoverleg met de
landbouwclusters uit de Greenports. Door de
goede organisatiegraad van Greenports
Nederland zijn de meeste knelpunten landelijk
opgepakt en door het netwerk ook daar
geagendeerd. Vanuit dit initiatief worden ook
scenariostudies naar de middellange en lange
termijn effecten uitgevoerd. Hier zijn de
provinciale Greenport Netwerken ook op

Motie is afgedaan

aangesloten. Vooralsnog is er nog geen directe
vraag aan de provincie gesteld en zijn de
signalen dat een eerste instantie zwaar jaar voor
een deel van de sectoren het nu wordt gezien
als een slecht jaar. Daarnaast zien we dat door
de coronacrisis ook bedrijven sneller een
transitie maken naar andere ketens waar ze in
worden ondersteund door de Greenports.
Vooralsnog is er geen aanleiding om nu
specifiek een aantal agrarische bedrijven te
ondersteunen. Mochten er punten komen uit de
scenariostudies waar we als provincie een rol
kunnen en willen spelen dan komen we hier op
terug. - Innen van pachtgelden: Bij de
verzending van de facturen voor de pacht is een
regel toegevoegd waarin het aanbod op een
betalingsregeling is gedaan voor de pachters die
in financiële moeilijkheden zijn gekomen als
gevolg van de coronacrisis
Tweewekelijkse
informatievoorziening
aan de Staten inzake
Tata Steel/Harsco
Metals

M22-2019

RO-instrumenten voor
Voedselvisie en
Masterplan Biodiversiteit

M13-2021

Heijnen, D.G. (CDA

GL, PvdA, VVD

NLG

NLG

Aangenomen PS 1-2-2021

Motie
gebiedscoöperaties

M11-2021

GL,D66,PvdA,SP, DENK

NLG

Aangenomen PS 1-2-2021

Motie Voedselvisie –
transitiecoach ter
ondersteuning groene
ondernemers

M9-2021

PvdD - Denk

NLG

Aangenomen PS 1-2-2021

Motie onderzoek naar
extra ondersteuning
boerderijeducatie

M7-2021

DENK

NLG

Aangenomen PS 1-2-2021

Bescherming
bedreigde diersoorten

M149-2020

NLG

07-01-2021
In het kader van de uitvoering van het Masterplan
biodiversiteit (verwachte vaststellingsdatum PS 1
februari 2020) maken we een uitwerking voor de
actieve soortenbescherming. In aanloop hiernaartoe
is aan de soortenorganisaties advies gevraagd over
welke soorten in Noord-Holland prioriteit moeten
krijgen in de actieve bescherming. De laatste versies
van de rode lijsten (dus ook de rode lijst zoogdieren)
zijn in deze analyse betrokken. De aanpassing in de
Rode lijst van Zoogdiervereniging heeft geen
consequenties voor de huidige regelgeving. De
soorten die opgenomen zijn op de rode lijst vallen

onder de bescherming van de Wet natuur. Wij zullen
binnenkort aan uw Staten een voorstel doen
toekomen om de motie als afgedaan te beschouwen.

Leidraad Weidevogels

M116-2020

NLG

11-01-2021
Het opstellen van de leidraad is in ambtelijke
voorbereiding. Het is ons voornemen de leidraad
uiterlijk eind 2021 vast te stellen.

