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1.

Opening en mededelingen.
 Dhr. Baljeu (fractie Baljeu) is afwezig.
 Mw. Er (GroenLinks) en mw. Kocken (GroenLinks) arriveren later.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
•

Er zijn een 4-tal mondelinge vragen ingediend voor het Vragenuur door:
- fractie 50PLUS/PvdO inzake Natura 2000 en inzake windturbines;
- fractie JA21 inzake “Like voor windwappie tweet”;
- fractie ChristenUnie inzake “Weidevogels”;
- fractie SP inzake “Uitvoering motie 143-2020 Geingebied”.

•

Er zijn 7 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend:
- M46-2021 door fracties 50PLUS/PvdO, CDA, FvD, PVV en JA21 inzake “Gezondheid
boven windturbines”;
- M47-2021 door fracties DENK, CDA, JA21, 50PLUS/PvdO, PvdD en SP inzake “Breng
problemen in kaart bij buurgemeenten met betrekking tot het plaatsen van
windturbines”;
- M48-2021 door fracties 50PLUS/PvdD, FvD en PVV inzake “Neem insprekers serieus”;
- M49-2021 door fractie JA21 inzake “Verleen geen medewerking aan bouw
windturbines of zonne-akkers boven de RES doelstelling van 35 TWh”;
- M50-2021 door fracties ChristenUnie en CDA inzake “Kruidenrijk grasland”;
- M51-2021 door fracties GroenLinks, PvdA, D66 en SP inzake “Voorbereiden op 55%
co2-reductie”;
- M52-2021 door fracties VVD, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, FvD, SP en PVV
inzake “Governance MRA”.
Stemming over deze moties vindt plaats bij agendapunt 14.

De agenda wordt vastgesteld.

3a.

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Er is geen geheim stuk ter bekrachtiging ingekomen.
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3b.

Lijst geheimhouding PS.
Dhr. Dessing (FvD) heeft vragen gesteld met betrekking tot de op de lijst vermelde
termijnen van geheimhouding en over openbaarmaking. De heer Zoon (PvdD) sluit zich
hierbij aan. GS zal op een ander moment met een reactie komen op deze vragen.
De lijst wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vaststelling notulen van de vergadering van 12 april 2021.
De notulen van de Statenvergadering van 12 april 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vaststelling Strategische Statenagenda.
De Strategische Statenagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

Vaststelling lijst ingekomen stukken.
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

7.

Voortgangslijst van moties.
Het presidium heeft niet ingestemd met afdoen van motie M21-2020. Deze motie wordt
derhalve niet toegevoegd aan de afdoeningsvoorstellen en blijft open staan voor
afhandeling.
De lijst moties wordt met deze opmerking vastgesteld.

8.

Hamerstukken.
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Baljeu (fractie Baljeu) is afwezig.

8a.

Concept begroting 2022 Randstedelijke Rekenkamer voor zienswijze.
Voordracht 21-2021
Het besluit behorende bij de punt 8a is aangenomen en is bij het betreffende agendapunt
op de website gepubliceerd.
-

9.

Fractie 50PLUS/PvdO wenst aantekening tegen voordracht 21 (punt 8a) stemmen.

Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek.
Voordracht 18
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Baljeu (fractie Baljeu) is afwezig.
Dhr. Smaling (SP) onthoudt zich van stemmen bij motie M58-2021.
Er zijn 3 amendementen ingediend, waarvan er 2 zijn verworpen en 1 is aangehouden:
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•

•

•

A18-2021 door fractie PvdD inzake “Natuurdoelen in stikfstofaanpak centraal te stellen” is
verworpen. Voor 8 en tegen 46 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP, 50PLUS/PvdO
en DENK.
A19-2021 door fracties CDA, FvD, 50PLUS/PvdO en JA21 inzake “Stikstofdoelen” is
verworpen. Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PVV
en 50PLUS/PvdO.
A20-2021 door fracties SP en 50PLUS/PvdO inzake “Verleasen stikstof” is aangehouden.

Er zijn 7 moties ingediend waarvan er 1 is aangenomen, 2 zijn verworpen, 2 zijn aangehouden
en 2 zijn ingetrokken:
•

M54-2021 door fractie PvdD inzake “Bescherming kwetsbaarste eerst” is aangenomen.
Voor 30 en tegen 24 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, CDA, FvD en PVV.
Dictum:
PS roepen het College van Gedeputeerde Staten op:
 bij de uitvoering prioriteit te geven aan verlaging stikstofdepositie bij de zeer
stikstofgevoelige habitattypen en bij de geselecteerde prioritaire habitats.

•
•
•

M53-2021 door fractie PvdD inzake “Verleasen buiten bufferzones” is aangehouden.
M55-2021 door fractie PvdD inzake “PAS-melders naar biologisch” is ingetrokken.
M56-2021 door fracties CDA, FvD, 50PLUS/PvdO en JA21 inzake “Stikstofstrategie
aanpassen” is verworpen. Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21,
CDA, FvD, PVV en 50PLUS/PvdO.
M57-2021 door fracties SP en 50PLUS/PvdO inzake “Stikstof eruit, grondgebonden
landbouw erin!” is ingetrokken.
M58-2021 door fracties JA21 en CDA inzake “Pilot mestscheiding” is verworpen. Voor 25 en
tegen 28 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PVV, ChristenUnie,
50PLUS/PvdO en 8 leden van fractie VVD (dhr. Terwal stemt tegen).
Dhr. Smaling (SP) onthoud zich van stemmen bij motie 58 wegens mogelijke
belangenverstrengeling.
M59-2021 door fracties GroenLinks, D66 en PvdA inzake “Verleasen” is aangehouden.

•
•

•

Voordracht 18-2021 is aangenomen.
Voor 32 en tegen 22 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PvdD, PVV,
50PLUS/PvdO, alsmede 2 leden VVD (dhr. Hartog en mw. Kaamer van Hoegee) en 1 lid D66
(mw. Gongrijp) stemmen tegen.
Het besluit 18-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 9 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.

10.

Duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur 2021-2023.
Voordracht 19
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Baljeu (fractie Baljeu) is afwezig.
Er is 1 amendement ingediend en verworpen:
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A21-2021 door fracties FvD en JA21 inzake “Beslispunt 3 apart in stemming brengen” is
verworpen. Voor 12 en tegen 42 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV en
50PLUS/PvdO. Dhr. Van der Maas (VVD) geeft aan per abuis verkeerd te hebben gestemd in het
systeem en wordt geacht tegen te hebben gestemd.

Voordracht 19-2021 is aangenomen.
Voor 46 en tegen 8 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21 en FvD.
Het besluit 19-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 10 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.

11.

Focus Smart Mobility.
Voordracht 20
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Baljeu (fractie Baljeu) is afwezig.
Er zijn 3 moties ingediend en ingetrokken:
•
•
•

M60-2021 door fracties SP, DENK, JA21 en CDA inzake “Provincies werken en betalen samen
aan onderzoeksprojecten Smart Mobility” is ingetrokken.
M61-2021 door fracties DENK, JA21, CDA en ChristenUnie inzake “Provinciebreed uitrollen
van deelconcepten” is ingetrokken.
M62-2021 door fractie ChristenUnie inzake “Verdeelselutel voor onderzoek Smart Mobility”
is ingetrokken.

Voordracht 20-2021 is aangenomen.
Voor 48 en tegen 6 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD en PVV.
Het besluit 20-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
-

Fractie PVV wenst aantekening tegen voordracht 20 te stemmen, omdat de Focus Smart
Mobility een steeds grotere nadruk legt op onder andere duurzaamheid en klimaat;
vindt het flauwekul dat het college zegt extra ruimte te willen generen voor
woningbouw door deelsystemen verder te ontwikkelen; geeft als tip om op het
woningbouwdossier echt een noemenswaardig verschil maken om in te zetten op een
strenger immigratiebeleid, meer ruimte te bieden om in het groen te bouwen en niet de
hele provincie vol te zetten met windturbines en zonneparken; geeft daarbij voor alle
duidelijkheid aan dat men in deelauto’s niet kan wonen.

12.

Vragenuur.
-

De mondelinge vragen ingediend door fractie 50PLUS/PvdO inzake Natura 2000 en
inzake windturbines zijn door gedeputeerde Stiger (mede namens gedeputeerde
Rommel) beantwoord.
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-

De mondelinge vragen ingediend door fractie JA21 inzake “Like voor windwappie tweet”
zijn door gedeputeerde Stigter beantwoord.

-

De mondelinge vragen ingediend door fractie ChristenUnie inzake “Weidevogels” zijn
door gedeputeerde Rommel beantwoord.

-

De mondelinge vragen ingediend door fractie SP inzake “Uitvoering motie 143-2020
Geingebied” zijn door gedeputeerde Stigter beantwoord.

13.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Er zijn geen actualiteiten ingediend.

14.

Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Baljeu (fractie Baljeu) is afwezig.
Er zijn 7 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend, waarvan er 3 zijn aangenomen
en 4 zijn verworpen:
•

M50-2021 door fracties ChristenUnie en CDA inzake “Bijdrage Provincie NH aan
actie Kruidenrijk grasland” is aangenomen.
Voor 51 en tegen 3 stemmen. Tegen stemt de fractie FvD.
Dictum:
PS verzoekt GS:
1. Net als de provincies Noord-Brabant, Groningen, Utrecht en Gelderland €15.000 te
doneren aan de crowdfunding-campagne voor 101 hectare kruidenrijk grasland.
2. Dekking te vinden binnen de huidige begroting.
-

•

Fractie ChristenUnie wenst aantekening uiteraard voor motie 50 te stemmen; is
blij dat de gedeputeerde positief is en heeft toegelicht hoe dit aansluit bij de
initiatieven die de provincie al doet in het kader van het Masterplan
Biodiversiteit; is blij dat de gedeputeerde uit dat budget ook eenmalig geld wil
besteden voor dit initiatief; meldt dat de gedeputeerde het woord ‘overnemen’
gebruikt; de fractie interpreteert dat zo dat het betekent dat de gedeputeerde
een aangenomen motie bereid is uit te voeren, daarom dient de fractie de motie
toch in.

M51-2021 door fracties door fracties GroenLinks, PvdA, D66 en SP inzake
“Voorbereiden op 55% co-2 reductie is aangenomen.
Voor 30 en tegen 24 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, CDA, FvD en
PVV.
Dictum:
PS verzoekt Gedeputeerde Staten:
 In IPO-verband in overleg te treden om ons voor te bereiden op gesprekken en
onderhandelingen over een verhoging van de doelstelling voor 2030 naar minstens
55%.
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 Een expertsessie te organiseren over de ontwikkelingen rondom de 55% reductie, de
maatregelen die dat voor Noord-Holland zou kunnen betekenen en de
voorbereidingen die de provincie daarvoor treft.

•

-

Fractie ChristenUnie wenst aantekening voor motie 51 te stemmen; is blij met
de toelichting van de gedeputeerde; geeft aan dat hoewel het een heel
belangrijke stap is dat de Europese Unie het CO2-reductie percentage heeft
verhoogd, het alleen maar roepen dat we dat als provincie moeten overnemen
iets te gemakkelijk is. Geeft aan dat de motie dat natuurlijk ook niet doet, maar
dat het wel gaat om die zorgvuldige en consequente uitvoerig van de doelen.
De fractie ziet dat we daar de handen aan vol hebben en dat het een hele klus is
en meldt dat we nog niet weten hoe die verdeling van die 55 procent op EUniveau per land uitpakt, de motie is eigenlijk te vroeg. De fractie vindt dat het
goed kan zijn om het signaal af te geven dat we dit serieus nemen en dat we de
gedeputeerde de opdracht geven om een eerste verkenning te doen wat dit gaat
inhouden en stemt daarom toch voor.

-

Fractie PvdD wenst aantekening voor motie 51 te stemmen, omdat deze erkent
dat we onder die anderhalf graad opwarming moeten blijven en aanstuurt op
voorbereidingen op ambitie richting minstens 55% CO2-reductie; de fractie
vindt -met de wetenschap mee- dat die 55% emissiereductie onvoldoende is om
onder die levensgevaarlijke anderhalf graad opwarming te blijven en vindt dat
we achter lopen. De fractie geeft aan dat zelfs Gelderland al meer ambitie toont
en dat er ruimte blijft om de ambities op te krikken; daar zal de fractie in de
komende maanden steeds op sturen, hopelijk met steun van andere partijen die
zichzelf groen noemen.

M52-2021 door fracties VVD, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, FvD, SP en PVV
inzake “Governance MRA” is unaniem aangenomen met 54 stemmen.
Dictum:
PS dragen Gedeputeerde Staten op:
 alvorens over te gaan tot besluitvorming over meer concrete uitwerking van de
samenwerkingsafspraken, in de Raden en Staten als tussenstap het voorstel met de
uitgewerkte samenwerkingsafspraken met een zienswijze voor te leggen;
 voorafgaand aan een MRA AV de voorliggende agenda te agenderen en de
opvattingen van der Staten van Noord-Holland op te halen en mee te nemen als
inbreng;
 na afloop van de AV een schriftelijke toelichting te geven over de beraadslagingen
en de inzet en uitkomsten van de door de Staten ingebrachte opvattingen;
 in het samenwerkingsvoorstel op te nemen dat ook bij (aanleidingen voor) mogelijk
nieuwe agenderingen altijd expliciet wordt overwogen of en zo ja hoe de Staten van
Noord-Holland worden betrokken;
 de Raadtafel in de vernieuwde samenwerking goed in positie te brengen en
procedureel te ondersteunen richting PS.
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•

-

Fractie D66 wenst aantekening voor motie 52 te stemmen; is heel blij met dit
initiatief, vindt de MRA belangrijk; geeft aan dat het ook belangrijk is dat de MRA
goed bestuurd wordt en dat de democratische controle op orde komt; vindt dat
Provinciale Staten daarom goed in positie moeten worden gebracht. De fractie
geeft aan dat deze motie een aantal dingen mee geeft aan Gedeputeerde Staten,
die heel belangrijk zijn waarbij het gaat om het definitieve MRA voorstel,
democratische controle bij de begroting en bij de agenda en ook bij eventuele
nieuwe agenderingen. De fractie dient daarom deze motie graag mede in.

-

Fractie PvdD wenst aantekening voor motie 52 te stemmen, met kanttekening
dat de discussie over exacte samenwerkingsafspraken bij de presentatie van het
concept van die afspraken gevoerd wordt. De fractie vindt dat deze motie deels
in lijn is met hun ingebrachte wensen voor democratische vernieuwing en
volledige transparantie bij de MRA en vindt dat de gevraagde tussenstap via
Provinciale Staten daarbij past. De fractie geeft aan dat de andere punten van het
dictum wel vooruit lopen op de discussie die straks nog gevoerd moet worden
over hoe we die samenwerkingsprocessen precies gaan inrichten; ziet daar veel
meer innovatieve mogelijkheden zoals het inzetten van burgerberaden en zeker
meer aansturen op transparantie.

M46-2021 door fracties 50PLUS/PvdO, CDA, FvD, JA21 en PVV inzake “Gezondheid
boven windturbines” is verworpen. Voor 20 en tegen 34 stemmen. Voor stemmen de
fracties JA21, CDA, FvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
Fractie D66 wenst aantekening tegen motie 46 te stemmen; geeft aan dat
Gezondheid ook hun aandacht heeft, meldt dat in de gemeenteraad van
Amsterdam er al verschillende moties van D66 over de prioritering van de
volksgezondheid bij het realiseren van windmolenprojecten zijn aangenomen.
Omdat de gedeputeerde heeft toegezegd zich aan te sluiten bij verschillende
onderzoeken op dit gebied, zal de fractie deze motie daarom niet steunen.
Fractie PvdD wenst aantekening tegen motie 46 te stemmen; neemt ook
gezondheid zeker serieus en ondersteunt ook wel de gedachte van fractie
50PLUS/PvdO dat daarmee rekening moet worden gehouden. De fractie geeft
aan dat wat er echter wel al is, dat zijn normen waaraan we ons moeten
houden; vindt dat het nu meer in de uitvoering gaat zitten dan in nog meer
onderzoek daarnaar en zal daarom deze motie ondanks de goede intentie, niet
steunen.
Fractie CDA wenst aantekening als mede-indiener uiteraard voor motie 46 te
stemmen en ook voor motie 47 over de problemen van het plaatsen van
windmolens vlakbij buurgemeenten, omdat de fractie het er inhoudelijk mee
eens is. Geeft aan niet blij te zijn -de gedeputeerde zei het ook- dat we steeds
zo hapsnap over dit belangrijke onderwerp spreken en stemmen. De fractie zou
graag in samenhang over het windmolenbeleid en de provinciale regels praten
en heeft daartoe ook een initiatiefvoorstel ingediend, deze wordt op 30
augustus 2021 besproken; de fractie ziet daar alvast naar uit.
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•

M47-2021 door fracties DENK, CDA, JA21, 50PLUS/PvdO, PvdD en SP inzake “Breng
problemen in kaart bij buurgemeenten met betrekking tot het plaatsen van
windturbines” is verworpen. Voor 20 en tegen 34 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, CDA, PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
Fractie D66 wenst aantekening tegen motie 47 te stemmen; heeft al tijdens de
bespreking van de concept-RES aandacht gevraagd voor de afstemming tussen
buurgemeenten in zoekgebieden; tijdens de behandeling van de RES 1.0 zal het
weer hun aandacht hebben. De fractie vindt dat een debat in de commissie
hiervoor een beter middel is dan een motie Vreemd a/d Orde van de Dag, zeker
omdat de RES al heel snel op de agenda staat en ziet dan ook niet waarom deze
motie op dit moment nodig is.
Fractie FvD wenst aantekening tegen motie 47 te stemmen; geeft aan dat
ondanks het goed is om afstemming te hebben tussen gemeenten over het
plaatsen van windturbines, de fractie de motie zo leest dat het een stimulerend
effect kan hebben juist op de plaatsing van die windturbines. Daarom zal de
fractie in tegenstelling tot JA21 tegen deze motie stemmen.
Fractie VVD wenst aantekening tegen motie 47 te stemmen; heeft in de laatste
commissievergadering hiertoe een verzoek ingediend bij de gedeputeerde en
wil hem graag de ruimte geven. Vindt dat het vanavond nog een keer een
laatste waarschuwing is om hiervoor met een oplossing te gaan komen. De
fractie is daarnaast van mening dat deze motie thuishoort bij het vaststellen
van de Omgevingsverordening of bij het vaststellen van de RES’en en niet als
motie Vreemd aan de Orde.
Fractie DENK wenst aantekening voor motie 47 te stemmen; meldt dat Oostzaan
een ongekend harde motie heeft aangenomen, waarin ze aangeeft dat ze totaal
niet serieus genomen wordt door gemeente Amsterdam -ook niet binnen de RES
subregio, waar de gedeputeerde naar verwijst- en dat er niet wordt gereageerd
op een brief aan de gemeente Amsterdam. De fractie vindt dat ondanks dat er
eerder vergelijkbare gevallen zijn aangegeven, het college ook vandaag blijft
wegkijken. De fractie meldt dat de Staten vlak voor de verkiezingen hebben
aangegeven dat dit niet kan en het en het slechts een kwestie is van de rug
rechthouden; vindt het enorm jammer dat de gedeputeerde buurgemeenten zo
in de steek laat.
Fractie SP wenst aantekening als mede-indiener uiteraard voor motie 47 te
stemmen; wil graag zeggen dat wat de SP betreft het aan gemeente overlaten
van de plaatsing van windturbines toch zo een grote ruimtelijke opgave is, dat
de fractie het onjuist vindt dat het schaalniveau leidend is en steunt deze motie
daarom van harte.

•

M48-2021 door fracties 50PLUS/PvdO, FvD en PVV inzake “Neem insprekers serieus” is
verworpen. Voor 8 en tegen 46 stemmen. Voor stemmen de frcties FvD, PVV,
50PLUS/PvdO en DENK.
Fractie JA21 wenst aantekening voor motie 48 te stemmen; hoewel de fractie
begrip heeft voor deze motie, spreken insprekers inderdaad in bij een
commissie en niet bij Gedeputeerde Staten en vindt dat Gedeputeerde Staten
daar niet direct op in hoeven te gaan; steunt om die reden deze motie niet,
hoewel de fractie het signaal natuurlijk wel snapt.
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•

15.

M49-2021 door fractie JA21 inzake “Verleen geen medewerking aan bouw windturbines
of zonne-akkers boven de RES doelstelling van 35 TWh” is verworpen. Voor 15 en tegen
39 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP en 50PLUS/PvdO.
Fractie D66 wenst aantekening tegen motie 49 te stemmen; meldt dat in het
Klimaatakkoord een minimum staat van 35 terawattuur en niet een doelstelling
van 35 Terawattuur, ook staat er dat regio’s moeten proberen een hoger bod
neer te leggen omdat er veel projecten zullen zijn die afvallen en er al op een
hogere ambitie in de toekomst gerekend wordt; geeft aan dat de cijfers van het
PBL een berekening zijn en geen gerealiseerd eindstation, vindt dat deze motie
probeert ‘de huid te verkopen voordat de beer geschoten is’ en zal deze motie
daarom niet steunen.

Sluiting
De voorzitter sluit de Statenvergadering van 17 mei 2021.
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