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Datum vergadering
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Griffier
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Vergaderstukken

: online beschikbaar PS 28-06-2021 en 05-07-2021

1.

Opening en mededelingen.
PS 28 juni 2021:
 Dhr. Kohler (JA21) is afwezig tussen 12.00 en 17.00 uur.
 Mw. Doevendans (PvdA) en mw. Jellema (PvdA) arriveren later.
PS
-

2.

5 juli 2021:
Geen bericht van verhindering.
Dhr. Kohler (JA21) verlaat de vergadering eerder.
Mw. Van Meerten (VVD) is afwezig tussen 15.30 en 17.30 uur.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
•

Agendapunten die niet op 28 juni 2021 afgehandeld kunnen worden, schuiven door
naar de uitloopdatum van PS op 5 juli 2021.

•

Hamerstuk 8d inzake Ontwerpbegroting 2022 en ontwerpjaarstukken 2020
Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds (voordracht 36) wordt als bespreekpunt
11a behandeld.

•

Er zijn mondelinge vragen ingediend voor het Vragenuur door fractie PvdD inzake
Handhavingsverzoeken van MOB over PAS-melders. De mondelinge vragen zijn op
5 juli 2021 behandeld bij het Vragenuur.

•

PS heeft ingestemd met het behandelen van de ingediende actualiteit over Datacenters
Hollands Kroon – Deelgebied B1 door fractie SP. De actualiteit is op 28 juni 2021
behandeld aan het einde van de vergaderdag, na punt 12.

•

Er is 1 motie Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend:
- M63-2021 door fracties FvD, PVV en 50PLUS/PvdO inzake “Burgerparticipatie in
beeld”.
Stemming over deze motie vindt plaats op 5 juli 2021 bij agendapunt 22.

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
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3a.

Provinciale Staten

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Op grond van artikel 25, derde lid van de Provinciewet, heeft GS op 1 juni 2021opnieuw
geheimhouding opgelegd op het onderzoeksrapport van EIFFEL inzake de invordering van
verbeurde dwangsommen, d.d. 29 juli 2020 met kenmerk 1472671/1472670.
De geheimhouding duurt voort tot in ieder geval 1 mei 2022 en dan wordt opnieuw bezien
of de geheimhouding voort moet duren.
PS heeft de geheimhouding bekrachtigd bij PS-besluit nr. 25-2021.
Een aanvullende vraag van dhr. Dessing (FvD) met betrekking tot deze bekrachtiging, wordt
op een ander moment door GS beantwoord.

3b.

Lijst geheimhouding PS.
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vaststelling notulen van de vergadering van 17 mei 2021.
De notulen van de Statenvergadering van 17 mei 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.
De lijst moties wordt vastgesteld.

8.

Hamerstukken.
Totaal aanwezig bij dit punt 55 leden.

8a.

Vergaderschema 2022.
Voordracht 39

8b.

Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond.
Voordracht 24

8c.

Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2021, ontwerpbegroting 2022 en
jaarstukken 2020 Omgevingsdienst OFGV.
Voordracht 32

8d.

Dit punt is van de hamerstukken afgehaald en wordt behandeld als punt 11a.

8e.

Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen.
Voordracht 30

8f.

Nieuw voorbereidingsbesluit Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek.
Voordracht 33
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8g.

Verklaring van geen bedenkingen Windpark Westpoortweg Amsterdam.
Voordracht 34

8h.

Geactualiseerde Datastrategie 2021 – 2023.
Voordracht 38

De besluiten behorende bij de punten 8a t/m 8c en 8e t/m 8h zijn aangenomen en zijn bij
het betreffende agendapunt op de website gepubliceerd.
-

Fractie VVD wenst aantekening voor voordracht 30 (punt 8e) te stemmen; maar is
van mening m.b.t. Recreatieschap Twiske Waterland dat als gemeente Oostzaan
volhardt in het beperken van het verdienvermogen van het recreatieschap, zij de
gemiste opbrengsten moet compenseren.

-

De 4 fracties 50PLUS/PvdO, JA21, FvD en fractie Baljeu wensen aantekening tegen
voordracht 34 (punt 8g) te stemmen.
Fractie DENK wenst aantekening tegen voordracht 34 (punt 8g) te stemmen; heeft
in de commissievergadering aan de gedeputeerde gevraagd of er bij de
besluitvorming over het windpark op de Westpoortweg rekening is gehouden met de
komst van Havenstad. Daarop was het antwoord negatief. De fractie vindt dat
onverstandig, omdat er wel degelijk rekening met toekomstige bouwplannen moet
worden gehouden.
Fractie PVV wenst aantekening tegen voordracht 34 (punt 8g) te stemmen; geeft
aan dat hoewel Provinciale Staten alleen een Verklaring van geen Bedenkingen kunnen
weigeren in het belang van goede ruimtelijke ordening en de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied van mening is dat het project voldoet aan de eisen van goede
ruimtelijke ordening, de fractie niet kan instemmen met voorliggend besluit, omdat de
fractie om veel redenen tegen windturbines is.

-

-

-

9.

Fractie FvD wenst aantekening voor voordracht 33 (punt 8f) te stemmen; maar vindt
het wel een forse investering en betreurt dat deze investering gedaan moet worden,
omdat het vanwege ‘wiebelstroom’ nodig blijkt te zijn om het netwerk op deze manier
te versterken.

Jaarstukken 2020.
Voordracht 22
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Kohler (JA21) is afwezig bij dit agendapunt.
Er zijn 2 amendementen ingediend die zijn aangenomen en er is 1 motie ingediend die is
ingetrokken:
•

Amendement A22-2021 door fractie CDA inzake “Jaarstukken 2020 belemmeringen
ganzenbeheer benoemd” is aangenomen.
Voor 29 en tegen 25 stemmen. Tegen stemmen de fracties GroenLinks, D66, PvdA, PvdD en
DENK.
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Dictum:
PS besluit de tekst in de jaarstukken 2020 aan te passen en de tekst op pagina 90 te
vervangen door de volgende tekst:
“Wanneer grondgebruikers niet belemmerd worden in hun mogelijkheden om hun gewassen
te beschermen, hoeft de provincie geen tegemoetkoming uit te keren. In Noord-Holland is
nog wel sprake van belemmeringen in de vorm van winterrust voor ganzen. In het
coalitieakkoord is opgenomen dat het eigen risico voor agrarische ondernemers bij schade
door ganzen verhoogd zal worden van 5% naar 20%. De voor 2020 geplande verhoging van
dit eigen risico is, zoals per brief van 4 juni 2020 aan uw Staten meegedeeld, iets uitgesteld
en zal per 1 mei 2021 worden ingevoerd”.
-

-

-

•

Fractie PvdA wenst aantekening tegen amendement A22 te stemmen; vindt de
opgelegde belemmeringen benoemen te kort door de bocht en vindt dit te
belangrijk om het met een amendement op de jaarstukken af te handelen, geeft aan
dat het bij dierenwelzijn thuis hoort.
Fractie GroenLinks wenst aantekening tegen amendement A22 te stemmen; sluit
zich aan bij fractie PvdA en vindt dat dit niet bij de jaarstukken moet worden
geregeld.
Fractie VVD wenst aantekening voor amendement A22 te stemmen; ziet het als een
redactionele verandering en als zodanig acceptabel.

Amendement A23-2021 door fractie CDA inzake “NNN-waardig agrarisch natuurbeheer
binnen het NNN” is aangenomen.
Voor 32 en tegen 22 stemmen. Tegen stemmen de fracties GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV en
DENK.
Dictum:
PS besluit om de tekst op pagina 88 aan te passen door de onderstreepte gedeelten toe te
voegen:
‘’De provincie gaat eind 2022 stoppen met de huidige vorm van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (anlb) binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De reden hiervoor is
dat het NNN een duurzaam ecologische structuur is en bij agrarisch natuurbeheer de
primaire gebruiksfunctie ‘agrarisch’ blijft. Dit was al eerder besloten, maar is een jaartje
later dan aanvankelijk gepland, omdat de lopende subsidies voor agrarisch natuurbeheer
met een jaar verlengd zijn vanwege de vertraagde invoering van het nieuwe Europese
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
De provincie in overleg is met diverse partijen waaronder grondeigenaren en
grondgebruikers over nieuwe vormen van NNN-waardig agrarisch natuur- en
landschapsbeheer die binnen het NNN toegepast kunnen worden na 2022’’.
-

-

Fractie PvdA wenst aantekening tegen amendement A23 te stemmen; wil het NNNbeleid en niet met een redactionele wijziging bij de jaarstukken, ziet zo’n discussie
graag in de commissie terug.
Fractie GroenLinks wenst aantekening tegen amendement A23 te stemmen; sluit
zich aan bij fractie PvdA.
Fractie VVD wenst aantekening voor amendement A23 te stemmen; omdat het een
redactionele verandering betreft en geen beleidswijziging.
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•

Motie M64-2021 door fracties PVV en 50PLUS/PvdO over “Coulance voor gemeenten inzake
huisvesten van statushouders” is ingetrokken.

Voordracht 22-2021 is geamendeerd aangenomen.
Voor 47 en tegen 7 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD, PVV en 50PLUS/PvdO.
Het geamendeerde besluit 22-2021, alsmede amendementen A22-2021 en A23-2021
behorende bij de voordracht is bij agendapunt 9 van deze vergadering op de website
gepubliceerd.

10.

Kaderbrief 2022.
Voordracht 23
Totaal aanwezig bij dit punt 55 leden.
Er zijn 23 moties ingediend waarvan er 1 is aangenomen, 2 zijn verworpen, 20 zijn
aangehouden of ingetrokken:
Aangenomen moties:
•

Motie M77-2021 door fracties DENK en PvdD inzake “Stikstof gerelateerde leges” is
aangenomen.
Voor 34 en tegen 21 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, CDA en FvD.
Dictum:
PS verzoekt het college:
Om bij de voorbereiding voor de legesverordening 2022, of zoveel eerder als mogelijk, in
afweging en overweging te nemen of en hoe kostendekkende leges voor stikstof
gerelateerde vergunningsaanvragen nodig zijn.

Verworpen moties:
•

•

Motie M66-2021 door fractie JA21 inzake “Belast gemeenten niet met aardgasvrij” is
verworpen. Voor 16 en tegen 39 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
Motie M74-2021 door fractie DENK inzake “Gemeenten dreigen in financiële problemen te
komen” is verworpen. Voor 24 en tegen 31 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA,
FvD, PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.
Fractie DENK wenst aantekening voor motie M74-2021 te stemmen; meldt dat
Gedeputeerde Staten in de Kaderbrief aangeven dat gemeenten, en daarmee
gezamenlijke projecten, structureel te maken hebben met financiële en bestuurlijke
problemen. Na meerdere vragen vanuit de fractie is de conclusie van Gedeputeerde
Staten dat de situatie onder controle is; de fractie neemt daar kennis van, geeft mee
(maar hoopt het oprecht niet) dat mocht er alsnog een project sneuvelen dan zal de
fractie hier vragen of dat voorkomen had kunnen worden.
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Aangehouden en ingetrokken moties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motie M65-2021 door fracties CDA, GroenLinks en SP inzake “Ondersteuning culturele,
historische en archeologische verenigingen, stichtingen en musea” is aangehouden.
Motie M67-2021 door fractie FvD inzake “Reserveer meevallers voor tegenvaller” is
aangehouden.
Motie M68-2021 door fractie PvdD inzake “Portefeuille dierenwelzijn” is aangehouden.
Motie M69-2021 door fracties PVV, JA21 en 50PLUS/PvdO inzake “Onderzoek naar extra
stimuleren woningbouwopgave door financiële impuls” is aangehouden.
Motie M70-2021 door fracties SP en JA21 inzake “Extra investeren in het Openbaar Vervoer
in Noord-Holland” is aangehouden.
Motie M71-2021 door fracties SP en JA21 inzake “Resultaatbestemming 2021; versnellen
aanpak fietsknelpunten in Noord-Holland” is aangehouden.
Motie M72-2021 door fractie ChristenUnie inzake “Toiletvoorzieningen Recreatiegebieden”
is aangehouden.
Motie M73-2021 door fractie ChristenUnie inzake “Inventariseren quick wins walstroom
zeehavens” is aangehouden.
Motie M75-2021 door fractie DENK inzake “Extra geld reserveren voor diepgaand
onderzoek slavernijverleden” is aangehouden.
Motie M76-2021 door fracties DENK en PvdD inzake “Subsidie voor burgerinitiatieven om
deelconcepten te stimuleren” is aangehouden.
Motie M78-2021 door fracties GroenLinks, D66, SP en PvdA inzake “Financiële bijdrage
elektrificatie pontveer Spaarndam” is ingetrokken.
Motie M79-2021 door fracties GroenLinks en CDA inzake “Ondersteunen vrijwilligers
verenigingen en stichtingen” is aangehouden.
Motie M80-2021 door fracties GroenLinks en SP inzake “Verkeersveiligheid actieve
mobiliteit” is aangehouden.
Motie M81-2021 door fracties GroenLinks, CDA, PvdD en DENK inzake “Uitbreiding
ondernemersprijs voor nieuwkomers” is ingetrokken.
Motie M82-2021 door fracties GroenLinks, D66, SP, PvdD en ChristenUnie inzake
“Stimuleren thuiswerken na Corona” is aangehouden.
Motie M83-2021 door fracties GroenLinks, SP en PvdD inzake “Broedplaats Blakende Bollen”
is aangehouden.
Motie M84-2021 door fracties PvdA en VVD inzake “Benutten financiële ruimte” is
ingetrokken.
Motie M85-2021 door fractie D66 inzake “Aquathermie en innovatief watergebruik” is
aangehouden.
Motie M86-2021 door fractie D66 inzake “Mogelijke bestedingen rekeningresultaat 2020” is
aangehouden.
Motie M87-2021 door fractie PvdD inzake “Grote groene stappen zetten” is aangehouden.

Voordracht 23-2021 is aangenomen.
Voor 41 en tegen 14 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, 50PLUS/PvdO,
fractie Baljeu en 1 lid van fractie VVD stemt tegen (dhr. Van der Maas).
Het besluit 23-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 10 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
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Visie Recreatie en Toerisme 2030.
Voordracht 28
Totaal aanwezig bij dit punt 55 leden.
Er zijn 4 moties ingediend, waarvan er 1 is aangenomen, 1 is verworpen en 2 zijn ingetrokken:
•

Motie M88-2021 door fractie SP inzake “Ladder van Leisure” is aangenomen.
Voor 47 en tegen 8 stemmen. Tegen stemmen de fracties CDA, PVV en fractie Baljeu.
Dictum:
PS draagt Gedeputeerde Staten op:
Een Ladder van Leisure te ontwikkelen die recreatief gebied in Noord-Holland in kaart brengt
op basis van mogelijkheden en kwetsbaarheden en daarmee een ondersteunend instrument
vormt voor de Visie Recreatie en Toerisme.
-

-

Fractie PvdA wenst aantekening voor motie M88 te stemmen; gehoord hebbende de
woorden van de gedeputeerde, die met deze aangepaste motie wel kan leven, ziet
de fractie ook geen obstakels meer en gaat wel mee met deze motie.
Fractie PvdD wenst aantekening voor motie M88 te stemmen; hoewel de fractie niet
helemaal gerust is dat de negatieve ontwikkelingen helemaal gestopt kunnen
worden, is de fractie wel positief over de mogelijkheden die dit nog kan bieden.

•

Motie M89-2021 door fracties CDA en JA21 inzake “Benut ontwikkelingsruimte recreatie en
toerisme optimaal” is verworpen. Voor 17 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, CDA, FvD, PVV, 50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie M90-2021 door fracties PvdD en JA21 inzake “Houd rekening met belangen van
dieren bij uitvoering Visie Recreatie en Toerisme” is ingetrokken.
Motie M91-2021 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “Stop festivalisering natuurgebieden” is
ingetrokken.

•

Voordracht 28-2021 is aangenomen.
Voor 54 en tegen 1 stem. Tegen stemt de fractie 50PLUS/PvdO.
Het besluit 28-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
-

Fractie SP wenst aantekening voor voordracht 28 te stemmen; wilde tegen deze visie
gaan stemmen, maar het participatieve motieproces, zojuist met de gedeputeerde en de
grote steun voor die motie, heeft ons het gevoel gegeven dat we nu onderdeel uitmaken
van die visie. We stemmen dan ook van harte voor.

11a.

Ontwerpbegroting 2022 en ontwerpjaarstukken 2020 Gemeenschappelijke Regeling
Waddenfonds.
Voordracht 36
Totaal aanwezig bij dit punt 55 leden.
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Er is 1 motie ingediend een aangenomen:
•

Motie M92-2021 door fracties GroenLinks, PvdA, D66, PvdD en SP inzake “Oproep
externe bedreigingen voor Waddenzee verminderen” is aangenomen.
Voor 39 en tegen 16 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PVV en fractie
Baljeu.
Dictum:
PS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
1. Het Rijk dringend te verzoeken te stoppen met het verstrekken van vergunningen die de
natuur op het Wad belasten, zoals voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee, de
aanleg van kabels op ecologisch gezien onwenselijke tracés door het Wad en onder
Schiermonnikoog en het toelaten van lozingen door een gasbooreiland ten noorden van
de Waddeneilanden.
2. Er bij de uitvoering van het resterende deel van het Waddenfonds op aan te dringen
deze externe bedreigingen extra aandacht te geven en projecten te toetsen in hoeverre
ze inspelen op de mondiale transities en of ze klimaat-adaptief zijn.
-

-

Fractie CDA wenst aantekening tegen motie M92 te stemmen; heeft de motie
met interesse gelezen, ziet wel dat de motie vergaand is. Het is voor de fractie
te kort dag om nu nog te kijken wat de consequenties zijn en kan de effecten
op dit moment niet goed inschatten; voelt zich niet vrij om nu voor de motie te
stemmen.
Fractie ChristenUnie wenst aantekening voor motie M92 te stemmen;
ondersteunt in principe de oproep die de motie doet, vindt het goed om deze
oproep te doen en geeft aan dat tegelijkertijd het proces niet de
schoonheidsprijs verdient; wil graag expliciet aantekenen dat de fractie een
groot voorstander is van het realiseren van de infrastructuur, die nodig is voor
de energietransitie, ook dus de elektriciteitskabel die aangelegd moet worden;
is het eens met de indieners van de motie dat er betere keuzes zijn te maken
voor het tracé, dan de keuze die nu door EZK als voorkeursalternatief is
aangegeven.

Voordracht 36-2021 is aangenomen.
Voor 43 en tegen 12 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD, PVV en fractie Baljeu.
Het besluit 36-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11a van deze
vergadering op de website gepubliceerd.
-

Fractie PvdD wenst aantekening voor voordracht 36 te stemmen; geeft aan dat de
huidige begroting goede investeringen laat zien, maar niet de noodzakelijke keuzes
maakt; vindt dat er daarnaast op zijn zachtst gezegd wat onhandige keuzes zijn zoals
het project ‘Vissen voor verbinding’ met investeren in de sportviseconomie als één van
de doelen. De fractie vindt dat het niet aan het Waddenfonds is om dat te faciliteren;
stemt wel voor de voordracht, maar geeft aan het Waddenfonds mee om investeringen
in de sportviseconomie voortaan achterwege te laten.
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-

Fractie Baljeu wenst aantekening tegen voordracht 36 te stemmen; vindt dat het
Waddenfonds al jarenlang het slachtoffer is van chronisch misbruik door politici en dat
moet stoppen.

12.

Provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).
Voordracht 37
Totaal aanwezig bij dit punt 55 leden.
Er is 1 amendement ingediend die is verworpen en er zijn 2 moties ingediend, waarvan er 1 is
aangenomen en 1 is verworpen:
•

Amendement A24-2021 door fracties SP en JA21 inzake “Zicht en toezicht op de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij” is verworpen. Voor 20 en tegen 35 stemmen. Voor stemmen de
fracties JA21, FvD, PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M93-2021 door fracties PvdD, DENK en SP inzake “Slim en in lijn met wetenschap
investeren (ROM)” is aangenomen.
Voor 30 en tegen 25 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, CDA, FvD, PVV en
fractie Baljeu.
Dictum:
PS roept Gedeputeerde Staten op:
zich binnen ROM hard te maken voor aanpassen van kaders, zodanig dat het no harm
principe ook gaat gelden voor biodiversiteit en voor alle investeringen van toepassing zal
zijn.

•

Motie M94-2021 door fractie Baljeu inzake “Voorafgaande goedkeuring benoeming directie
ROM MRA-NHN” is verworpen. Voor 13 en tegen 42 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

Voordracht 37-2021 is aangenomen.
Voor 39 en tegen 16 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD, PvdD, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
Het besluit 37-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 12 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
-

Fractie FvD wenst aantekening tegen voordracht 37 te stemmen; vindt dit fonds
een typisch ondemocratisch ‘kartelfeestje’ dat volledig in dienst staat van de
onrealistische Klimaatwet en een democratisch gat creëert. De fractie is voor
ondernemen, voor creativiteit, voor zorgvuldig gebruik van gemeenschapsgelden
en daarom tegen deze voordracht.

-

Fractie PvdD wenst aantekening tegen voordracht 37 te stemmen; heeft grote
waardering voor de inzet van Gedeputeerde Staten en deze gedeputeerde, maar
stemt met pijn in het hart tegen. Geeft aan dat als economische groei een van de
uitgangspunten is, waar letterlijk staat ‘vergroting van welvaart en welzijn door
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economische groei’ we nog teveel bezig zijn met het oude denken. De fractie
gaat daar graag over in gesprek met de gedeputeerde.
-

Fractie Baljeu wenst aantekening tegen voordracht 37 te stemmen; geeft aan dat
het om 160 miljoen euro gaat en vindt dat er geen goede democratische
controle is ingericht.

-

Fractie SP wenst aantekening tegen voordracht 37 te stemmen; is in principe
voor de uitgangspunten van de ROM; vindt het belangrijk dat we met elkaar een
stap verder maken, ook op het gebied van transitie en duurzaamheid, maar het
democratisch principe, wat Gedeputeerde Staten wel benoemen, maar niet echt
serieus lijken te nemen, doet de fractie toch besluiten om tegen de voordracht te
stemmen.

-

Fractie PVV wenst aantekening voor voordracht 37 te stemmen; ondanks dat de
fractie van mening is dat transitie alleen zou moeten zijn om kernenergie te
ondersteunen, alsmede dat de Provincie geen bank moet spelen en vooral de
markt zijn werk moet laten doen, stemt de fractie toch met voorliggend besluit
in vooral voor het MKB-fonds, ook al is dit fonds zeker niet perfect; vindt dat het
Noord-Hollandse MKB van groot belang is voor de provincie en de afgelopen
periode veel voor haar kiezen heeft gekregen en daarom hun steun verdient.

21.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Dit punt is van de agenda PS 5 juli verplaatst naar de agenda van PS 28 juni.
Totaal aanwezig 54 leden.
Dhr. Koyuncu is afwezig bij dit punt.
(Dhr. Baljeu onthoudt zich van stemmen bij motie M63)
De door fractie SP ingediende actualiteit inzake “Datacenters Hollands kroon – Deelgebied
B1” is behandeld. Er is 1 motie ingediend en verworpen:
•

15.

Motie M95-2021 door fractie JA21 inzake “Geen wijziging bestemmingsplan locatie B1
voor vaststelling datacenter strategie” is verworpen. Voor 16 en tegen 37 stemmen.
Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PvdD, PVV, ChristenUnie, 50PLUS/PvdO en DENK.
Dhr. Baljeu onthoudt zich van stemmen bij motie M63.

Schorsing.
Agendapunten 13 en 14 schuiven door naar de uitloopdatum van PS 5 juli 2021.
De voorzitter schorst de vergadering tot 5 juli 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10



Provinciale Staten

12b.

Heropening op 5 juli 2021.
De voorzitter heropent de vergadering die is gestart op 28 juni 2021.

13.

Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA.
Voordracht 35
Totaal aanwezig bij dit punt 55 leden.
Er zijn 2 amendementen ingediend die zijn aangenomen en er zijn 6 moties ingediend, waarvan
er 1 is aangenomen en 5 zijn aangehouden:
•

Amendement A25-2021 door fracties PvdA, D66, SP en GroenLinks inzake
“Verstedelijkingsstrategie MRA Wind en waterstof” is aangenomen.
Voor 42 en tegen 13 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, 50PLUS/PvdO en
fractie Baljeu.
Dictum:
PS besluit:
Voordracht 35-2021 ‘Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA’ als volgt te
amenderen dat op pagina 4 bovenaan, na ‘…Cluster Energie Strategieen (CES), geven ons op
afzienbare termijn wel meer inzicht daarin.’ toe te voegen:
“Voor de aanlanding van wind op zee, alsmede de productie en distributie van waterstof
kijken wij verder dan alleen de MRA en het NZKG. Wij dringen aan op een integrale en
gezamenlijke ontwikkeling met de gemeenten en bedrijven in de Noordkop en de Port of
Den Helder (PoDH). De Noordkop en de haven van Den Helder zijn ideaal gesitueerd voor de
aanlanding van wind op zee en de productie van waterstof. Deze samenwerking verlicht niet
alleen de druk op de schaarse ruimte in de MRA, het biedt ook een stevige en duurzame
economische en werkgelegenheidsimpuls voor deze regio. In plaats van een ‘ieder voor
zich’ benadering zien wij graag een nauwe samenwerking tussen de MRA en de
Noordkop/PoDH bij de verdere uitwerking van de strategie op dit gebied.”

•

Amendement A26-2021 door fracties D66, GroenLinks, PvdA en PvdD inzake
“Verstedelijkingsstrategie MRA woningbouw” is aangenomen.
Voor 30 en tegen 25 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, CDA, FvD, PVV en
fractie Baljeu.
Dictum:
PS wijzigt het besluit van de Statenvoordracht als volgt:
Toevoegen van de volgende alinea op pagina 6 voorafgaand aan de paragraaf “Integratie”:
“Woningbouw
De verstedelijkingsstrategie richt zich op kansengelijkheid en betaalbare woningen voor alle
inwoners en refereert aan de grote bouwopgave van 175.000 woningen voor de hele regio.
Er worden in de huidige versie geen expliciete strategische keuzes gemaakt over fasering en
prioriteiten en regionale verdeling op woonmilieus, woningtypes en aantallen, noch over
onderlinge taakverdeling tussen de samenwerkende partijen en hoe deze keuzes –
gezamenlijk en op integrale, sector overstijgende wijze –gerealiseerd gaan worden, terwijl
focus op de afgesproken locaties het juist mogelijk moet maken om andere plekken te
vrijwaren van nieuwe grootschalige bebouwing. Een dergelijke expliciete keuze zou
onderdeel moeten worden van een volgende versie van de verstedelijkingsstrategie c.q.
daarin nader uitgewerkt zijn.”
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•

Motie M96-2021 door fracties PvdD, ChristenUnie, PvdA, SP, 50PLUS/PvdO, DENK, D66
en GroenLinks inzake “Verstedelijkingsstrategie MRA: Leefomgeving en leefbaarheid”
is aangenomen.
Voor 30 en tegen 25 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, CDA, FvD, PVV en
fractie Baljeu.
Dictum:
PS roept het College van Gedeputeerde Staten op:
zich binnen MRA-verband in te zetten om een gezonde leefomgeving en leefbaarheid
voortaan een essentieel vertrekpunt te laten zijn.

Aangehouden moties:
•
•
•
•
•

Motie M97-2021 door fracties JA21, CDA en 50PLUS/PvdO inzake “Bouwen, bouwen,
bouwen, verhoog de bouwambitie Metropoolregio Amsterdam” is aangehouden.
Motie M98-2021 door fracties JA21, CDA en 50PLUS/PvdO inzake “Open houding ten
aanzien van buiten stedelijk bouwen” is aangehouden.
Motie M99-2021 door fracties JA21 en 50PLUS/PvdO inzake “Bouwen voor de middenklasse”
is aangehouden.
Motie M100-2021 door fracties JA21, 50PLUS/PvdO en PvdD inzake “Mogelijkheden antispeculatiebeding nieuwbouwwoningen binnen de MRA” is aangehouden.
Motie M101-2021 door fracties JA21 en 50PLUS/PvdO inzake “Zelf-woonplicht opnemen in
de verstedelijkingsstrategie MRA” is aangehouden.

Voordracht 35-2021 is geamendeerd aangenomen.
Voor 44 en tegen 11 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD en PVV.
Het geamendeerde besluit 35-2021, alsmede amendementen A25-2021 en A26-2021
behorende bij de voordracht zijn bij agendapunt 13 van deze vergadering op de website
gepubliceerd.

14.

Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling project Everest Tata Steel.
Voordracht 26
Totaal aanwezig bij dit punt 55 leden.
Er zijn 2 moties ingediend die zijn aangenomen:
•

Motie M102-2021 door fracties PvdD en DENK inzake “Problemen Tata Steel niet
doorschuiven, maar bij de bron aanpakken” is aangenomen.
Voor 29 en tegen 26 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, CDA, FvD, PVV,
ChristenUnie en fractie Baljeu.
Dictum:
PS spreekt uit:
 end-of-pipe maatregelen zoals afvang (en uiteindelijk opslag) van CO2 van Tata Steel in
principe onwenselijk te vinden;
 van het Rijk volop inzet te willen op technieken waarbij geen CO2 ontstaat
(bronaanpak).
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•

Motie M103-2021 door fracties PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SP, CDA en ChristenUnie
inzake “CO2 opslag versus haalbaarheidsstudie Groen staal/Zeester” is aangenomen.
Voor 48 stemmen en tegen 6 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD en PVV.
Dictum:
PS verzoekt het college van GS:
 De Tweede Kamer en betrokken bewindslieden voor 8 juli actief op de hoogte te
brengen van boven genoemde overwegingen en standpunt.
 Zich maximaal in te spannen om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbaar besluit
genomen wordt met betrekking tot ondergrondse CO2 opslag zolang de resultaten van
dit onderzoek niet bekend zijn.
-

Fractie PvdD wenst aantekening voor motie M103 te stemmen; vindt dat opslag
en afvang van CO2 niet klimaatproblemen oplossen maar doorschuiven; geeft aan
dat dat ons nog extra jaren afhankelijk houdt van vervuilende activiteiten en
bewoners van IJmond nog decennia langer moeten leven in het gif van Tata; meldt
dat deze motie vraagt om het FNV plan een eerlijke kans te geven en daar is de
fractie uiteraard voor.

Voordracht 26-2021 is aangenomen.
Voor 35 en tegen 20 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD, PvdD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.
Het besluit 26-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 14 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
-

Fractie FvD wenst aantekening tegen voordracht 26 te stemmen; vindt dat blauwe
waterstof -het concept van het fossiel verbranden en vervolgens CO2-afvangen- een
onzinnig plan is dat heel veel geld kost; vindt daarnaast dat de PCR-regeling een
heel sterk ondemocratisch middel is.

-

Fractie PVV wenst aantekening tegen voordracht 26 te stemmen; geeft aan dat het
€ 1,4 miljard kostende project Everest voornemens is om 500 miljoen ton CO2 in de
grond te stoppen, terwijl de aarde minder dan 6 uur nodig heeft om dezelfde
hoeveelheid CO2 uit te stoten; vindt dat geldverspilling ten top.

15.

(behandeld in PS 28 juni 2021)

16a.

RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord.
Voordracht 31
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Kohler (JA21) is afwezig vanaf dit punt.
Er is 1 amendement ingediend die is ingetrokken. Er zijn 33 moties ingediend, waarvan er 15
zijn aangenomen, 15 zijn verworpen en 3 zijn aangehouden/ingetrokken:
•

Amendement A27-2021 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “Stel RES niet vast” is
ingetrokken.
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•

Motie M104-2021 door fracties PvdD, PvdA en DENK inzake “RES-Meer initiërende rol
provincie” is aangenomen.
Voor 40 en tegen 14 stemmen. Tegen stemmen de fracties D66, FvD, PVV, fractie Baljeu en
1 lid van fractie VVD stemt tegen (dhr. Hartog).
Dictum:
PS roept het college van Gedeputeerde Staten op:
in het vervolgtraject van de RES een meer initiërende rol te nemen daar waar een
zorgvuldige afweging in het geding komt.

•

Motie M105-2021 door fracties PvdD, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en CDA inzake
“RES-Vogelvriendelijkere windmolens” is aangenomen.
Voor 51 en tegen 3 stemmen. Tegen stemt de fractie FvD.
Dictum:
PS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
 de effecten op mens en dier te onderzoeken van maatregelen om vogelslachtoffers door
windmolens zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk
zwart maken van een wiek of het installeren van een radarsysteem;
 te onderzoeken hoe dit soort maatregelen door de provincie gestimuleerd of
afgedwongen kunnen worden;
 daarover verslag te doen aan PS.

•

Motie M106-2021 door fracties PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en DENK inzake “RESbescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer” is unaniem aangenomen.
Dictum:
PS roept het college van Gedeputeerde Staten op:
in het vervolgtraject van de RES terughoudend te zijn in de uitwerking van zoekgebieden
voor de opwekking van windenergie in het IJmeer.
Fractie ChristenUnie wenst aantekening voor motie M106 te stemmen, met uitleg
van de gedeputeerde dat het niet betekent dat er helemaal niks meer mogelijk is in
het IJmeer.

•

Motie M108-2021 door fracties DENK en PvdD inzake “RES-Gesprekken tussen
buurgemeenten” is aangenomen.
Voor 41 en tegen 13 stemmen. Tegen stemmen de fracties D66, FvD, PVV en fractie Baljeu.
Dictum:
PS verzoekt het college:
 gesprekken te organiseren met en tussen buurgemeenten die zorgen uiten over
gebrekkige afstemming ten aanzien van de plaatsing van windturbines;
 te onderzoeken waar de knelpunten zitten en mogelijke oplossingen aandragen;
 en daarover terug te rapporteren aan Provinciale Staten.

•

Motie M112-2021 door fracties DENK en CDA inzake “RES-Monitoring gezondheids- en
veiligheidseffecten” is aangenomen.
Voor 48 en tegen 6 stemmen. Tegen stemt de fractie D66.
Dictum:
PS verzoekt het college:
in gesprek te treden met het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid over hoe de
gezondheids- en veiligheidseffecten van windturbines gemonitord moeten worden.
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•

Motie M115-2021 door fracties PvdA, D66 en PvdD inzake “RES-Onderzoek naar
Binnendijkse achter-oevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek” is
aangenomen.
Voor 30 en tegen 24 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, CDA, FvD, PVV en
fractie Baljeu.
Dictum:
PS roept het College van Gedeputeerde Staten op:
serieus de haalbaarheid te onderzoeken van het plan Binnendijkse achter-oevers met natuur
en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder en hiervan verslag te doen aan Provinciale
Staten.
Fractie ChristenUnie wenst aantekening voor motie M115 te stemmen; heeft mooie
schetsen gezien van natuurorganisaties van de binnendijkse achter-oevers met zon,
maar het gaat over andermans grond in een gemeente die zelf niet enthousiast is.
Het moet dus echt in overleg met de eigenaren en de betreffende gemeente; dat
staat gelukkig in de motie.

•

Motie M116-2021 door fracties PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SP
inzake ‘RES-Energie-armoede” is aangenomen.
Voor 34 en tegen 20 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, FvD, PVV en fractie
Baljeu.
Dictum:
PS verzoekt het College:
 om in de op te stellen Notitie Financiële Participatie waaraan ambtelijk gewerkt wordt,
aan te geven op welke wijze de voorwaarde kan worden gesteld aan de indiener of
projectontwikkelaar dat omwonenden zijn benaderd met een passend bod om financieel
in te stappen;
 te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om inwoners met
weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de financiële
participatie en tevens te onderzoeken hoe een koppeling gemaakt kan worden aan de
financieringsmogelijkheden van het energiezuinig maken van zowel koop- en
huurwoningen;
 te onderzoeken in hoeverre provinciaal bezit hiervoor ingezet kan worden.

•

Motie M117-2021 door fracties PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SP
inzake “RES-Financiële participatie in de RES voor en door iedereen” is aangenomen.
Voor 33 en tegen 21 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, FvD, PVV,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
Dictum:
PS verzoekt het College:
 om in de op te stellen Notitie Financiële participatie waaraan ambtelijk gewerkt wordt,
aan te geven op welke wijze concreet invulling kan worden gegeven aan de wens van de
Staten om minstens 50% lokale participatie te realiseren;
 te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om ook inwoners
met weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de lokale
participatie.
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•

Motie M121-2021 door fracties ChristenUnie, PvdD en PvdA inzake “RESGrensoverschrijdende teams” is aangenomen.
Voor 33 en tegen 21 stemmen. Tegen stemmen de fracties D66, JA21, FvD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
Dictum:
PS draagt GS op:
voor de verdere uitwerking van de RES gemeente- en provinciegrensoverschrijdende teams
samen te stellen (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau), die gezamenlijk werken aan de
plannen voor samenhangende gebieden die onder meerdere gemeenten en/of provincies
vallen.

•

Motie M122-2021 door fracties ChristenUnie en PvdD inzake “RES-Volkstuinen
gevoelige bestemmingen” is unaniem aangenomen.
Dictum:
PS draagt GS op:
te zorgen in de uitwerking van de RES de voorwaarden ten aanzien van externe veiligheid
conform worden toegepast in de zoekgebieden nabij volkstuinen.

•

Motie M124-2021 door fracties D66 en GroenLinks inzake “Uitdaagrecht bij RES” is
aangenomen.
Voor 36 en tegen 18 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PVV, SP en
fractie Baljeu.
Dictum:
PS draagt het college van GS op:
1. het uitdaagrecht uit te werken voor de uitvoering van de regionale energie strategie;
2. aan Provinciale Staten bij de behandeling van de Omgevingsverordening 2022 te
rapporteren hoe dit wordt geïmplementeerd.
fractie CDA wenst aantekening tegen motie M124 te stemmen; volgens de fractie
geldt het uitdaagrecht als er inwoners zijn die een taak die de overheid doet,
beter of goedkoper kunnen of misschien allebei en vindt dat prima en goed. Geeft
aan dat in dit geval mensen met een duurzaam energieproject verder hun gang
kunnen gaan zoals alle initiatiefnemers dat kunnen en de fractie ziet niet waarom
hierbij het uitdaagrecht nodig is en stemt daarom tegen.
Fractie DENK wenst aantekening voor motie M124 te stemmen; maakt zich druk
over de passage dat ‘bewoners het gevoel moeten hebben dat ze controle
hebben’. Vindt dat als een wassen neus klinken en hoopt op echte controle en
niet alleen het gevoel. De fractie vindt de woordkeuze enigszins ongelukkig, maar
ondersteunt de geest van de motie.

•

Motie M125-2021 door fracties D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, ChristenUnie, CDA en
DENK inzake “Jeugd/kinderRES” is aangenomen.
Voor 33 en tegen 21 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, FvD, PVV,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
Dictum:
PS draagt het college van GS op:
1. om samen met het onderwijsveld te onderzoeken wat de behoefte is met betrekking tot
een onderwijsprogramma over klimaat en energie (bijvoorbeeld Energy Challenges) voor
het primair en voortgezet onderwijs;
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2. bij dit onderzoek mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit onderwijsprogramma zou
kunnen zijn op een manier dat het past bij de belevingswereld van kinderen;
3. hierover met een voorstel richting PS te komen.
•

Motie M126-2021 door fracties GroenLinks, D66, PvdA en PvdD inzake “RES-Andere
doelgroepen betrekken bij participatie” is aangenomen.
Voor 38 en tegen 16 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, PVV, SP en fractie Baljeu.
Dictum:
PS roept Gedeputeerde Staten op,
 bij de geplande evaluatie omtrent communicatie en informatievoorziening van de RES
1.0 ook de procesparticipatie en de daarbij betrokken doelgroepen te evalueren;
 aan de hand van de evaluatie met concrete aanbevelingen te komen;
 actief naar gemeentes uit te dragen dat de provincie kan ondersteunen in
procesparticipatie en daarbij specifiek te richten op het betrekken van doelgroepen die
nog niet betrokken zijn geweest;
 daar de participatiecoalitie bij te betrekken;
 daarover te rapporteren aan PS.
- Fractie FvD wenst aantekening voor motie M126 te stemmen; vindt dit een
aardige motie en vindt het goed om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij
burgerparticipatie of directe democratie; stemt voor, maar met de opmerking
dat participatie ook belangrijk is wanneer jongeren of de doelgroep een andere
mening hebben.

•

Motie M127-2021 door fracties VVD, D66, PvdA, DENK, SP en JA21 inzake “RESWindturbines en gemeentegrenzen” is aangenomen.
Voor 48 en tegen 6 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD en PVV.
Dictum:
PS draagt het College van Gedeputeerde Staten op:
 om, voor het geval dat gemeenten hun verschillen van mening niet bilateraal kunnen
oplossen, vanuit de provinciale regiefunctie de Noord-Hollandse gemeenten
gezamenlijke uitgangspunten op te laten stellen als onderling afsprakenkader hoe om
te gaan met de planning van eventuele windturbines nabij gemeentegrenzen;
 om zich in te spannen om, indien deze situatie zich aan de provinciegrenzen mocht
voordoen, met de aangrenzende gemeenten in onze buurprovincies over en weer tot
vergelijkbare afspraken te komen;
 om tijdig vóór de behandeling van de Omgevingsverordening 2022 in de commissie
RWK, de resultaten aan Provinciale Staten te rapporteren.

•

Motie M133-2021 door fractie JA21 inzake “RES-Toekomstbestendig energienet” is
aangenomen.
Voor 38 en tegen 16 stemmen. Tegen stemmen de fracties GroenLinks, D66 en 1 lid van
fractie PvdA stemt tegen (dhr. Voskuil).
Dictum:
PS verzoekt Gedeputeerde Staten:
gezamenlijk met de verschillende stakeholders in kaart te brengen welke investeringen waar
nodig zijn om het energienet in Noord-Holland toekomstbestendig maken.
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-

-

Fractie PvdA wenst aantekening voor motie M133 te stemmen; acht deze motie
overbodig, een eerdere aangenomen motie van de fractie in PS zag precies hierop
en de fractie hamert hier al steeds op en dankt JA21 voor deze steun aan de
energietransitie.
Fractie GroenLinks wenst aantekening tegen motie M133 te stemmen; kan geen
nieuwe punten vinden in de motie -er is al een taskforce- en acht de motie
overbodig, hoewel de fractie heel blij is dat JA21 het nut en de noodzaak van een
bestendige elektriciteitsinfrastructuur met PS deelt.

Verworpen moties:
•

Motie M107-2021 door fractie DENK inzake “RES-Beoordelingsregel opnemen bij de
vergunning van windturbines” is verworpen. Voor 13 en tegen 41 stemmen. Voor stemmen
de fracties JA21, FvD, PVV, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M109-2021 door fractie DENK inzake “RES-Gezondheids- en veiligheidseffecten boven
alle twijfel verheven” is verworpen. Voor 10 en tegen 44 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, PVV, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M110-2021 door fractie DENK inzake “RES-Inpassingskader voor windturbines en
zonneparken” is verworpen. Voor 10 en tegen 44 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21,
PVV, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M111-2021 door fracties DENK en CDA inzake “RES-Minimale afstand
volkstuinenparken” is verworpen. Voor 20 en tegen 34 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, CDA, FvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M113-2021 door fractie DENK inzake “RES-Ontbindende voorwaarden” is verworpen.
Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO,
DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M114-2021 door fractie DENK inzake “RES-Uitstellen vaststelling zoekgebieden” is
verworpen. Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M118-2021 door fracties CDA en JA21 inzake “RES-Geen windturbines binnen 600
meter zonder draagvlak omwonenden” is verworpen. Voor 14 en tegen 40 stemmen. Voor
stemmen de fracties JA21, CDA, PVV, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M119-2021 door fracties CDA, JA21 en DENK inzake “RES-Geen windturbines binnen
600 meter gemeentegrens zonder steun buurgemeente” is verworpen. Voor 14 en tegen 40
stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, PVV, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.
Fractie SP wenst aantekening tegen moties M118 en M119 te stemmen; vindt het
idee sympathiek maar acht het niet goed uitvoerbaar; stemt daarom tegen beide
moties.
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•

Motie M129-2021 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “RES-Geen verdere stappen voordat
gezondheidsgevolgen helder zijn” is verworpen. Voor 15 en tegen 39 stemmen. Voor
stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie M130-2021 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “RES-Geen juridische bijstand voor
windmolenbouwers” is verworpen. Voor 19 tegen 35 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, FvD, PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M131-2021 door fractie JA21 inzake “RES-pas op de plaats bij bouw windturbines” is
verworpen. Voor 15 en tegen 39 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie M132-2021 door fractie JA21 inzake “RES-Moratorium voor wind op land en zonneenergie op landbouwgrond boven de 35 TWh” is verworpen. Voor 19 en tegen 35 stemmen.
Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie M134-2021 door fractie SP inzake “RES-Windmolens en milieu” is verworpen. Voor 16
en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en
fractie Baljeu.

•

Motie M135-2021 door fractie SP inzake “RES-Windmolens en volksgezondheid” is
verworpen. Voor 24 en tegen 30 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PvdD,
PVV, SP, ChristenUnie, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M136-2021 door fractie SP inzake “RES-Zoekgebieden in beeld” is verworpen. Voor 15
en tegen 39 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP, DENK en fractie Baljeu.

Aangehouden en ingetrokken moties:
•
•
•

Motie M120-2021 door fracties ChristenUnie en PvdD inzake “RES-WHO geluidsnorm
verwerken in RES kaarten” is aangehouden.
Motie M123-2021 door fractie ChristenUnie inzake “RES-Nog geen ruimte voor windmolens
in reservegebieden RES 1.0” is aangehouden.
Motie M128-2021 door fracties PVV, 50PLUS/PvdO en JA21 inzake “RES-Geen aardwarmte
zolang drinkwaterveiligheid niet gewaarborgd kan worden” is ingetrokken.

Voordracht 31-2021 is aangenomen.
Voor 38 en tegen 16 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.
Het besluit 31-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 16a van deze
vergadering op de website gepubliceerd.
-

Fractie CDA wenst aantekening voor voordracht 31 te stemmen; heeft geworsteld
met voor of tegen stemmen, stemt voor en geeft als reden hiervoor dat het
tegengaan van de klimaatverandering een enorme opgave is. Geeft aan dat het nu
nog niet duidelijk is welke technieken daar uiteindelijk een doorslaggevende rol in
gaan spelen, er moet dus ook worden geïnvesteerd in wind en zon ook om deze
technieken verder te verbeteren; is het er daarom mee eens dat er gezocht is naar
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-

17.

geschikte plekken voor wind en zon in onze provincie en dat is wat deze RES doet.
Geeft aan dat hierna het traject van vergunningverlening komt gebaseerd op regels
die gemeenten en provincie stellen, daarin vindt de fractie dat de provincie geen
goede rol heeft gepakt en gaat pakken, want die staat in raar contrast met de rol die
zij opeist in het woningbouwdossier; meldt dat die discussie terug komt bij het
initiatiefvoorstel van de fractie. Vindt dat de zoekgebieden nog geen vindgebieden
zijn, maar geeft de politieke bestuurders op dit moment het voordeel van de twijfel
om door te gaan met de RES.
Fractie 50PLUS/PvdO wenst aantekening tegen voordracht 31 te stemmen zolang de
zoekgebieden in de RES blijven staan.

Referendumverzoek RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord.
Voordracht 41
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Kohler (JA21) is afwezig.
Er zijn 3 moties ingediend waarvan er 2 zijn verworpen en 1 is aangehouden:
•

Motie M137-2021 door fracties FvD, PVV, SP en 50PLUS/PvdO inzake “Referendumverzoek
indienen” is aangehouden.

•

Motie M138-2021 door fracties FvD, PVV en 50PLUS/PvdO inzake “Ruchtbaarheid
referendum” is verworpen. Voor 13 en tegen 41 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21,
FvD, PVV, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.

•

Motie M139-2021 door fracties FvD en SP inzake “Geen beroep meer op spoedeisendheid
en dringende belangen RES 1.0” is verworpen. Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor
stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en fractie Baljeu.\

Hoofdelijke stemming bij voordracht 40-2021:
Mevrouw KOCKEN: voor
Mevrouw GIELEN: voor
Mevrouw ER: voor
Mevrouw VAN WIJNEN: voor
De heer CARDOL: voor
De heer ZAAL: voor
De heer DULFER: voor
Mevrouw VAN DER WAART: voor
De heer GRINGHUIS: voor
De heer VAN DER MAAS: voor
Mevrouw VAN MEERTEN: voor
De heer TERWAL: voor
De heer DE WIT: voor
De heer VAN GILSE: voor
Mevrouw VAN GEFFEN: voor
Mevrouw KAAMER VAN HOEGEE: voor

20



Provinciale Staten

De heer HARTOG: voor
De heer ROOSENDAAL: voor
Mevrouw STRENS: voor
De heer STEEMAN: voor
Mevrouw KAPITEIN: voor
De heer KANIK: voor
De heer VINK: voor
Mevrouw GONGGRIJP: voor
Mevrouw DE VRIES: voor
De heer VOSKUIL: voor
Mevrouw DOEVENDANS: voor
Mevrouw JELLEMA: voor
De heer LEERINK: voor
De heer CARTON: voor
Mevrouw NANNINGA: tegen
De heer MANTEL: tegen
De heer JENSEN: tegen
De heer VAN DEN BERG: tegen
De heer HEIJNEN: tegen
Mevrouw KUIPER: tegen
Mevrouw KONING: tegen
Mevrouw VAN ANDEL: tegen
De heer DESSING: tegen
Mevrouw VASTENHOUW: tegen
De heer DEKKER: tegen
De heer ZOON: tegen
Statenlid KOSTIÇ: tegen
De heer HOLLEBEEK: tegen
De heer DEEN: tegen
De heer KAPTHEIJNS: tegen
Mevrouw BEZAAN: tegen
De heer SMALING: tegen
Mevrouw ALBERTS: tegen
De heer HOOGERVORST: tegen
De heer KLEIN: tegen
Mevrouw VAN SOEST: tegen
De heer KOYUNCU: tegen
De heer BALJEU: tegen.
Voordracht 40-2021 is aangenomen.
Voor 30 en tegen 24 stemmen. Het besluit 40-2021 behorende bij de voordracht is bij
agendapunt 17 van deze vergadering op de website gepubliceerd.
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Zienswijze begrotingswijziging 2021, ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020
Omgevingsdienst NZKG.
Voordracht 27
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Kohler (JA21) is afwezig.
Er zijn geen moties en amendementen ingediend.
Voordracht 27-2021 is unaniem aangenomen.
Het besluit 27-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 18 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.

19.

Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2021, ontwerpbegroting 2022, jaarstukken 2020 en
resultaatbestemming 2020 Omgevingsdienst NHN.
Voordracht 29
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Kohler (JA21) is afwezig.
Er zijn geen moties en amendementen ingediend.
Voordracht 29-2021 is unaniem aangenomen.
Het besluit 29-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 19 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.

20.

Vragenuur.
De mondelinge vragen ingediend door fractie PvdD inzake “Handhavingsverzoeken van MOB
over PAS-melders” zijn door gedeputeerde Rommel beantwoord.

21.

(behandeld in PS 28 juni 2021)

22.

Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Totaal aanwezig bij dit punt 54 leden.
Dhr. Kohler (JA21) is afwezig.
Er is 1 motie Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend die is ingetrokken:
•

23.

M63-2021 door fracties FvD, PVV, 50PLUS/PvdO inzake “Burgerparticipatie in beeld” is
ingetrokken.

Sluiting
De voorzitter sluit de Statenvergadering van 28 juni en 5 juli 2021.
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