

Provinciale Staten

Besluitenlijst PS
 







Datum vergadering

: 13 september 2021

Voorzitter

: dhr. A.Th.H. van Dijk

Griffier

: mw. K. Bolt

Vergaderstukken

: online beschikbaar PS 13-09-2021

1.

Opening en mededelingen.
Afwezig zijn:
dhr. Baljeu (fractie Baljeu)
dhr. Dekker (FvD)
dhr. Dessing (FvD)
mw. Vastenhouw (FvD)
dhr. Voskuil (PvdA)
dhr. De Wit (VVD)
Dhr. Deen (PVV), dhr. Kaptheijns (PVV) en mw. Bezaan (PVV) verlaten de vergadering eerder.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
• Met betrekking tot de benoeming van een plaatsvervangend lid PS in het Algemeen
Bestuur Waddenfonds, bij Hamerstuk punt 8c, stemt PS in met stemming bij acclamatie.
Besluitvorming volgt bij Hamerstukken.
• Hamerstuk 8d inzake “Herallocatie Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar” wordt
als bespreekpunt 10 behandeld.
• PS heeft ingestemd met het behandelen van een ingediende actualiteit door fractie SP
inzake “RIVM-rapport over de uitstoot van PAK’s en lood door het fabriekscomplex van
Tata Steel”. De actualiteit wordt behandeld bij agendapunt 2d.
• Er zijn geen mondelinge vragen ingediend voor het Vragenuur.
• Er zijn 5 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend:
- M140-2021 door fracties CDA en JA21 inzake “In kaart brengen gevolgen
voedselvisie en uitvoeringsagenda”;
- M141-2021 door fractie JA21 inzake “Onderzoek aanpak congestieproblemen
elektriciteitsnetwerk”;
- M142-2021 door fracties SP en 50PLUS/PvdO inzake “Beëindigen infrastructureel
project Afslag A9-Heiloo”;
- M143-2021 door fracties SP en 50OPLUS/PvdO inzake “Beëindigen infrastructureel
project Aansluiting A8-A9”
- M144-2021 door fracties VVD, CDA, 50PLUS/PvdO, PVV en JA21 inzake “Waardering
uitspreken voor vrijwilligers Formule 1”.
Stemming over deze moties vindt plaats bij agendapunt 16.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
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2a.

Afscheid Statenleden fracties D66 en SP.
Statenleden dhr. Vink (D66) en dhr. Smaling (SP) hebben hun Statenlidmaatschap opgezegd
en worden vandaag opgevolgd. In de vergadering is afscheid genomen van dhr. Smaling
(SP). De heer Vink kon niet aanwezig zijn; van hem is bij een eerdere gelegenheid afscheid
genomen.

2b.

Installatie en beëdiging Statenleden fracties D66 en SP.
Mw. De Groot (SP) en dhr. Mülder (D66) worden voorgedragen en benoemd tot Statenlid van
de Provincie Noord-Holland. Zij hebben in handen van de voorzitter de belofte afgelegd.

2c.

Installatie en beëdiging duo-commissieleden fracties SP en DENK.
Mw. Bouhlel (SP) en dhr. Alkaduhimi (DENK) worden voorgedragen en benoemd tot duocommissielid van de Provincie Noord-Holland. Zij hebben in handen van de voorzitter de eed
of belofte afgelegd.

2d.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming PS):
Totaal aanwezig 49 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing (FvD), mw.
Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).
De door fractie SP ingediende actualiteit inzake “RIVM-rapport over de uitstoot van PAK’s en
lood door het fabriekscomplex van Tata Steel” is behandeld.
Er zijn 6 moties ingediend, waarvan er 5 zijn verworpen en 1 is ingetrokken:
M145-2021 door fracties SP en 50PLUS/PvdO inzake “Voor een schoner en gezonder
Tata” is verworpen. Voor 11 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD,
PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
M146-2021 door fracties SP, DENK en 50PLUS/PvdO inzake “Scenario’s voorleggen aan
de regio” is verworpen. Voor 8 en tegen 41 stemmen. Voor stemmen de fracties PVV,
SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
M147-2021 door fracties SP, DENK, 50PLUS/PvdO en PvdD inzake “Tata: samenwerking
OD NZKG en ILT voor een strakke regelgeving en handhaving” is verworpen. Voor 11 en
tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
M148-2021 door fracties SP, 50PLUS/PvdO en PvdD inzake “Tata: deadline is zeer
belangrijk” is verworpen. Voor 15 en tegen 34 stemmen. Voor stemmen de fracties
CDA, PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
M149-2021 door fracties DENK en SP inzake “Binnenonderzoek op scholen door het
RIVM rondom Tata Steel” is verworpen. Voor 11 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen
de fracties PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
M150-2021 door fractie DENK inzake “Langdurig GGD kindvolgonderzoek van kinderen
in de gemeenten rondom Tata Steel” is ingetrokken.
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3a.

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

3b.

Lijst geheimhouding PS.
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vaststelling notulen van de vergaderingen van 28 juni en 5 juli 2021.
De notulen van de Statenvergaderingen van 28 juni en 5 juli 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 M125-2020. Deze motie wordt
niet toegevoegd aan de afdoeningsvoorstellen. Het proces van afdoening wordt bij deze
motie eerst nog onderzocht.
De lijst moties wordt met deze opmerking vastgesteld.

8.

Hamerstukken.
Totaal aanwezig 49 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing (FvD), mw.
Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).

8a-1.

Vastellen definitief Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer.
Voordracht 43A-2021

8a-2.

Verzoekbesluit Onteigening Schil Naardermeer.
Voordracht 43B-2021

8b.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Dijkversterking Bedijkte Waal.
Voordracht 41-2021

8c.

Benoeming plaatsvervangend lid PS in Algemeen Bestuur Waddenfonds.
Voordracht 49-2021
De besluiten behorende bij de punt 8a-1, 8a-2, 8b en 8c zijn aangenomen en zijn bij het
betreffende agendapunt op de website gepubliceerd.
-

Fractie PVV wenst aantekening tegen voordracht 43A (punt 8a-1) te stemmen;
ziet geen nut en noodzaak voor dit project, vindt het terugdringen van
agrarische belasting en stikstofdepositie onnodig en vindt het gebruik van het
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-

-

-

9.

zware onteigeningsinstrument een zeer slechte zaak. De provinciale bijdrage,
bestaande uit vier miljoen euro aan belastinggeld, kan wat de fractie betreft
beter worden besteed.
Fractie PVV wenst aantekening tegen voordracht 43B (punt 8a-2) te stemmen; is
principieel tegen het gebruik van het onteigeningsinstrument voor zogenaamde
natuur.
Fractie CDA wenst aantekening tegen voordracht 43B (punt 8a-2) te stemmen; is
tegen het verzoekbesluit Onteigening Schil Naardermeer. De fractie stemt wel
voor voordracht 43A (punt 8a-1); is voor het Inpassingsplan Schil Naardermeer,
met uitzondering van de onteigeningsmogelijkheid.
Fractie JA21 wenst aantekening tegen voordracht 43B (punt 8a-2) te stemmen;
sluit zich aan bij de stemverklaring van fractie CDA en nodigt commissie NLG uit
om de volgende keer wel op te dagen bij een workshop zoals recent bij de
Eilandspolder.

Samenwerkingsafspraken MRA.
Voordracht 48-2021
Totaal aanwezig 49 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing (FvD), mw.
Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).
Er zijn 8 moties ingediend waarvan er 2 zijn aangenomen en 6 zijn verworpen:
•

M153-2021 door fracties D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PvdD, PVV, 50PLUS/PvdO,
DENK en JA21 inzake “tekstwijziging samenwerkingsafspraken MRA –slechts-“ is
unaniem aangenomen.
Dictum:
PS zijn van mening dat:
 de op bladzijde 39 gebruikte formulering anders zou moeten luiden:
In het concept in de alinea “Maak verschil tussen oordeelsvorming en besluitvorming”
staat dat het “proces van ‘wensen en opvattingen’ via de weg college, commissie en
vaststelling in raden en staten slechts gebruikt wordt bij besluitvorming over MRA
Agenda, de vierjaarlijkse meerjarenbegroting en specifiek aangewezen onderwerpen uit
de termijnagenda.” Dit moet zijn: “minimaal”.
PS verzoeken het college om:
 deze wens op te nemen in de brief van GS inzake opmerkingen provincie Noord-Holland
betreffende de concept samenwerkingsafspraken.

•

M157-2021 door fracties PvdD en JA21 inzake “MRA en transparantie” is aangenomen.
Voor 46 en tegen 3 stemmen. Tegen stemt fractie PVV.
Dictum:
PS verzoeken GS om de volgende wensen/opvattingen op te nemen in de brief van GS
inzake opmerkingen provincie Noord-Holland betreffende de concept
samenwerkingsafspraken:
 dat het wenselijk is om activiteiten te ondernemen waarmee burgers beter worden
betrokken bij MRA-activiteiten en MRA-koers;
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•

•

•

•
•
•

dat daarbij ook de mogelijkheid van livestreamen van relevante belangrijke MRAvergaderingen, zodat burgers ze mee kunnen volgen wordt onderzocht.
- Fractie D66 wenst aantekening voor motie M157 te stemmen; gezien de manier
waarop de Commissaris dit heeft ingekleurd en omdat de PvdD instemmend
knikte op de vraag of dit is hoe zij het willen, onder die aanname stemt fractie
D66 hier positief over.

M151-2021 door fracties SP, 50PLUS/PvdO en DENK inzake “Niet alleen Amsterdam aan het
roer” is verworpen. Voor 15 en tegen 34 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, PvdD,
PVV, SP en DENK.
M152-2021 door fracties SP en 50PLUS/PvdO inzake “Versterk de rol van de raadtafel” is
verworpen. Voor 16 en tegen 33 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, PvdD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en DENK.
154-2021 door fracties PvdD, SP en ChristenUnie inzake “MRA-regio van echt grote klasse is
een regio die mens, dier en planeet centraal stelt” is verworpen. Voor 8 en tegen 41
stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP, ChristenUnie en DENK.
M155-2021 door fractie PvdD inzake “Biodiversiteit integraal meenemen in ambities MRA” is
verworpen. Voor 7 en tegen 42 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP en DENK.
M156-2021 door fractie PvdD inzake “Definitie Duurzaamheid” is verworpen. Voor 8 en
tegen 41 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP, ChristenUnie en DENK.
M158-2021 door fractie PvdD inzake “MRA-regio voor echt iedereen” is verworpen. Voor 7
en tegen 42 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP en DENK.

Voordracht 48-2021 is aangenomen.
Voor 49 en tegen 10 stemmen. Tegen stemmen de fracties PvdD, PVV, SP en DENK.
Het besluit 48-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 9 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
-

Fractie PVV wenst aantekening tegen voordracht 48 te stemmen; vindt dat hoewel in de
samenwerkingsafspraken benadrukt wordt dat de MRA geen bestuurslaag is en het
primaat bij de raden en Staten ligt, het organisatorisch wel tot de nok toe is opgetuigd
en streeft het naar een intensievere samenwerking. De fractie bekruipt dan ook het
gevoel dat langzaam maar zeker een soort van ‘mini EU’ wordt gecreëerd.

10.

Herallocatie Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar.
Voordracht 45-2021
Totaal aanwezig 49 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing (FvD), mw.
Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).
Er zijn geen moties of amendementen ingediend.
Voordracht 45-2021 is unaniem aangenomen.
Het besluit 45-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 10 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
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Waddenfonds: uitvoeringskader 2021-2027.
Voordracht 46-2021
Totaal aanwezig 48 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing (FvD), mw.
Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).
Dhr. Deen (PVV) is tevens afwezig vanaf dit agendapunt.
Er zijn 8 moties ingediend waarvan er 1 is aangenomen, 5 zijn verworpen en 1 is ingetrokken:
•

M164-2021 door fracties PvdD, GroenLinks en JA21 inzake “Houd rekening met
dierenwelzijn” is aangenomen.
Voor 27 en tegen 21 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, D66, CDA, PVV en
50PLUS/PvdO.
Dictum:
PS roepen het Waddenfonds op:
om bij de selectie van de te ondersteunen activiteiten/projecten expliciet dierenwelzijn mee
te laten wegen.
Fractie PvdA wenst aantekening voor motie 164 te stemmen; vindt dierenwelzijn
ook belangrijk, ziet het gevaar dat het steeds weer terugkomt; geeft aan dat fractie
PvdD het adagium ‘frappez toujours’ wel heel erg letterlijk neemt, maar kent de
fractie zo en gaat in dezen mee.

•

M159-2021 door fracties PvdD, SP en DENK inzake “Win-win voor ecologie en economie” is
verworpen. Voor 8 en tegen 40 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP, 50PLUS/PvdO
en DENK.
Fractie PvdA wenst aantekening tegen motie 159 te stemmen; is vooralsnog content
met de vijftig/vijftig procent afspraak, vindt economie zeker niet het belangrijkste
en dat staat voor de fractie niet voor niets op plek C, achter A en B; geeft aan dat
een fair aandeel in economie ook voorziet in werk en dat is voor de fractie ook heel
erg belangrijk.
M160-2021 door fractie PvdD inzake “Veerkrachtig voedselweg als streefbeeld” is
verworpen. Voor 8 en tegen 40 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP, DENK en 1 lid
van GroenLinks (dhr. Zaal) stemt voor.
M161-2021 door fracties PvdD, SP en DENK inzake “Inzetten op opkopen Wadvissers en
Waddengebied herstellen” is verworpen. Voor 7 en tegen 41 stemmen. Voor stemmen de
fracties PvdD, SP en DENK.
M162-2021 door fractie PvdD inzake “Waddengebied niet naar vervuilende hobby” is
verworpen. Voor 7 en tegen 41 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP en DENK.
M163-2021 is ingetrokken en gewijzigd ingediend als motie M166-2021.
M165-2021 door PvdD inzake “Niet investeren in viskwekerijen” is verworpen. Voor 7 en
tegen 41 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP en DENK.
M166-2021 door fracties PvdD, SP en ChristenUnie inzake “Gezamenlijke oproep aan Rijk
vergunning gaswinning Ternaard-Ameland niet te verlenen” is ingetrokken.

•

•

•
•
•
•
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Voordracht 46-2021 is aangenomen.
Voor 46 en tegen 2 stemmen. Tegen stemt de fractie PVV.
Het besluit 46-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
-

Fractie PvdD wenst aantekening voor voordracht 46 te stemmen; vindt het
onvoldoende om de natuur te beschermen, maar vindt het wel een verbetering ten
opzichte van de vorige keer en stemt daarom voor.

12.

Vaststellen Perspectief Mobiliteit.
Voordracht 42-2021
Totaal aanwezig 48 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing (FvD), mw.
Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).
Dhr. Deen (PVV) is tevens afwezig vanaf dit agendapunt.
Er zijn 3 moties ingediend waarvan er 2 zijn aangenomen en 1 is verworpen:
•

M167-2021 door fracties VVD, D66 en PvdA inzake “Verdere uitrol infrastructuur van
gerecycled plastic bij positieve pilotresultaten” is aangenomen.
Voor 45 en tegen 3 stemmen. Tegen stemt de fractie PvdD.
Dictum:
PS verzoekt Gedeputeerde Staten:
 Provinciale Staten op de hoogte te houden van de ervaringen en lessons learned van de
pilot PlasticRoad in het fietspad bij de N247;
 bij (tussentijdse) positieve resultaten te onderzoeken of een verdere uitrol van genoemd
concept in de provinciale infrastructuur haalbaar en betaalbaar is.
- Fractie ChristenUnie wenst aantekening voor motie 167 te stemmen; is voor de
pilot met plastic op het fietspad; vindt het op zich een mooi idee, maar geeft
aan dat het een nog mooier idee is om natuurlijke producten te gebruiken;
herinnert zich dat er eerder een pilot was met Olifantsgras, geeft aan dat
wellicht in de evaluatie kan worden meegenomen welke soorten producten het
beste zijn.

•

M169-2021 door fracties SP, 50PLUS/PvdO, DENK, JA21 en PvdA inzake “Betaalbaarheid
OV opnemen als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit” is unaniem aangenomen.
Dictum:
Besluit het college van GS op te roepen:
‘Betaalbaarheid OV voor de gebruikers’ opnemen als uitgangspunt voor verdere uitwerking
van mobiliteitsvraagstukken in het Perspectief Mobiliteit van de provincie Noord-Holland.

•

M168-2021 door fracties DENK en JA21 inzake “Mobiliteitsnetwerken bereikbaar en
fijnmazig” is verworpen. Voor 15 en tegen 33 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21,
PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
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Voordracht 42-2021 is aangenomen.
Voor 46 en tegen 2 stemmen. Tegen stemt de fractie PVV.
Het besluit 42-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 12 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.

13.

Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Bron van Bescherming.
Voordracht 44
Totaal aanwezig 46 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Deen (PVV), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing
(FvD), mw. Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).
Mw. Bezaan (PVV) en dhr. Kaptheijns (PVV) zijn tevens afwezig vanaf dit agendapunt.
Er is 1 motie ingediend en aangehouden:
•

M170-2021 door fractie ChristenUnie, SP en JA21 inzake “Stimuleren gebruik regen- en
grijswater in gebouwde omgeving” is aangehouden.

Voordracht 44-2021 is unaniem aangenomen.
Het besluit 44-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 13 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.

14.

Initiatiefvoorstel CDA Afwegingskader energie uit wind en zon op land.
Nummer 47-2021
Totaal aanwezig 46 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Deen (PVV), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing
(FvD), mw. Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).
Mw. Bezaan (PVV) en dhr. Kaptheijns (PVV) zijn tevens afwezig bij dit agendapunt.
Er zijn geen moties en amendementen ingediend.
Initiatiefvoorstel nummer 47-2021 is verworpen.
Voor 13 en tegen 33 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, SP en DENK.
-

Fractie SP wenst aantekening voor initiatiefvoorstel nr. 47 te stemmen; heeft in
de commissie al veel waardering uitgesproken voor het initiatiefvoorstel en
herhaalt dat nu; wil dit voorstel graag steunen.

-

Fractie 50PLUS/PvdO wenst aantekening tegen initiatiefvoorstel nr. 47 te
stemmen; is tegen windmolens op het land, wil ze graag op zee hebben en
stemt derhalve tegen dit voorstel.

15.

Vragenuur.
Er zijn geen mondelinge vragen ingediend.
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Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Totaal aanwezig 46 leden.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Deen (PVV), dhr. Dekker (FvD), dhr. Dessing
(FvD), mw. Vastenhouw (FvD), dhr. Voskuil (PvdA) en dhr. De Wit (VVD).
Mw. Bezaan (PVV) en dhr. Kaptheijns (PVV) zijn tevens afwezig bij dit agendapunt.
Er zijn 5 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend waarvan er 1 is aangenomen en
4 zijn verworpen:
•

M141-2021 door fractie JA21 inzake “Onderzoek aanpak congestieproblemen
elektriciteitsnetwerk” is aangenomen.
Voor 44 en tegen 2 stemmen. Tegen stemmen 2 leden van GroenLinks (dhr. Dulfer en
dhr. Zaal).
Dictum:
PS verzoekt Gedeputeerde Staten:
in het licht van congestieproblematiek die in toenemende mate ernstiger dreigt te
worden, in overleg met de netbeheerder te komen tot een aanpak van
netcongestieproblemen voor korte, en lange termijn, en hierover Provinciale Staten te
informeren.

•

M140-2021 door fracties CDA en JA21 inzake “In kaart brengen gevolgen voedselvisie
en uitvoeringsagenda” is verworpen. Voor 12 en tegen 34 stemmen. Voor stemmen de
fracties JA21, CDA, ChristenUnie, 50PLUS/PvdO en 1 lid van fractie VVD (dhr.
Roosendaal) stemt voor.
M142-2021 door fracties SP en 50PLUS/PvdO inzake “Beëindigen infrastructureel project
Afslag A9-Heiloo” is verworpen. Voor 7 en tegen 39 stemmen. Voor stemmen de fracties
PvdD, SP en 50PLUS/PvdO.
Fractie ChristenUnie wenst aantekening tegen motie 142 te stemmen; is zoals
bekend niet enthousiast over de afslag A9 Heiloo en ook niet over de verbinding
A8-A9; vindt tegelijkertijd nu niet het moment om dit via een motie in de
vergadering uit het IMPI te krijgen, geeft aan dat daar andere momenten voor
zijn.
M143-2021 door fracties SP en 50OPLUS/PvdO inzake “Beëindigen infrastructureel
project Aansluiting A8-A9” is verworpen. Voor 7 en tegen 39 stemmen. Voor stemmen
de fracties PvdD, SP en 50PLUS/PvdO.
M144-2021 door fracties VVD, CDA, 50PLUS/PvdO, PVV en JA21 inzake “Waardering
uitspreken voor vrijwilligers Formule 1” is verworpen. Voor 18 en tegen 28 stemmen.
Voor stemmen de fracties VVD, JA21, CDA en 50PLUS/PvdO.

•

•

•

17.

Sluiting
De voorzitter sluit de Statenvergadering van 13 september 2021.
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