Lijst openstaande moties voor PS van 8 november 2021
De lijst wordt 4 keer per jaar door GS geactualiseerd voor PS van maart, mei, oktober en december. Tussentijds worden op de website actualisaties
vanuit de commissies en vanuit de GS-besluitenlijst bij de moties gepubliceerd.
Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt
aangegeven wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M173-2021

11-10-2021

Motie Inclusievere communicatie over deelmobiliteit

M169-2021

13-09-2021

(DENK)
Motie ‘Betaalbaarheid OV’ opnemen als uitgangspunt
in het Perspectief Mobiliteit.
(SP)
M167-2021

13-09-2021

Motie Verdere uitrol infrastructuur van gerecycled
plastic bij positieve pilotresultaten.
(VVD)

M164-2021

13-09-2021

Motie Houd rekening met dierenwelzijn.
(PvdD)

M157-2021

13-09-2021

In november is er een actualisatie vanuit GS en vanuit cie EFB
bij de motie gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
Het afdoeningsvoorstel is besproken in cie EFB van 28-102021. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie.
Voorstel: motie afdoen.

Motie MRA en transparantie.
(PvdD)

M153-2021

13-09-2021

Motie tekstwijziging samenwerkingsafspraken MRA
“slechts”.
(D66)
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In november is er een actualisatie vanuit GS en vanuit cie EFB
bij de motie gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
Het afdoeningsvoorstel is besproken in cie EFB van 28-102021. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie.
Voorstel: motie afdoen.

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt
aangegeven wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M141-2021

13-09-2021

Motie Onderzoek aanpak congestieproblemen
elektriciteitsnetwerk.
(JA21)

M133-2021

05-07-2021

M127-2021

05-07-2021

Motie Windturbines en gemeentegrenzen.

M126-2021

05-07-2021

Motie RES 1.0 andere doelgroepen betrekken bij

Motie Toekomstbestendig energienet.
(JA21)
(VVD, D66, PVDA, DENK, SP, JA21)
participatie.
(GL, D66, PVDA, PvdD)

M125-2021

05-07-2021

Motie Jeugd Kinderres.

M124-2021

05-07-2021

Motie Uitdaagrecht bij RES.

(DENK, D66, GL, PVDA, PvdD, CU, CDA)
(D66, GL)
M122-2021

05-07-2021

M121-2021

05-07-2021

Motie RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen.
(CU, PvdD)
Motie RES Grensoverschrijdende teams.
(CU, PvdD, PVDA)

M117-2021

05-07-2021

Motie Financiële participatie in de RES voor en door
iedereen.
(PVDA, GL, D66, PvdD, CU, SP )

M116-2021

05-07-2021

Motie RES Energie-armoede.
(PVDA, GL, D66, PvdD, CU, SP )

M115-2021

05-07-2021

Motie RES Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers
met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek.
(PVDA, D66, PvdD)
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Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt
aangegeven wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

M112-2021

05-07-2021

Motie monitoring gezondheids - en

Voorstel voor PS/Presidium

veiligheidseffecten.
(DENK, CDA)
M108-2021

05-07-2021

M106-2021

05-07-2021

Motie gesprekken tussen buurgemeenten.
(DENK, PvdD)
Motie RES: Bescherm natuur en cultuurhistorie in het
IJmeer.
(PvdD, PVDA, GL, D66, DENK)

M105-2021

05-07-2021

M104-2021

05-07-2021

Motie RES: Meer initiërende rol provincie.

M103-2021

05-07-2021

Motie CO2 opslag versus haalbaarheidsstudie Groen

Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens.
(PvdD, CU, PVDA, GL, CDA)
(PvdD, PVDA, DENK)
staal/Zeester.
(PVDA, GL, D66, VVD, SP, CDA, CU)

M102-2021

05-07-2021

Motie Problemen Tata Steel niet doorschuiven, maar
bij de bron aanpakken.
(PvdD, DENK)

M96-2021

05-07-2021

Motie Wensen en opvattingen
Verstedelijkingsstrategie MRA : leefomgeving en
leefbaarheid.
(PvdD, CU, PVDA, SP, 50PLUS/PvdO, DENK, D66, GL)

M93-2021

28-06-2021

Motie Slim en in lijn met wetenschap investeren
(ROM).
(PvdD, DENK, SP)
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Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt
aangegeven wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M92-2021

28-06-2021

Motie Oproep externe bedreigingen voor Waddenzee

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

verminderen.
(GL, PvdA, D66, PvdD, SP)
M88-2021

28-06-2021

M77-2021

28-06-2021

M54-2021

17-05-2021

Motie “Ladder van Leisure'.
(SP)
Motie stikstofgerelateerde leges.
(DENK, PvdD)
In oktober is er een actualisatie vanuit cie NLG bij de motie
gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
Het afdoeningsvoorstel is besproken in cie NLG van 25-102021. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie.
Voorstel: motie afdoen.

Motie bescherming kwetsbare eerst.
(PvdD)

M52-2021

17-05-2021

Motie Governance MRA.
(VVD, D66, GL, CDA, CU, FvD, SP, PVV)

M51-2021

17-05-2021

M50-2021

17-05-2021

Motie Voorbereiden op 55% co2-reducatie.
(GL, D66, PvdA, SP)
Motie Bijdrage NH aan actie “Kruidenrijk grasland’.
(CU, CDA)

M36-2021

12-04-2021

Motie Wind en geluidsschermen benutten voor
zonnepanelen.
(50PLUS/PvdO)
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In oktober is er een actualisatie vanuit GS en vanuit cie NLG bij
de motie gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
Het afdoeningsvoorstel is besproken in cie NLG van 25-102021. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie.
Voorstel: motie afdoen.

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt
aangegeven wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M24-2021

08-03-2021

Motie Betrek buurgemeenten óók bij het meten van
draagvlak over het plaatsen van windturbines.
(DENK, JA21)

M13-2021

01-02-2021

RO-instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan
Biodiversiteit.
(GroenLinks, PvdA, VVD)

M4-2021

01-02-2021

In oktober is er een actualisatie cie NLG bij de motie
gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
Het afdoeningsvoorstel is besproken in cie NLG van 25-102021. De commissie stemt in met het afdoen van deze motie.
Voorstel: motie afdoen.

Behoud loketfunctie o.a. op stations Alkmaar, Hoorn
en Hilversum.
(PvdA, SP, DENK, VVD, ChristenUnie, JA21, PVV)

M1-2021

01-02-2021

Onderzoek informatievoorziening burgers RES.
( JA21, D66)

M187-2020

16-11-2020

M185-2020

16-11-2020

M174-2020

09-11-2020

Optimaal onderhouden snelfietsroutes
(D66, GroenLin.ks, ChristenUnie, PvdA, PvdD)
Varende fietspaden .
(D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA)
In oktober is er een actualisatie vanuit cie EFB bij de motie
gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
Het afdoeningsvoorstel is besproken in commissie EFB van 2810-2021. De commissie is akkoord met het afdoen van deze
motie.
Voorstel: motie afdoen.

Helder taalgebruik.
(GroenLinks, D66, PvdA, PvdD)

M148-2020

22-10-2020

Heroverweging Zijpe –en Hazepolder.
(PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks)
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Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt
aangegeven wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

M147-2020

22-10-2020

Functiewijziging agrarisch bouwperceel

M146-2020

22-10-2020

Tiny Houses positief tegemoet treden.

Voorstel voor PS/Presidium

(ChristenUnie, CDA, PvdA)
(ChristenUnie, PvdD)
M143-2020

05-10-2020

M140-2020

05-10-2020

RES-Geingebied.
(SP)
RES-participatie.
(SP)

M138-2020

05-10-2020

M135-2020

05-10-2020

M130-2020

05-10-2020

Kansen voor de werkgelegenheid in de RES.
(PvdA, D66, PvdD, GroenLinks)
Motie bij concept-RESsen over burgerparticipatie.
(D66, PvdA, VVD)
Participatie voor iedereen.
(ChristenUnie, PvdD, CDA)

M126-2020

05-10-2020

M125-2020

05-10-2020

Koppel biodiversiteit aan de energietransitie.

M116-2020

05-10-2020

Leidraad Weidevogels.

Provinciale visie op RES.
(ChristenUnie)
(PvdD)
(GroenLinks, PvdD)

M115-2020

05-10-2020

M97-2020

05-10-2020

Weidevogels Zijpe.
(GroenLinks, PvdA)
Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis
in Blaricum.
(CDA, FvD)
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In oktober is er een actualisatie vanuit de griffie bij de motie
gepubliceerd.

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen inclusief actualisaties zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de
afzonderlijke moties kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt
aangegeven wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M75-2020

14-09-2020

Pont Ilpendam-Landsmeer.

M42-2020

18-05-2020

Motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds.

(ChristenUnie, PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, SP)
(VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA)
M41-2020

18-05-2020

M21-2020

09-03-2020

Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur.
(PvdA, VVD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, CDA)
Vang de kinderen van Moria op.
(PvdA, GroenLinks, PvdD, D66, CDA, ChristenUnie, SP)

M2-2020

03-02-2020

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

M111-2019

18-11-2019

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

M107-2019

18-11-2019

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

M96-2019

11-11-2019

Leefbaarheidsmonitor.
(PvdA, D66, PvdD, SP)

M83-2019

11-11-2019

Fietsvriendelijke stoplichten.
(ChristenUnie)

M68-2019

11-11-2019

Bomen voor klimaat en stikstof.
(PvdD)

M47-2019

30-09-2019

Draagvlak en participatie in de Regionale
Energiestrategieën, RES.
(SP)
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In november is er een actualisatie vanuit GS bij de motie
gepubliceerd.

