Lijst Ingekomen stukken november voor PS 13 december 2021
Nr.

Omschrijving

1

Concerncontrol: brief GS aan PS inz. Fraudebeleid (Rekeningencie 16-12-2021 en C-agenda
EFB 17-1-2022)
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn primair verantwoordelijk voor de preventie en
detectie van fraude. Het fraudebeleid draagt bij aan het invullen van deze
verantwoordelijkheid.

2

Concerncontrol: Brief GS aan PS inz. Managementletter 2021 (Rekeningencie 16-11-2021 en
C-agenda EFB 17-1-2022)
Op 10 november jongstleden heeft Publiek Belang Accountants de Managementletter 2021 aan
de provincie Noord-Holland (PNH) opgeleverd. In de Managementletter rapporteert de
accountant over de interim-controle 2021 die met name gericht is op de administratieve
processen, de IT-omgeving, de verbijzonderde interne controle en een aantal
verslaggevingsaspecten.

3

EHDF motie 42: Brief GS aan PS inz. Vervolg van het Economisch Herstel- en
Duurzaamheidsfonds (C-agenda EFB 17-1-2022)

4

Mobiliteit: Ingekomen mail ABC Architectuurcentrum Haarlem, juryrapport Ideeënprijsvraag
Verbetering Verkeersveiligheid Zeeweg Bloemendaal (C-agenda M&B 17-01-2022)

5

Mobiliteit: Ingekomen mail open brief Overlast Coenbrug Zaanstad (C-agenda M&B 17-012022)

6

Mijnbouwwet/geothermie: Advies winningsvergunning geothermie Middenmeer III (c-agenda
NLG & RWK 10-1-2022)
ECW Geoholding BV heeft een tijdelijke winningsvergunning voor aardwarmte aangevraagd
voor de locatie Middenmeer III. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd
gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het wingebied in
Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
en is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Hollands Kroon en het
Hoogheemraadschap Noorderkwartier.

7

Mobiliteit/Economie/Wonen: Bekostigen doortrekken Noord/Zuid-lijn naar Schiphol en
Hoofddorp (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022 en C-agenda RWK 10-01-2022)
Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de
metroringlijn Amsterdam is nodig om de bereikbaarheid op regionaal, nationaal én
internationaal niveau te verbeteren. Bovendien maakt het woningbouw mogelijk. Er is €1,5
miljard nodig als cofinanciering van de reservering via het Nationaal Groeifonds. Een bijdrage
van het Rijk kan de bekostiging rondmaken. Een alliantie van Vervoerregio Amsterdam,
gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, NS, Schiphol, KLM en provincie NoordPagina 1

Holland heeft nu als alternatief een tijdelijke toeslag voor metro, bus, trein en parkeren op
knooppunt Schiphol uitgewerkt. Dit om op terug te vallen als het Rijk niet of onvoldoende
bijdraagt.
8

Uitnodiging expertsessie over het aangescherpte EU klimaatbeleid (c-agenda RWK 10-1-2022)
In motie M51-2021 verzoeken PS het college van GS een expertsessie te organiseren over het
aangescherpte EU klimaatbeleid, dat bekend is geworden onder de naam Fit for 55.

9

Verslag Dag van de Ruimtelijke kwaliteit (PARK) & publicatie Verbonden Toekomst (c-agenda
RWK 10-1-2022)
Op 15 september jl. vond in de Philharmonie in Haarlem de eerste ‘Dag van de Ruimtelijke
Kwaliteit Noord-Holland’ plaats. Deze dag was door de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke
Kwaliteit (PARK), Steven Slabbers, georganiseerd, met als doel het publiek debat over de
ruimtelijke kwaliteit aan te jagen. Van deze dag is een verslag gemaakt. Ook is het boekje
‘Verbonden Toekomst’ van de PARK verschenen. Het bundelt de inzichten die 32 maanden
‘PARK-schap’ hebben opgeleverd.

10

Concerncontrol/Financiën: Voordracht Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen
2022-2025 (Rekeningencie 16-12-2021 enA-agenda EFB 17-1-2022)
De Financiële Verordening 2021 van de provincie Noord-Holland bepaalt dat de provincie één
keer in de vier jaar de Nota Weerstandsvermogen & risicomanagement actualiseert. De
kadernota beschrijft het voorgestelde beleid en geeft de kaders / beleidslijnen die bij het
hanteren van risicomanagement door de provincie Noord-Holland worden gehanteerd.

11

Klimaat / Wonen / Landbouw: Aanbiedingsbrief Minister Ollongren Geef richting maak ruimte
(C-agenda RWK & NLG 10-01-2022)

12

Bereikbaarheid: Ingekomen mail Fietsersbond (C-agenda M&B 17-01-2022)

13

Motie 42: Brief GS aan PS inz. Intentieverklaringen Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
(c-agenda RWK 10-1-2022 en EFB 17-1-2022)
Eigenaren van gebouwen die willen deelnemen aan het RVO ontzorgingsprogramma
‘Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ vragen we om samen met de provincie NoordHolland een intentieverklaring te ondertekenen. Daarmee spreken beide partijen de wil uit om
samen te werken en het project helemaal te doorlopen. Het resultaat daarvan is een goed
onderbouwd plan met een concreet maatregelenpakket om hun maatschappelijk vastgoed te
verduurzamen. Om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren wordt op dit moment een
subsidieregeling opgezet. Deze wordt naar verwachting begin 2022 van kracht. Hiervoor is een
bedrag van € 2 mln. beschikbaar uit het provinciaal Economisch Herstel- en
Duurzaamheidsfonds.

14

Landbouw: KORT Kwartaalverslag Greenport Aalsmeer Q3 - 2021 (C-agenda NLG 10-1-2022)

15

Dierenwelzijn: persbericht aan over de zienswijze ‘Dierwaardige veehouderij’ (C-agenda NLG
10-01-2022)
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16

Financiën: Voordracht Legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 (is vorige week aan Aagenda EFB 29-11-2021 gevoegd).
Met de vaststelling van de legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 beschikt de provincie
Noord-Holland over een redactioneel actuele verordening en tarieventabel.

17

Recreatie: De agenda en stukken vergadering algemeen bestuur Twiske Waterland (C-agenda
NLG 10-01-2022)

18

Recreatie: toekomstige samenwerking in het verband het Plassenschap Loosdrecht aanvullend
document (C-agenda NLG 10-01-2021)

19

Mobiliteit: Persbericht kwartaalrapportage OV ombudsman Q3 2021 (C-agenda M&B 29-112021)

20

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d.
16 november 2021 (B-agenda NLG 22-11-2021)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand aan iedere
vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder
provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals

21

Mobiliteit: Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2022 (C-agenda M&B 29-11-2021)
De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector worden verlengd tot
1 september 2022.

22

Mobiliteit: Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II (C-agenda M&B 29-11-2021)
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Bestuursovereenkomst hoogwaardig Openbaar
Vervoer Randstad II. Direct na de ondertekening van het bestuursakkoord door alle betrokken
partijen op 2 december a.s. zal hierover een nieuwsbericht worden verzonden.

23

Mobiliteit/Ruimte: Zienswijze op concept actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het
IJ (C-agenda M&B -trekker- 29-11-2021 en RWK 10-01-2022)
De gemeente Amsterdam heeft de concept actualisatie van de Nota van Uitgangspunten
Sprong over het IJ ter inzage gelegd. De provincie dient een zienswijze in om haar
ondersteuning voor het project uit te spreken en nogmaals te wijzen op de provinciale
belangen bij de aansluiting op regionale fietsroutes, het belang van de cruisevaart, de
doorgang van scheepvaart en de regionale context.

24

Natuur / Landbouw: Stimulering van agroforestry en voedselbossen op landbouwgronden (Cagenda NLG 10-01-2022)

25

Natuur: Brief handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen (C-agenda NLG 22-112021)

26

Recreatie: Agenda en stukken vergadering algemeen bestuur Groengebied Amstelland

27

Mobiliteit: Regionale werkagenda mobiliteit Zuid-Kennemerland IJmond (B-agenda M&B 1701-2022)
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Samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland/ IJmond is een regionale agenda opgesteld
met maatregelen om de mobiliteit in deze regio de komende tijd aan te pakken. Met deze
werkagenda wordt uitvoering gegeven aan het Perspectief Mobiliteit, wat 13 september 2021 is
vastgesteld in Provinciale Staten. De regionale agenda dient om focus aan te brengen in de
gezamenlijke inzet op het gebied van mobiliteit en kan gebuikt worden als discussiestuk met
achterbannen. Inzet is om in het najaar 2022 dan met een volgende versie van de gezamenlijke
agenda te komen.
28

CO2 Impact Analyse: Brief GS aan PS inz. CO2 impact analyse Noord-Holland (C-agenda RWK
en NLG 22-9-2021 en EFB en M&B 29-11-2021)
Het rapport 'CO2- impactanalyse Noord-Holland‘ van CE Delft is afgerond. Aanleiding van
deze studie is dat de provincie Noord-Holland, zoals aangegeven in het huidig coalitieakkoord,
graag wil weten wat de impact is van haar beleid op de CO2-uitstoot.

29

Erfgoed: mail en afschrift brief (aan mw. Pels) van de boerderijenstichting NH inz.
Waarderingskaart stolpboerderijen (wordt tkn toegevoegd aan de behandeling van de
voordracht beleidskader erfgoed en cultuur EFB 29-11-2021; de mail en brief met NAW
gegevens vindt u op de besloten ingekomen stukkenlijst))

30

Europa: Voordracht Europastrategie 2022-2030 (A-agenda EFB 29-11-2021)
In de Europastrategie beschrijven wij voor prioritaire onderwerpen welke Noord-Hollandse
belangen er op Europees niveau spelen en welke Europese activiteiten en samenwerkingen
bijdragen aan het realiseren van de provinciale opgaven.

31

Financiën: Voordracht Laatste begrotingswijziging 2021(A-agenda EFB en M&B 29-11-2021 en
c-agenda NLG en RWK 22-9-2021)
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar
beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de
verwachte inkomsten en uitgaven in 2021 op basis van de huidige verwachtingen.

32

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Geur - Ontwerpbesluiten I en II Tata Steel (B-agenda NLG
22-11-2021)
De OD NZKG heeft twee ontwerpbesluiten opgesteld voor geur voor Tata Steel. Het eerste
ontwerpbesluit betreft een herziening van het eerdere ontwerpbesluit voor een geurmaatregel
bij Hoogoven 6. Het tweede ontwerpbesluit betreft het opstellen van geurvoorschriften voor
het gehele bedrijf Tata Steel.

33

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Omgevingsdienst IJmond, begrotingswijziging 2022 (Aagenda NLG 22-11-2021)
De begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst IJmond wordt aan PS toegezonden zodat
PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. De begrotingswijziging regelt de gevolgen van
het uitstel van de Omgevingswet. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij de
documenten zijn, wordt PS voorgesteld om geen zienswijze te uiten.
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34

Ondermijning: Brief van GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke
weerbaarheidsscans (c-agenda EFB 29-11-2021)
De ‘Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021’ beoogt
een impuls te geven aan de verhoging van de weerbaarheid tegen en bewustwording van
ondermijning bij bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten. Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Om alle Noord-Hollandse
gemeenten in aanmerking te laten komen voor deze regeling wordt ook met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2021 subsidie verleend

35

Natuur: Brief gemeente Bloemendaal Programma Natuurnetwerk (PS 15-11-2021 betrekken bij
agendapunt 13)

36

Natuur: Brief uitwerking bossenstrategie Noord Holland (C-agenda NLG 22-11-2021)

37

Recreatie: Brief toekomstige samenwerking recreatieschap (C-agenda NLG 15-11-2021)

38

Brede Basismonitor: Brief GS aan PS inz. Brede Basismonitor Noord-Holland (B-agenda EFB
29-11-2021 en c-agenda NLG (Cie NLG wordt uitgenodigd bij EFB van 29-11-2021)
De Brede Basismonitor geeft weer hoe in onze provincie de welvaart zich in de brede zin van
het woord ontwikkelt. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze monitor waren meerdere
trendmonitoringvragen. In deze basismonitor zijn de trendmonitoringvragen samengevoegd
tot een samenhangend geheel dat een integraal inzicht geeft van de belangrijke trends in
Noord-Holland. De Brede Basismonitor wordt doorontwikkeld en krijgt jaarlijks een update die
aansluit bij de P&C cyclus.

39

Cultuur en erfgoed: Voordracht Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (A-agenda EFB 29-112021)
Het college biedt Provinciale Staten het geactualiseerde beleidskader erfgoed en cultuur 2022
ter besluitvorming aan. Met het beleidskader geeft het college vorm aan het cultuurbeleid en
de prioriteiten die zij voor ogen heeft.

40

Luchtvaart: Aanpassing luchthavenbesluiten in de omgevingsverordening (B-agenda M&B 2911-2021)
In de luchthavenbesluiten voor de luchthavens Texel en Hilversum is een contour opgenomen
met een geluidsmaat, die niet meer is voorgeschreven. Daarnaast zijn de beperkingen in deze
luchthavenbesluiten niet in lijn met de sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie (“Lokaal wat kan,
regionaal wat moet”). Gedeputeerde Staten zien geen bijzonderheden om nadere beperkingen
op te leggen. Deze beperkingen worden daarom in de Omgevingsverordening NH2022 herzien.
In geval van een ruimtelijke ontwikkeling binnen de 48 dB(A) Lden contour is het straks aan de
gemeenten om een afweging te maken over de toedeling van functies. Hierbij dienen zij in het
kader van kwaliteit van de fysieke leefomgeving rekening te houden met het luchtvaartgeluid.

Pagina 5

41

Luchtvaart: Beantwoording mail C-agenda M&B 28-10-2021 Geluidsoverlast en last van
luchtdrukverplaatsing helikopters Amsterdam heliport_Geredigeerd.pdf (C-agenda M&B 2911-2021)

42

Pallas: Brief GS aan PS inz. uitstel terugbetaling lening Pallas (B-agenda EFB 29-11-2021)
Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in Petten gaat
vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor €
40 miljoen in de vorm van een lening beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe
reactor. Op verzoek van de stichting wordt de terugbetaling van deze lening uitgesteld tot 1
april 2023.

43

Social Return: Brief GS aan PS inz. social return beleid in relatie tot statushouders (c-agenda
EFB 29-11-2021)

44

Fauna: Tijdelijke herbenoeming leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) (Cagenda NLG 22-11-2021)
Op grond van artikel 82 Provinciewet hebben Gedeputeerde Staten op 8 november 2016 een
besluit genomen voor de instelling van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF).
De MARF is in 2017 door de twaalf Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies
gezamenlijk opgericht. De voorzitter en leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De
benoemingsbesluiten van de provincies verlopen in 2021. In afwachting van een externe
evaluatie wordt de benoemingsperiode van de MARF verlengd tot 31 mei 2022.

45

Natuur: Brief gericht aan GS voortgang ecologisch adviesrapport NNN Zuid Kennemerland (PS
15-11-2021 Betrekken bij agendapunt 13a)

46

Natuur: Kavelruil Schoorldam (C-agenda NLG 22-11-2021)
De provincie neemt deel aan de Kavelruil Schoorldam. Deze heeft betrekking op de percelen
rondom Schoorl(dam) en Groet. De kavelruil is een initiatief van de gemeente Bergen. Door
deze kavelruil is er sprake van agrarische structuurverbetering (robuustere beheereenheid) en
wordt een bijdrage geleverd aan de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.

47

Natuur: Salderingsovereenkomst NNN herontwikkeling hotel Nassau te Bergen (C-agenda NLG
22-11-2021)
Het college stemt in met de salderingsovereenkomst NNN tussen de provincie en de gemeente
Bergen, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de herontwikkeling van hotel Nassau
aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.

48

Recreatie: Reactie op brief GS d.d. 14 oktober 2021 inzake Belang in Recreatie Noord-Holland
RNH op brief GS d.d. 14 oktober 2021 inzake Belang in Recreatie Noord-HollandRNH op brief
GS d.d. 14 oktober 2021 inzake Belang in Recreatie Noord-Holland (C-agenda NLG 22-112021)

49

Recreatie: Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o. (Aagenda NLG 22-11-2021)
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De provincie Noord-Holland is een deelnemer in het Plassenschap Loosdrecht e.o. Conform de
Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap
Loosdrecht e.o. wordt de 1ste begrotingswijziging 2021 aan raden en Staten van alle
deelnemers voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen 13
december a.s. een oordeel vormen over deze stukken.
50

Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsprogramma en
Samenwerkingsovereenkomst Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam (C-agenda EFB 2911-2021)
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken staat opgenomen dat de provincie de
landschappelijke, recreatieve en educatieve waarde van de liniedijken van de Stelling van
Amsterdam willen versterken. In overleg met beheerders en eigenaren van de liniedijken heeft
de provincie hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld en maatregelen geformuleerd.
Tevens hebben de betrokken partijen afgesproken een samenwerkingsverklaring voor de
uitvoering van de maatregelen aan te gaan.

51

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2022
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (A-agenda NLG 22-11-2021)
De 1e begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wordt aan
Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale Staten een zienswijze op het stuk kan geven.

52

Coalitieakkoord: Brief GS aan PS inz. Midterm review coalitieakkoord (B-agenda alle
commissies november 2021)
GS hebben de midterm review van het coalitieakkoord vastgesteld. In de midterm review wordt
de voortgang van het coalitieakkoord in beeld gebracht. Daarnaast kijken GS vooruit naar de
tweede helft van de collegeperiode. Uit de midterm review blijkt dat het college ondanks
ingrijpende nieuwe ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, goed op koers ligt. De komende tijd
legt het college de focus op de uitvoering.

53

Mijnbouwwet/Geothermie Advies op aanvraag opsporingsvergunning Geothermie Uithoorn (Cagenda NLG -trekker- en RWK 22-11-2021)
High Tree Energy BV en Tullip Energy Exploration & Development BV hebben een
opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Uithoorn. Dit valt onder
de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om
advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid
door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn, het waterschap en drinkwaterbedrijf
AGV/Waternet en het drinkwaterbedrijf PWN.

54

Mijnbouwwet/Aardwarmte: Advies op aanvraag opsporingsvergunning Geothermie Kudelstaart
(C-agenda NLG -trekker- en RWK 22-11-2021)
High Tree Energy BV en Tullip Energy Exploration & Development BV hebben een
opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Kudelstaart. Dit valt
onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd
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om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is
voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in
overleg met de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer, het waterschap en
drinkwaterbedrijf AGV/Waternet en het drinkwaterbedrijf PWN.
55

Wonen/energie infrastructuur/technisch personeel: Brief GS aan PS inz. aandachtspunten
Noord-Holland kabinetsformatie (c-agenda RWK 22-11-2021 en c-agenda EFB 29-11-2021)
Gedeputeerde Staten geven middels een brief aandachtspunten vanuit Noord-Holland mee ten
behoeve van de kabinetsformatie met betrekking tot de woningbouwopgave, energieinfrastructuur Pallas en de beschikbaarheid van technisch personeel

56

Motie 115-2021 Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie
Wieringerhoek (B-agenda RWK en C-agenda NLG 10-1-2022)
Provinciale Staten hebben op 5 juli 2021 met motie M115-2021 het college van Gedeputeerde
Staten opgeroepen serieus te onderzoeken of binnendijkse achteroevers met zon, natuur en
recreatie in de Wieringerhoek bijdragen aan het halen van de doelstellingen voortvloeiend uit
het Klimaatakkoord, landschappelijk goed in te passen vallen en op voldoende draagvlak
kunnen rekenen in de regio. Aan de motie is invulling gegeven door een
haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren.

57

Ontheffingsverzoek Nauertogt 13 te Koedijk (c-agenda RWK 10-1-2022)
De gemeente Alkmaar heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020
ingediend ten behoeve van de bouw van een tweede woning bij Nauertogt 13 te Koedijk.
Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

58

Recreatie: Agenda vergadering AB Alkmaarder- en Uitgeestermeer (C-agenda NLG 10-012021)

59

Uitwerking M125-2021 (Motie Jeugd Kinderres) (B-agenda RWK 10-1-2022)
Op 5 juli 2021 hebben Provinciale Staten Motie Jeugd/KinderRES (M125-2021) aangenomen. In
deze motie verzoeken Provinciale Staten om samen met het onderwijsveld te onderzoeken wat
de behoefte is met betrekking tot een onderwijsprogramma over klimaat en energie voor het
primair en voortgezet onderwijs. En hierin mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit
onderwijsprogramma zou kunnen zijn op een manier dat het past bij de belevingswereld van
kinderen.
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