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12.

Heropening besluitvormende vergadering
Heropening: 20.00 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen deze besluitvormende online-vergadering.
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Welkom aan de Statenleden die aanwezig zijn in deze online vergadering en ook welkom aan alle
belangstellenden die deze vergadering via de website volgen.
Vanavond in deze besluitvormende online-vergadering wordt er digitaal gestemd over alle
ingediende moties, amendementen en besproken voordrachten. Zoals gezegd, kunnen er nu
geen moties en amendement meer worden aangepast of ingediend.
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Zorgt u ervoor dat u nu bent ingelogd in het stemsysteem van Notuvote. Klikt u daarbij in de
kalender op de 2e vergadering PS-besluitvormend. Zorg dat u ingelogd blijft door zo nu en dan te
refreshen. Dat doet u door de cirkelvormige pijl links of rechts naast uw adresbalk aan te klikken.
Mocht u problemen ondervinden, laat dit dan direct weten hier in de vergadering, door een
handje op te steken. Iemand van Notubiz zal u dan assisteren bij het inloggen.
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Ik verzoek de online aanwezige leden om de microfoon te dempen en de camera uit te schakelen.
Ik vraag iedereen om de mobiele telefoons tijdens de vergadering op stil te zetten.
Aan de leden die straks bijvoorbeeld een stemverklaring doen en dus in beeld komen vraag ik om
er rekening mee te houden dat de vergadering live wordt uitgezonden. Wees u er van bewust dat
uw achtergrond in beeld kan zijn en dat achtergrondgeluiden worden uitgezonden wanneer u het
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woord voert. Gebruik een headset en beperk achtergrondgeluiden zoveel mogelijk.
Ik deel u mede, dat bericht van verhindering voor de besluitvormende vergadering is ontvangen
van mevrouw Van Soest en de heer Hoogervorst. Mevrouw Vastenhouw heeft aangegeven later te
zullen inschakelen. Op dit moment zullen we met 52 Statenleden stemmen over de moties,
amendementen en voordrachten.
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Indien u eerder de online-Statenvergadering moet verlaten, meldt u zich dan wel af via de chat.
Dan weten we tijdig hoeveel stemmen er binnen moeten komen.
Ik herhaal nog even wat aandachtspunten voor een online-vergadering van Provinciale Staten.
Bij alle voorgestelde besluiten en ingediende moties en amendementen wordt digitaal gestemd.
Behalve uiteraard als een Statenlid vraagt om hoofdelijke stemming. De uitslag van de digitale

75

stemming kunt u op de website terugvinden waar deze vergadering live wordt gevolgd. Bij het
betreffende agendapunt kunt u dan de uitslag van de stemming terugvinden, uiteraard na
verversen van de webpagina. Indien u zich bij een stemming wenst te onthouden van stemmen,
steekt u dan tijdig voor de stemming het gele handje op. Dan kan ik u in beeld brengen om de
melding te doen.
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We stemmen vandaag digitaal. Voordat we overgaan tot het vaststellen van de agenda, wil ik
graag een proefstemming met u doen.
Geïnteresseerden die de vergadering live volgen, kunnen na afloop van elke stemming de uitslag
zien. Bij het betreffende agendapunt wordt dan een stemdiagram toegevoegd. U dient dan wel na

85

de stemming de webpagina even te verversen.
Wanneer straks een stemming wordt gestart klikt u op “voor” of op “tegen”.
Indien u zich wenst te onthouden van stemming klikt u op “onthouden”. Wel dient u vooraf via de
stemverklaring aan te geven wanneer zich van stemmen wilt onthouden. Als u zeker bent dat uw
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stem goed is ingevuld, klikt u vervolgens op “versturen”. Een eventuele vergissing kan na het

90

klikken op “versturen” niet meer worden hersteld. Indien ik nog stemmers mis, zal ik dat melden
tijdens de stemming. Ik zal vervolgens nog 1 minuut de tijd geven de ontbrekende stemmen
alsnog in te voeren. Als alle aanwezigen hebben gestemd, geef ik aan dat ik de stemming ga
sluiten en lees de stemuitslag op.

95

Dan gaan we nu over tot een proefstemming en dat doen we digitaal. In totaal nemen er 52
Statenleden deel aan deze online vergadering. Ik verzoek u om nu naar de stemmodule te gaan
waarop u bent ingelogd. Onder aan de pagina verschijnt straks steeds de stemming die aan de
orde is.

100

Aan de orde is nu een proefstemming. U kunt nu digitaal uw stem uitbrengen in de stemmodule
en onderaan in de stembalk te klikken op “voor of tegen”
Als u klaar bent klikt u op “versturen”. Iedereen heeft gestemd, de stemming is nu gesloten.
Voor 31 stemmen. Tegen 15 stemmen. 6 Statenleden hebben zich onthouden van stemming.
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Tegen hebben gestemd CU en DENK. De SP, Fractie Baljeu en Liberaal Noord-Holland hebben voor
gestemd. Een aantal fracties heeft verdeeld gestemd.
Voor de zekerheid doen we nog een tweede proefstemming.
Proefstemming 2 is verworpen met 22 stemmen, 23 stemmen tegen en 7 onthoudingen.
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13a.

Programma Natuurnetwerk 2022 (Voordracht 59-2021)

13b.

Natuurbeheerplan 2022 (Voordracht 60-2021)

De VOORZITTER: Het Programma Natuurnetwerk 2022, voordracht 59 en direct het

115

Natuurbeheerplan 2022, voordracht 60. De beraadslagingen hebben vanmiddag plaatsgevonden.
We gaan nu stemmen. We beginnen met de amendementen, die op die voordrachten zijn
ingediend. Dan is er een motie en daarna komen de voordrachten zelf in stemming.
Amendement 32 ‘Ambities niet naar beneden bijstellen’

120

Verlangt iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend.
Met 7 stemmen voor en 45 stemmen tegen is amendement 32 verworpen. Voor hebben gestemd:
PvdD, SP, CU en DENK.

125

Amendement 33 ‘Bossenstrategie bodemdaling’
Verlangt iemand hoofdelijke stemming, stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend.
Met 6 stemmen voor en 46 stemmen tegen is amendement 33 verworpen. Voor hebben gestemd:
PVV, SP en DENK.

130
Motie 221 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN’
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Motie 221 is aangenomen met 37 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Tegen hebben gestemd:
D66, CDA, SP, DENK, Fractie Baljeu en Liberaal Noord-Holland.

135

Voordracht 59 ‘Programma Natuurnetwerk 2022’
Verlangt iemand hoofdelijke stemming, stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming wordt gesloten
Met 36 stemmen voor en 16 stemmen tegen is voordracht 59 aangenomen. Tegen hebben
gestemd: JA21, CDA, Forum voor Democratie, PVV en de SP.

140
Voordracht 60 ‘Natuurbeheerplan 2022’
Verlangt iemand hoofdelijke stemming, stemverklaring of aantekening?
De heer ZOON (PvdD): Hoewel we voor het Natuurbeheerplan zijn, zien we dat de jacht ook een

145

onderdeel daarvan vormt. Dat vinden wij bizar. Die discussie gaan we ook voeren in de
commissie. We zullen voor dit Natuurbeheerplan stemmen, maar met uitzondering van de jacht.
De VOORZITTER: Wenst iemand anders nog een stemverklaring af te leggen? Verlangt iemand
aantekening? Zo niet, dan wordt de stemming voor voordracht 60 en vervolgens gesloten.

150

Met 42 stemmen voor en 10 stemmen tegen is voordracht 60 aangenomen. Tegen hebben
gestemd: JA21, Forum voor Democratie en de PVV.

155

14.

Versterkte samenwerking MRA (Voordracht 64-2021)

14a.

Stemming en besluitvorming over de voordracht en over de bij de
Beraadslagende vergadering ingediende moties en amendementen

De VOORZITTER: Bij voordracht 64, Versterkte samenwerking MRA wordt een motie in
stemming gebracht.

160

Motie 226 ‘Grootste uitdagingen expliciet onderdeel maken van de MRA’
Verlangt iemand hoofdelijke stemming, stemverklaring of aantekening?
Mevrouw KAPITEIN (D66): Alhoewel wij het inhoudelijk niet oneens zijn met de genoemde
thema’s zullen we toch tegen stemmen. Met het aannemen van deze motie lijkt het alsof we de

165

MRA belangrijker vinden en onszelf onbelangrijker maken. Om die reden stemmen we tegen.
De VOORZITTER: Wenst iemand anders nog een stemverklaring uit te brengen? Verlangt iemand
aantekening? Zo niet dan wordt de stemming geopend. De heer Koyuncu (DENK) is niet in de
gelegenheid om te stemmen. De stemming wordt gesloten.

170

Met 21 stemmen voor en 30 stemmen tegen is motie 226 verworpen. Voor hebben gestemd: GL,
PvdA, PvdD, SP en CU.
Voordracht 64 ‘Versterkte samenwerking MRA’
Verlangt iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

175
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Stemverklaring: Mevrouw BEZAAN (PVV): Ondanks dat ook in de definitieve
samenwerkingsafspraken staat dat de MRA geen bestuurslaag is, motie 153 is overgenomen en
de samenwerkingsafspraken na opgedane praktijkervaringen bijgeschaafd kunnen worden, wordt
er wel gestreefd naar een intensieve samenwerking en blijft de MRA, organisatorisch gezien, flink

180

opgetuigd. De vrees van de PVV, dat er langzaam een soort mini-EU wordt gecreëerd, is dan ook
niet weggenomen en daarom kan onze fractie niet instemmen met voordracht 64.
De VOORZITTER: Wenst iemand anders een stemverklaring af te leggen? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming wordt gesloten.

185

Met 40 stemmen voor en 11 stemmen tegen is voordracht 64 aangenomen. Tegen hebben
gestemd: JA21, PvdD en de PVV.

190
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15.

Initiatiefvoorstel VVD en D66 opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de
agrarische sector (nummer 65-20221)

15a.

Stemming en besluitvorming over initiatiefvoorstel en over de bij de beraadslagende
vergadering ingediende moties en amendementen

De VOORZITTER: Er is een amendement ingediend op het initiatiefvoorstel. Dat wordt eerst in
stemming gebracht. Daarna wordt het initiatiefvoorstel zelf in stemming gebracht.
Amendement 34 ‘Hulp bij bedrijfsopvolging richting noodzakelijke landbouwtransities.
Verlangt iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

200
Stemverklaring: Mevrouw JELLEMA (PvdA): We gaan voor amendement 34 stemmen, met de
volgende stemverklaring. We denken dat het voorgestelde al gebeurt. We lezen dit amendement
als een ondersteuning daartoe. We kunnen leven met het dictum. We kunnen niet leven met de
toelichting. Die zouden we er eigenlijk van willen uitsluiten, maar het gaat natuurlijk om het

205

dictum.
De VOORZITTER: Wenst iemand anders een stemverklaring af te leggen? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming wordt gesloten.
Amendement 34 is verworpen met 20 stemmen voor en 31 stemmen tegen. Voor hebben

210

gestemd: GL, PvdA, PvdD en de SP.
Initiatiefvoorstel VVD en D66 ‘Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector’
Voordracht 65
Verlangt iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

215
Stemverklaring: Mevrouw BEZAAN (PVV): Onze fractie kan helaas niet instemmen met het
initiatiefvoorstel van D66 en de VVD. De PVV is namelijk van mening dat levensvatbaarheid van
agrarische bedrijven het grootst is als ze met zo min mogelijk regels worden geconfronteerd.
Hoewel in het initiatiefvoorstel valt te lezen dat boeren te maken hebben met stapeling van

220

Europese en nationale wet- en regelgeving, versterkt door met name natuurbeleid van de
Provincie, ziet onze fractie in het initiatiefvoorstel helaas geen suggesties om juist daarop in te
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spelen. Boeren moet niet lastig worden gevallen met stikstof- en klimaatsprookjes, maar met rust
worden gelaten.

225

De VOORZITTER: Wenst iemand anders een stemverklaring af te leggen? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming wordt gesloten.
Voordracht 65 is aangenomen met 41 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Tegen hebben
gestemd: FvD, PvdD, PVV en SP.
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Gefeliciteerd meneer De Wit en mevrouw Kapitein met uw initiatiefvoorstel.
16.

235

240

Vragenuur

Dit punt is behandeld in de beraadslagende uitloopvergadering.
16a.

Stemming moties actualiteiten (indien deze zijn ingediend)

17.

Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag

De VOORZITTER: Aan de orde is de motie 183 Vreemd aan de Orde van de Dag ‘Gelijke
spreektijd voor Statenleden A en Statenleden B’
Verlangt iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?
Stemverklaringen: De heer ZOON (PvdD): Hoewel wij ook vinden dat de spreektijd aangepast
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moet worden in het Reglement van Orde en Spreektijdregeling, -als kleine fractie vinden we dat
iedereen evenveel spreektijd zou moeten kunnen krijgen-, vinden we het niet de juiste manier om
dat op dit moment op deze manier te regelen. Om die reden zullen we tegen stemmen.
De heer DEEN (PVV): We zien hier een situatie dat een Statenlid onvrijwillig uit een fractie is
gezet. We hebben het hier dus niet over een vrijwillige afsplitsing of een zogenoemde ‘zetelroof’.

250

We vinden dit onderscheid belangrijk. Gezien de genoemde overwegingen in de motie steunen we
daarom in dit specifieke geval deze motie van mevrouw Van Geffen.
De VOORZITTER: Wenst iemand anders een stemverklaring af te leggen? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming wordt gesloten.

255
Motie VOD 183 wordt verworpen met 10 stemmen voor en 41 stemmen tegen. Voor hebben
gestemd: JA21, PVV, Fractie Baljeu en Liberaal Noord-Holland.

260

18.

Sluiting besluitvormende vergadering

De VOORZITTER: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze besluitvormende
vergadering, die ik zo direct zal sluiten. Niet voordat ik u er nog op wijs dat we naar alle
waarschijnlijk in dezelfde vorm met beraadslagen en besluitvormen uit elkaar gehaald, in hybride
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vorm vergaderen op 13 december. Ik hoop u dan in goede gezondheid te zien. Fijne avond.
Sluiting om 20.38 uur.
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