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Datum vergadering

: 13 december 2021

Voorzitter

: dhr. A.Th.H. van Dijk

Wnd. griffier

: dhr. M.W. Admiraal

Vergaderstukken

: online beschikbaar PS 13-12-2021

Beraadslagende vergadering om 10.00 uur.
Besluitvormende vergadering om 20.00 uur.
Stemming en besluitvorming over alle voorstellen heeft plaatsgevonden in de besluitvormende
PS-vergadering.

1.

Opening en mededelingen.
Dhr. Dessing (FvD) en mw. Vastenhouw (FvD) arriveren later in de beraadslagende
vergadering.
Dhr. Deen (PVV) is afwezig in de besluitvormende vergadering.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
• PS heeft ingestemd met het behandelen van een ingediende actualiteit door fractie SP
over Tata Steel. De actualiteit wordt behandeld bij agendapunt 14.
•

Er zijn mondelinge vragen ingediend voor het Vragenuur door fractie PvdD inzake het
Ontbreken van een Wet natuurbeschermingsvergunning voor Schiphol.

•

Er zijn 4 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend:
- M228-2021 door fracties Liberaal NH, SP en 50PLUS/PvdO inzake “Tijdig nadenken
voer financiering Masterplan Wonen”;
- M229-2021 door fracties Liberaal NH en 50PLUS/PvdO inzake “Beleid voor regionale
luchthavens”;
- M230-2021 door fracties Liberaal NH en 50PLUS/PvdO inzake “Omgangsvormen in
het kader van een transparante en open bestuurscultuur in eigen huis”.
- M231-2021 door fracties PvdA, VVD, SP, CDA en JA21 inzake “Red de Lange Jaap”.
Stemming over deze moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering bij
agendapunt 15.

De agenda wordt vastgesteld.

3a.

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Er is geen geheim stuk ter bekrachtiging ingekomen.
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3b.

Lijst geheimhouding PS.
Op vraag van dhr. Zoon (PvdD) of geheimhouding van punten 2010-09 en 2012-12 eerder
opgeheven kan worden, heeft de voorzitter aangegeven dat geheimhouding nog voort moet
blijven duren. De lijst geheime stukken wordt opgeschoond zodra er een geheimhouding
opgeheven kan worden.
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vaststelling notulen van de beraadslagende en besluitvormende vergaderingen van
8 en 15 november 2021.
De notulen van de beraadslagende en besluitvormende vergaderingen van
8 en 15 november 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 54 leden.
Afwezig is dhr. Deen (PVV).

8a.

Beslissing op bezwaar betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 tot
vaststelling van de RES-sen 1.0.
Voordracht 66-2021

8b.

Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst NoordHolland Noord.
Voordracht 68-2021

8c.

Zienswijze PS op de begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond.
Voordracht 69-2021

8d.

Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o.
Voordracht 70-2021

8e.

Laatste begrotingswijziging 2021.
Voordracht 72-2021
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De besluiten behorende bij de punten 8a t/m 8e zijn aangenomen en zijn bij het
betreffende agendapunt op de website gepubliceerd.
-

-

9.

Fractie JA21 wenst aantekening tegen voordracht 66 (punt 8a) te stemmen,
vanwege het feit dat de RES als strategie is aangemerkt voor de fractie niet afdoende
is en dat de fractie ervoor is dat het in de toekomst ook een besluit zal zijn,
vanwege de vergaande impact van deze strategie.
Fracties FvD, PVV, DENK en 50PLUS/PvdO wensen aantekening tegen voordracht
66 (punt 8a) te stemmen.
Fractie 50PLUS/PvdO wenst ook aantekening tegen voordracht 69 (punt 8c) te
stemmen.
Fractie PVV wenst aantekening voor voordracht 72 (punt 8e) te stemmen; wil wel
aangeven dat de fractie kritisch staat ten opzichte van subsidies Bloemendaler
Polder, Kwaliteitsimpuls Faunapassage en de fosfatisering van fosfaatrijk
inlaatwater en niet afkoppelen van agrarische gebieden ten behoeve van
waterkwaliteit in de Oostelijke Vechtplassen.

Beslissing op bezwaar betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 inhoudende de
vaststelling dat het besluit tot vaststelling van de RES 1.0 Noord-Holland Noord en de RES
1.0 Noord-Holland Zuid niet referendabel is.
Voordracht 67-2021
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Deen (PVV).
Er is 1 motie ingediend en verworpen:
• M232-2021 door fracties FvD en PVV inzake “Duidelijkheid voer spoedeisendheid van
referendabele besluiten” is verworpen. Voor 14 en tegen 40 stemmen. Voor stemmen de
fracties JA21, FvD, PVV, 50PLUS/PvdO, DENK, fractie Baljeu en 1 lid van PvdD (Statenlid
Kostic stemt voor).
Fractie PvdA wenst aantekening tegen motie M232 te stemmen; is zeker
voorstander van meedenken door Noord-Hollanders; bij dit concrete verzoek
bevestigt het advies van de onafhankelijke Hoor- en adviescommissie inhoudelijk
het besluit van PS, ook wil de fractie deze bevoegdheid bij PS houden en niet bij GS
leggen, zoals in deze motie wordt gesuggereerd en stemt daarom tegen de motie.
Fractie PvdD wenst aantekening tegen motie M232 te stemmen; geeft aan dat
Referenda lastig zijn binnen de provincie en er nu twee zijn geweest die mislukt
zijn; de fractie vindt dat er een hoop duidelijkheid nodig is om een referendum te
houden en vindt dat deze motie die duidelijkheid niet schept; de fractie ziet wel het
gevaar en de noodzaak ervoor en stemt daarom tegen de motie.

Voordracht 67-2021 is aangenomen.
Voor 41 en tegen 13 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, 50PLUS/PvdO,
DENK en fractie Baljeu.
Het besluit 67-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 9 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
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Vaststellen Europastrategie 2022-2030.
Voordracht 71-2021
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Deen (PVV).
Dhr. Van Gilse (VVD) onthoudt zich van stemmen bij motie M234-2021.
Er zijn 6 amendementen ingediend, waarvan er 2 zijn aangenomen en 4 zijn verworpen:
•

A38-2021 door fracties PvdD, SP en DENK inzake “Tussentijdse beschouwing
Europastrategie” is aangenomen.
Voor 51 en tegen 3 stemmen. Tegen stemmen de fracties PVV en fractie Baljeu.
Dictum:
PS besluit om in het bovengenoemde ontwerpbesluit een nieuw besluitpunt (punt 2) toe te
voegen, namelijk:
2. In 2026 vindt een tussentijdse beschouwing van de Europastrategie 2022-2030 plaats.
-

Fractie D66 wenst aantekening voor amendement A38 te stemmen; vond de
toezegging voor de tussentijdse evaluatie van gedeputeerde Zaal in de commissie
eigenlijk al genoeg; vindt het amendement eigenlijk overbodig, maar stemt toch
voor.

•

A40-2021 door fracties ChristenUnie en CDA inzake “Verdienmodel agrariërs doel
Europastrategie” is aangenomen.
Voor 33 en tegen 21 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, D66, PvdD, PVV, DENK en
Liberaal NH.
Fractie VVD wenst aantekening tegen amendement A40 te stemmen; vindt het
amendement sympathiek, maar hoort ook de gedeputeerde goed waarbij ze zegt
dat het amendement overbodig is en staand beleid is.
Fractie D66 wenst aantekening tegen amendement A40 te stemmen; vindt dit
onderdeel voldoende geborgd in de Voedselvisie en het speelt een rol in de
komende NSV.

•

A35-2021 door fracties PvdD, SP en DENK inzake “Inzet concurrentiepositie en
vestigingsklimaat passend bij grote uitdagingen van nu” is verworpen. Voor 10 en tegen 44
stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP, ChristenUnie, 50PLUS/PvdO, DENK en 1 lid
van FvD (dhr. Dekker stemt voor).
- Fractie PvdA wenst aantekening tegen amendement A35 te stemmen; wil graag de
gezonde leefomgeving extra onderstrepen en is hierbij op zoek naar een balans in
het beleid; is het eens met de gedeputeerde dat dit geen onderdeel is voor een
vernieuwd beleid en een lobby en stemt daarom tegen.

•

A36-2021 door fracties PvdD en SP inzake “Inzet op groene waterstof met zo min mogelijk
tussenstappen” is verworpen. Voor 8 en tegen 46 stemmen. Voor stemmen de fracties
PvdD, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
- Fractie JA21 wenst aantekening tegen amendement A36 te stemmen; is het met de
PvdD en de SP eens en zijn niet voor blauwe waterstof; geeft aan dat dat dus een
onnodige stap blijft, maar vindt het tegelijk onrealistisch om direct over te gaan op
groene waterstof; pleit daarom voor waterstof geproduceerd met kernenergie.
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-

Fractie D66 wenst aantekening tegen amendement A36 te stemmen; meldt dat
hoewel de naam van dhr. Kanik (D66) aan dit amendement werd verbonden door
Statenlid Kostić, is de fractie van mening dat de gekozen strategie belangrijk is om
bestaand beleid op aan te passen; geeft aan dat gedeputeerde Stigter bovendien
heeft gezegd dat zo min mogelijk moet worden ingezet op groene waterstof; de
fractie stemt tegen en vraagt om een gesprek in de commissie RWK.

•

A37-2021 door fracties PvdD, SP, ChristenUnie en DENK inzake “Energietransitie in
samenhang met bescherming biodiversiteit” is verworpen. Voor 9 en tegen 45 stemmen.
Voor stemmen de fracties PvdD, SP, ChristenUnie, 50PLUS/PvdO en DENK.

•

A39-2021 door fracties CDA en ChristenUnie inzake “Alle POP-gelden kunnen benutten” is
verworpen. Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD,
ChristenUnie, 50PLUS/PvdO, fractie Baljeu en Liberaal NH.

Er zijn 2 moties ingediend, waarvan er 1 is aangenomen en 1 en verworpen:
•

M233-2021 door fracties PvdD, SP en DENK inzake “Europa dichter bij Provinciale
Staten” is aangenomen.
Voor 46 en tegen 8 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, PVV en fractie Baljeu.
Dictum:
PS verzoekt GS:
- om PS waar mogelijk actief en tijdig te informeren over de inzet in verschillende
Europese verbanden, met name bij belangrijke onderwerpen;
- bij betrokkenheid bij besluitvorming rond grote en voor provincie belangrijke
onderwerpen, daar waar mogelijk van tevoren afstemming te zoeken met de commissie;

•

M234-2021 door fracties SP en PvdD inzake “Niet lobbyen voor datacenters” is verworpen.
Voor 19 en tegen 34 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP, ChristenUnie,
50PLUS/PvdO en DENK.
Dhr. van Gilse (VVD) onthoudt zich van stemmen bij deze motie.
Fractie PVV wenst aantekening voor motie M234 te stemmen; geeft aan dat
ondanks het feit dat de fractie 37 datacenters geen prestatie van formaat vindt, het
de fractie niet belet om voor deze motie te stemmen.
Fractie JA21 wenst aantekening voor motie M234 te stemmen; geeft aan dat zolang
de provincie Noord-Holland haar eigen energiehuishouding niet op orde heeft, de
fractie tegen de vestiging van nieuwe datacenters is, met name tegen de
zogenoemde hyperscales.

Voordracht 71-2021 is aangenomen.
Voor 36 en tegen 18 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, FvD, PvdD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
Het besluit 71-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 10 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
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-

-

11.

Fractie SP wenst aantekening tegen voordracht 71 te stemmen; heeft een aantal
voorstellen ingediend waarvan de fractie dacht dat de Europastrategie daardoor
verbeterd zou worden, die voorstellen zijn verworpen, om die reden stemt de fractie
tegen de Europastrategie.
Fractie PVV wenst aantekening tegen voordracht 71 te stemmen; beseft zich dat we
helaas te maken hebben met Brusselse regelgeving inzake bijvoorbeeld de
energietransitie en circulaire economie; geeft aan dat we een college hebben dat dit
jammer genoeg volledig ondersteunt en zelfs het belang van strengere Europese
normen onderschrijft, bijvoorbeeld voor de CO2-reductie, om verduurzaming te
versnellen. Meldt dat het niet als een verrassing zal komen dat de fractie daar absoluut
niet achterstaat en grote moeite heeft met de dominante duurzaamheidssaus die er
door deze Europastrategie overheen gegoten is.

Beleidskader erfgoed en cultuur 2022.
Voordracht 73-2021
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Deen (PVV).
Er zijn 8 moties ingediend, waarvan er 2 zijn aangenomen, 4 verworpen en 2 zijn aangehouden:
•

M237-2021 door fracties PvdD, SP, D66, GroenLinks, JA21 en DENK inzake “Inspiratie
her- en bij-bestemming” is aangenomen.
Voor 53 en tegen 1 stem. Tegen stemt de fractie Baljeu.
Dictum:
PS verzoekt GS:
een informatief en inspirerend overzicht samen te stellen van succesvolle her- en bijbestemmingsprojecten in Noord-Holland.

•

M239-2021 door fracties GroenLinks, CDA, VVD, PvdD, D66, PvdA, SP en ChristenUnie
inzake “Inbreng van de makers bij cultuurbeleid” is aangenomen.
Voor 46 en tegen 8 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, PVV en fractie Baljeu.
Dictum:
PS verzoekt het College om:
te rade te gaan bij andere provincies en te verkennen of er op het niveau van de
cultuurregio’s ruimte gemaakt kan worden voor de inbreng van makers.

•

M235-2021 door fracties PvdD, SP en JA21 inzake “Historische geografie bij ruimtelijke en
economische ontwikkelingen” is verworpen. Voor 18 en tegen 36 stemmen. Voor stemmen
de fracties JA21, FvD, PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
M236-2021 door fracties PvdD, SP en JA21 inzake “Ecologie en natuur bij cultureel erfgoed”
is aangehouden.
M238-2021 door fracties PvdD, SP en JA21 inzake “Aandacht voor samenhang cultuur- en
natuurwaarden in educatie” is verworpen. Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de
fracties JA21, FvD, PvdD, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
M240-2021 door fracties SP, CDA en PvdD inzake “Versterking positie vrijwilligers erfgoed
en cultuur” is verworpen. Voor 19 en tegen 35 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21,
CDA, PvdD, SP, 50PLUS/PvdO, DENK, Liberaal NH en 1 lid van PVV (mw. Bezaan stemt voor).

•
•

•
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•

•

M241-2021 door SP, CDA en PvdD inzake “Meer betrekken erfgoed bij en in de
cultuureducatie” is verworpen. Voor 22 en tegen 32 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, CDA, FvD, PvdD, SP, 50PLUS/PvdO, DENK, fractie Baljeu en 1 lid van PVV (mw. Bezaan
stemt voor).
M242-2021 door fracties SP en CDA inzake “Voorbereiden oprichting Erfgoedhuis NoordHolland” is aangehouden.

Voordracht 73-2021 is unaniem aangenomen.
Het besluit 73-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.

12.

Legesverordening en tarieventabel 2022.
Voordracht 74-2021
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Deen (PVV).
Er is 1 amendement ingediend en aangenomen:
•

A41-2021 door fracties PvdD en GroenLinks inzake “Legesverordening,
stickstofvergunningen kostendekkend” is aangenomen.
Voor 32 en tegen 22 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, FvD, PVV,
50PLUS/PvdO, fractie Baljeu, Liberaal NH en 1 lid van CDA (mw. Koning stemt tegen).
Dictum:
PS besluit in het ontwerpbesluit:
 het besluit “De legesverordening 2022 met de daarbij behorende tarieventabel 2022
vast te stellen” te nummeren als 1.;
 toe te voegen als besluit 2 de tekst “2. Het tarief onder 7.2 in de tarieventabel 2022
te wijzigen van € 1.600,00 naar € 2.250,00“;
 toe te voegen als besluit 3 de tekst “3. Het tarief onder 7.5 in de tarieventabel 2022
te wijzigen van € 800,00 naar € 865,00”.

-

Fractie VVD wenst aantekening tegen amendement A41 te stemmen; geeft aan
dat het hier gaat over leges die betrekking hebben op herstelmaatregelen voor de
natuur en dat er drie jaar de tijd genomen wordt voor de uitvoering van deze motie
om tot kostendekkendheid te komen; vindt dat we ons nog steeds in een
crisissituatie bevinden, waarin het zowel voor particulieren als voor ondernemers
zwaar weer is, vindt het dan ook niet verantwoord om nu deze kostenverhoging
door te voeren.

Voordracht 74-2021 is aangenomen.
Voor 50 en tegen 4 stemmen. Tegen stemmen de fracties 50PLUS/PvdO, fractie Baljeu en
2 leden van FvD (dhr. Dessing en mw. Vastenhouw stemmen tegen).
Het besluit 74-2021 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 12 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
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13.

Vragenuur.
De mondelinge vragen ingediend door fractie PvdD inzake “Ontbreken van een Wet
natuurbeschermingsvergunning voor Schiphol” zijn door gedeputeerde Olthof beantwoord.

14.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming PS).
De door fractie SP ingediende actualiteit inzake “Tata Steel” is behandeld. Er zijn geen
moties ingediend.

15.

Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Deen (PVV).
Er zijn 4 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend, waarvan er 2 zijn verworpen en
2 zijn aangehouden/ingetrokken:

13.

•

M228-2021 door fracties Liberaal NH, SP en 50PLUS/PvdO inzake “Tijdig nadenken voer
financiering Masterplan Wonen” is verworpen. Voor 17 en tegen 37 stemmen. Voor
stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK, fractie Baljeu en Liberaal
NH.
Fractie GroenLinks wenst aantekening tegen moties M228 en M230 te
stemmen; geeft aan dat wat de fractie betreft Liberaal NH nog een beetje met
een ‘VVD-mind’ zit dat als zij het zeggen dat het dan ook zo gaat; meldt dat
een standpunt in de krant en van de fractie iets heel anders is dan wat de
Provincie uiteindelijk gaat doen; gaat ervan uit dat de Staten ook zonder dit
soort moties prima tot besluitvorming zal komen.

•

M229-2021 door fracties Liberaal NH en 50PLUS/PvdO inzake “Beleid voor regionale
luchthavens” is ingetrokken.

•

M230-2021 door fracties Liberaal NH en 50PLUS/PvdO inzake “Omgangsvormen in het
kader van een transparante en open bestuurscultuur in eigen huis” is verworpen. Voor
10 en tegen 44 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, PVV, 50PLUS/PvdO, fractie
Baljeu en Liberaal NH.

•

M231-2021 door fracties PvdA, VVD, SP, CDA en JA21 inzake “Red de Lange Jaap” is
aangehouden.

Sluiting
De voorzitter sluit de Statenvergadering van 13 december 2021.
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