Lijst openstaande moties commissie NLG 22-11-2021
Onderwerp

Nr

Indiener

Datum

Portefeuille-

PS

houder
Rommel, E.

Bomen voor

M68-

Zoon, F.A.S.

11-11-

klimaat en

2019

(PvdD)

2019

stikstof

Inhoud

Stand van zaken GS

PS verzoeken het College

05-07-2021 GS zullen PS voor het einde van 2021

van Gedeputeerde Staten

informeren over de voortgang van de uitvoering

om: • de kansen voor

van de bossenstrategie. Er zijn al wel enkele

klimaatbossen met

onderdelen van de bossenstrategie waar al een

locaties in beeld te

resultaat over te melden is. PS zijn op 10 juni

brengen

2021 per brief (kenmerk 1455348/1644373)
geïnformeerd over de aanvraag van Rijksmiddelen
uit het Programma Natuur. In augustus 2021 staat
dit onderwerp op de agenda van de commissie
NLG. In deze aanvraag zijn maatregelen
opgenomen die de huidige bossen moeten
revitaliseren. Revitalisering van bestaande bossen
is een van de doelstellingen uit de
bossenstrategie. Doel is het huidige bos in
kwaliteit te doen toenemen en meer
klimaatbestendig te maken. Er is circa 1,5 miljoen
euro aangevraagd voor maatregelen die de
huidige bossen in NH kunnen revitaliseren. Dit
gaat om de huidige bossen in beheer bij de
recreatieschappen, van Staatsbosbeheer, de
bossen in het Gooi van GNR en de bossen bij
Leyduin (Landschap NH). De Maatregelen bestaan
uit het verbeteren van de mineralenbalans in de
bodem, het verwijderen van invasieve exoten, het
omvormen van eentonige bosvakken naar meer

Lijst openstaande moties commissie NLG 22-11-2021
diverse bossen en recreatieve zonering zodat er in
delen meer rust komt voor natuur. In de aanvraag
bij het Rijk is ook 1,8 miljoen euro aangevraagd
waarmee de provincie 31 hectare boscompensatie
gaat realiseren voor eind 2023. 17-03-2021 Op
15 maart 2021 is de Bossenstrategie besproken in
de Statencommissie NLG. Hierbij is geconstateerd
dat GS in 2021 stappen zal zetten om de
bossenstrategie uit te voeren, en dat hierover eind
2021 aan de Staten zal worden gerapporteerd. Wij
streven ernaar om die rapportage tevens te
gebruiken om verslag te doen over de uitvoering
van de motie, en deze vervolgens af te doen. 2701-2021 In PS van 14-12-2020 is op verzoek van
de indiener van de motie besloten dat het
afdoeningsvoorstel van deze motie in de
RWKcommissie van 11 januari werd geagendeerd.
Naar aanleiding van de bespreking in deze
commissie is aangegeven dat GS schriftelijk
terugkomt op deze motie. 22-09-2020: Uit
besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het
coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat
een belangrijk thema. In het Noord-Hollands
Actieprogramma Klimaat (APK) worden de
provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties
betreffen de energie-infrastructuur, duurzame
elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving,
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de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik,
en de verduurzaming van de eigen organisatie.
Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien
wat de provincie deze collegeperiode doet om in
2030 te komen tot 49 procent minder CO2uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het NoordHollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen
2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande
brief ter bespreking aan PS aan te bieden 3. PS te
verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/1811-2019, M106/18-11-2019, M107/18-112019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019,
M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als
afgedaan te beschouwen. 12-08-2020 Over de
voortgang in onze bijdrage aan de
Bossenstrategie, die wij zien als de invulling van
deze motie, hebben wij uw Staten bij brief nr.
1370926/1431534 van 2 juni 2020 geïnformeerd.
Wij zijn nu met de betrokken terreinbeheerders in
overleg over de verdere uitwerking van omvang en
locatie van extra bos binnen het NNN. Ook werken
we verder uit waar de compensatie moet
plaatsvinden van het bos dat gekapt gaat worden
ten behoeve van de realisatie van onze
natuurdoelen. Over mogelijke locaties voor extra
bos buiten het NNN informeren wij u binnenkort
in de volgende brief aan uw Staten over de
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voortgang in onze bijdrage aan de
Bossenstrategie. 28-04-2020 In onze brief nr.
1390926/1371108 aan uw Staten van begin
maart over de Bossenstrategie van Rijk en
provincies hebben wij aangegeven dat onze
provinciale bijdrage aan deze Bossenstrategie
gezien kan worden als de invulling van motie 682019 ‘Bomen voor klimaat en stikstof’. Alle
provincies is gevraagd om eind april over vier
onderwerpen informatie aan te leveren, te weten
1. Mogelijkheden voor extra bosaanleg binnen het
NNN 2. Benodigde compensatie in verband met
boskap ten behoeve van natuurdoelen vanaf 2017
3. Gewenste acties voor de vitalisering van het
bestaande bos en 4. Mogelijkheden voor
versterking van het landschap door de aanleg van
houtige elementen. Wij hebben de eerste drie
vragen ook voorgelegd aan de terreinbeherende
organisaties in de provincie en ronden op basis
daarvan nu onze bijdrage af. De volgende stap is
dat de ambtelijke bijdragen van de provincies en
de bijdragen die aan diverse organisaties uit de
bossector zijn gevraagd naast elkaar gelegd
worden om tot een totaalbeeld te komen.
Daarover vindt weer overleg plaats met de
provincies. Dit alles moet leiden tot een
ambtelijke concept Bossenstrategie vóór de
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zomer, waarover na de zomer bestuurlijke
besluitvorming plaatsvindt.
Leefbaarhei

M96-

Leerink,

11-11-

dsmonitor

2019

G.L.J. (PvdA)

2019

Olthof, J.

PS verzoeken het college

03-06-2021 Het ontwikkelen van een

van GS: • In het kader

leefbaarheidsmonitor n.a.v. motie 96-2019 wordt

van de uitwerking van de

opgenomen in de brede basismonitor van de

kaders van de

provincie Noord-Holland. De brede basismonitor

Ieefbaarheidsfondsen

is een integrale monitor waarin indicatoren van

een integrale provinciale

gezonde leefomgeving, welvaart en welzijn

leefbaarheidsmonitor te

worden samengebracht. De brede basismonitor is

ontwikkelen, waarin

naar verwachting medio december 2021 gereed.

gebiedsgericht zoveel

01-04-2021 De ontwikkeling van een

mogelijk factoren welke

leefbaarheidsmonitor n.a.v. motie 96-2019 wordt

van invloed zijn op een

opgenomen in de brede basismonitor van de

gezonde en vitale

provincie Noord-Holland. De brede basismonitor

leefomgeving worden

is een integrale monitor waarin indicatoren van

meegenomen

gezonde leefomgeving, welvaart en welzijn
worden samengebracht. Een planning voor het
opleveren van de brede basismonitor is naar
verwachting medio mei gereed. 06-01-2021 De
monitor is meegenomen als onderdeel van het
Programma Gezonde Leefomgeving. Een eerste
versie van de monitor wordt in het voorjaar van
2021 aangeboden aan PS. 10-08-2020 De
monitor is meegenomen als onderdeel van het
Programma Gezonde Leefomgeving. Een eerste
versie van de monitor wordt in het voorjaar van
2021 aangeboden aan PS 25-03-2020 De
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monitor wordt onderdeel van het Programma
Gezonde Leefomgeving. Het programmaplan
wordt naar verwachting in mei door GS
vastgesteld en daarna aan PS gestuurd. 29-012020 De leefbaarheidmonitor wordt meegenomen
als onderdeel van het programma Gezonde
Leefomgeving. In de loop van 2020 zal een eerste
versie van de monitor worden gepubliceerd.
Leidraad

M116

Wijnen, van

05-10-

Weidevogel

-

T.K.

2020

s

2020

(GroenLinks)

Rommel, E.

PS verzoeken het college

01-06-2021 Het vormgeven van het Actieplan

van GS te komen met

weidevogels is gepland voor het najaar van 2021.

een voorstel voor een

17-03-2021 Het opstellen van de leidraad is in

Leidraad Habitat voor

ambtelijke voorbereiding. Het is ons voornemen

Weidevogels voor

de leidraad uiterlijk eind 2021 vast te stellen. 11-

gemeentes om te

01-2021 Het opstellen van de leidraad is in

raadplegen als zij deze

ambtelijke voorbereiding. Het is ons voornemen

kernkwaliteit in stand

de leidraad uiterlijk eind 2021 vast te stellen.

moeten houden.
Motie RO-

M13-

Cardol, M.T.

01-02-

instrumente

2021

(GroenLinks)

2021

Zaal, I.

PS verzoeken het

23-09-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 21-09-

College: 1. Om bij het

2021: Provinciale Staten hebben op 1 februari

n voor

voorbereiden van de

2021 met motie M13-2021 het college van

Voedselvisie

Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten opgeroepen na te gaan of

en

2.0 na te gaan of RO-

RO-instrumenten van de Provincie bruikbaar zijn

Masterplan

instrumenten van de

ter bevordering van de doelen van de Voedselvisie

Biodiversitei

Provincie bruikbaar zijn

en het Masterplan Biodiversiteit daarbij extra

t

ter bevordering van de

aandacht te geven aan de overgangszones tussen

doelen van de

Natura2000-gebieden en het omringende
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Voedselvisie en het

landelijk gebied en daarbij het level playing field

Masterplan Biodiversiteit.

voor bedrijven te waarborgen. Het college

2. Daarbij extra aandacht

informeert Provinciale Staten op welke wijze

te geven aan de

invulling is gegeven aan deze motie. Besluit GS: 1.

overgangszones tussen

Bijgaande brief aan Provinciale Staten te

Natura2000-gebieden en

verzenden 2. Provinciale Staten te verzoeken

het omringende landelijk

motie M13-2021 als afgedaan te beschouwen.

gebied. 3. Daarbij het

05-07-2021 De motie wordt uitgewerkt. Wij

level playing field voor

verwachten u na het zomerreces verder te kunnen

bedrijven in onze

informeren. 01-04-2021 De motie wordt

provincie ten opzichte

uitgewerkt, verwachte reactie van GS aan PS is mei

van landelijke en/of

2021.

Europese wet- en
regelgeving te
waarborgen. 4. Hierover
bij de behandeling van
de
Omgevingsverordening
2.0 te rapporteren aan
Provinciale Staten
Motie

M50-

Klein,

17-05-

Bijdrage

2021

M.C.A.

2021

Rommel, E.

PS Verzoekt GS: 1. Net

26-10-2021 uit besluitenlijst GS d.d. 07-09-

als de provincies Noord-

2021: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Provincie

(ChristenUni

Brabant, Groningen,

dragen € 15.000,- bij aan de crowdfunding actie

NH aan

e)

Utrecht en Gelderland

van Stichting Urgenda voor kruidenrijk grasland.

actie

€15.000 te doneren aan

Dit gebeurt als uitvoering van de motie van

“Kruidenrijk

de crowdfunding-

Provinciale Staten (M50-2021) die op 17 mei 2021

grasland”

campagne voor 101

is aangenomen. De bijdrage zal gebruikt worden
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hectare kruidenrijk

door Urgenda om deelnemende boeren in Noord-

grasland 2. Dekking te

Holland korting te geven op de inkoop van

vinden binnen de huidige

zaadmengsels voor kruidenrijk grasland. Besluit

begroting.

GS: 1. Stichting Urgenda een incidentele subsidie
van € 15.000,- te verlenen voor de crowdfundingactie kruidenrijk grasland 2. Voor deze
incidentele subsidie af te wijken van Aanwijzing 5
arrangement 2 van de Provinciale
Verantwoordingssystematiek, welke is vastgelegd
in het besluit van Gedeputeerde Staten houdende
regels omtrent aanwijzingen voor de
subsidieverstrekking Noord-Holland 3. Van het
hierboven genoemde besluit Aanwijzing 4
arrangement 1 toe te passen en het
subsidiebedrag van €15.000,- in één keer te
verlenen en vast te stellen 4. Provinciale Staten
voor te stellen motie 50-2021 af te doen middels
bijgevoegde brief aan PS. 01-06-2021
Momenteel wordt uitgewerkt hoe de beoogde
bijdrage aan de actie geformaliseerd kan worden.
In de planning streven we naar afhandeling
hiervan nog voor het zomerreces, of kort daarna.

Motie

M54-

Zoon, F.A.S.

17-05-

beschermin

2021

(PvdD)

2021

Rommel, E.

PS roepen het College

23-09-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 21-09-

van Gedeputeerde Staten

2021: Met het Programma Natuurnetwerk (PNN)

g

op: - bij de uitvoering

wordt verantwoording afgelegd over de voortgang

kwetsbaarst

prioriteit te geven aan

en programmering van het Natuurnetwerk

e eerst

verlaging

Nederland. Het programma sluit aan bij de
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stikstofdepositie bij de

gebiedsgerichte en integrale werkwijze die vanaf

zeer stikstofgevoelige

2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt in de

habitattypen en bij de

verschillende (deel)gebieden. Het Programma

geselecteerde prioritaire

Natuurnetwerk wordt jaarlijks geactualiseerd en

habitats2.

ter besluitvorming aan Provinciale Staten
voorgelegd. Besluit GS: 1. De bijgevoegde
Statenvoordracht vast te stellen, waarin aan
Provinciale Staten wordt voorgesteld het
Programma Natuurnetwerk 2022 vast te stellen
2. De Statenvoordracht met het bijbehorende
ontwerpbesluit aan Provinciale Staten te zenden
met bijgaande brief 3. Aan Provinciale Staten
voor te stellen motie M54-2021, aangenomen op
17 mei 2021, af te doen. 04-06-2021 De
projectleiders die de gebiedsprocessen trekken
nemen deze motie mee in de uitvoering van hun
gebiedsproces. Provinciale Staten zullen over de
uitvoering geïnformeerd worden via het
Programma Natuurnetwerk.

Motie

M88-

Smaling,

28-06-

“Ladder van

2021

E.M.A. (SP)

2021

Leisure'

Zaal, I.

PS draagt Gedeputeerde
Staten op: Een Ladder
van Leisure te
ontwikkelen die
recreatief gebied in
Noord-Holland in kaart
brengt op basis van
mogelijkheden en
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kwetsbaarheden en
daarmee een
ondersteunend
instrument vormt voor
de Visie Recreatie en
Toerisme
Motie Slim

M93-

Kostic, I.

28-06-

en in lijn

2021

(PvdD)

2021

Zaal, I.

PS roepen Gedeputeerde
Staten op: - zich binnen

met

ROM hard te maken voor

wetenschap

aanpassen van kaders,

investeren

zodanig dat het no

(ROM)

harm-principe ook gaat
gelden voor
biodiversiteit en voor alle
investeringen van
toepassing zal zijn

Motie

M92-

Cardol, M.T.

28-06-

Oproep

2021

(GroenLinks)

2021

Loggen, C.

PS verzoeken het college

25-10-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 28-09-

van Gedeputeerde

2021: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

externe

Staten: 1. Het Rijk

sturen een brief aan de minister van Infrastructuur

bedreiginge

dringend te verzoeken te

en Waterstaat, waarin zij de minister oproepen te

n voor

stoppen met het

stoppen met gasboringen in de Waddenzee.

Waddenzee

verstrekken van

Eerder had Provinciale Staten van Noord-Holland

vermindere

vergunningen die de

al in een motie deze wens uitgesproken. Besluit

n

natuur op het Wad

GS: 1. de brief, waarin een oproep staat om

belasten, zoals voor gas-

gasboringen in de Waddenzee te stoppen, te

en zoutwinning in de

verzenden aan de minister van Infrastructuur en
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Waddenzee, de aanleg

Waterstaat 2. Een afschrift van deze brief te

van kabels op ecologisch

sturen aan Provinciale Staten 3. PS voor te stellen

gezien onwenselijke

motie M92-2021 hiermee als afgedaan te

tracés door het Wad en

beschouwen.

onder Schiermonnikoog
en het toelaten van
lozingen door een
gasbooreiland ten
noorden van de
Waddeneilanden. 2. Er bij
de uitvoering van het
resterende deel van het
Waddenfonds op aan te
dringen deze externe
bedreigingen extra
aandacht te geven en
projecten te toetsen in
hoeverre ze inspelen op
de mondiale transities en
of ze klimaat-adaptief
zijn
Motie CO2

M103

Leerink,

05-07-

opslag

-

G.L.J. (PvdA)

2021

versus

2021

Olthof, J.

PS v erzoekt het college
van GS: - De Tweede
Kamer en betrokken

haalbaarhei

bewindslieden voor 8 juli

dsstudie

actief op de hoogte te

Groen

brengen van boven
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staal/Zeeste

genoemde overwegingen

r

en standpunt -Zich
maximaal in te spannen
om er voor te zorgen dat
er geen onomkeerbaar
besluit genomen wordt
met betrekking tot
ondergrondse CO2
opslag zolang de
resultaten van dit
onderzoek niet bekend.

Motie

M102

Kostic, I.

05-07-

Problemen

-

(PvdD)

2021

Tata Steel

2021

Olthof, J.

PS spreken uit: - end-ofpipe maatregelen zoals
afvang (en uiteindelijk

niet

opslag) van CO2 van

doorschuive

Tata Steel in principe

n, maar bij

onwenselijk te vinden -

de bron

van het Rijk volop inzet

aanpakken

te willen op technieken
waarbij geen CO2
ontstaat (bronaanpak)

Motie Houd

M164

Kostic, I.

13-09-

rekening

-

(PvdD)

2021

met

2021

Loggen, C.

PS spreken uit: - ook in
het kader van het
Waddenfonds

dierenwelzij

dierenwelzijn belangrijk

n

te vinden en roepen het
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Waddenfonds op: - om
bij de selectie van de te
ondersteunen
activiteiten/projecten
expliciet dierenwelzijn
mee te laten wegen
Motie

M192

Zoon, F.A.S.

08-11-

Ecologie en

-

(PvdD)

2021

natuur bij

2021

Rommel, E.

PS verzoeken GS: - met
de andere drie provincies
in gesprek te gaan om in

nieuwe

provinciale beleids- en

organisatie

uitvoeringsplannen

Hollandse

ecologie en natuur te

waterlinies

koppelen aan het
werelderfgoed.

Motie

M214

Cardol, M.T.

08-11-

Broedplaats

-

(GroenLinks)

2021

Blakende

2021

Bollen

Rommel, E.

PS verzoeken het college:
1. Het landelijke fieldlab
biologische bloembollen
op het terrein van
Huiberts Bloembollen dat
er mede op is gericht
scholieren, studenten en
wetenschappers een plek
te geven voor
ontmoeting en inspiratie
een extra impuls te
geven. 2. Dat te doen
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door aanstelling bij het
fieldlab van een
kwartiermaker die
binding heeft met de
sector, de broedplaats
kan helpen ontwikkelen,
relaties kan leggen, als
ambassadeur kan
optreden en telers kan
helpen bij het opzetten
van structurele
meerjarige projecten
(bodembeheer, teelt en
gewasbescherming op
natuurlijke basis en
waterbeheer). 3.
Hiervoor €50.000 op te
nemen in de begroting
2022.

