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Datum vergadering

: 9 en 16 november 2020

Voorzitter

: dhr. A.Th.H. van Dijk

Griffier

: mw. K. Bolt

Vergaderstukken

: online beschikbaar PS 09-11-2020 en PS 16-11-2020.

In de Statenvergaderingen van 9 en 16 november 2020 heeft een peiling van stemmen plaatsgevonden
via de fractievoorzitters. Na de vergaderingen heeft er een schriftelijke stemming per briefstem
plaatsgevonden. De uitslag van de schriftelijke stemming is verwerkt in de besluitenlijst.
1. Opening en mededelingen.
PS 9 november 2020:
 Dhr. Everduim (DENK) is afwezig en heeft zijn ontslag ingediend. Naar alle
waarschijnlijkheid zal zijn opvolger in de vergadering van 14 december 2020 worden
geïnstalleerd.
 Mw. Nanninga (FvD) zal vanaf 9 november 2020 tijdelijk worden vervangen door de
heer Lelkes (FvD). Zijn installatie volgt bij punt 2a.
 Mw. Van Wijnen (GroenLinks) arriveert iets later.
PS




16 november 2020:
Dhr. Everduim (DENK) is afwezig.
Dhr. Baljeu (fractie Baljeu) arriveert iets later.
Mw. Van Soest (50PLUS/PvdO) verlaat de vergadering eerder.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
• Na publicatie van de agenda heeft het presidium ingestemd met het behandelen van
eventuele actualiteiten en stemming moties Vreemd a/d Orde van de dag in de
vergadering van 9 november 2020. Deze punten zijn op de agenda van 9 november
2020 toegevoegd als punten 9a en 9b.
• Er zijn 3 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend:
 M149-2020 D66 en GroenLinks “Bescherming bedreigde diersoorten”.
 M150-2020 PvdA “Spaarpalen voor verkeersveiligheid”.
 M151-2020 SP en ChristenUnie “Ondersteuning van het OV in coronatijd”.
Stemming over deze moties vindt plaats bij agendapunt 9b.
• Er zijn geen actualiteiten en geen mondelinge vragen ingediend.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2a.

Beëdiging en installatie tijdelijk Statenlid fractie Forum voor Democratie.
Dhr. Lelkes (FvD) wordt voorgedragen en benoemd tot tijdelijk Statenlid en zal mw.
Nanninga (FvD) vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
De heer Lelkes heeft in handen van de voorzitter de belofte afgelegd.
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2b.

Beëdiging en installatie duo-commissieleden fracties VVD en ChristenUnie.
Dhr. Mokveld (VVD en mw. Hoogendoorn-Van der Maarl (ChristenUnie) worden
voorgedragen en benoemd tot duo-commissielid. Zij hebben in handen van de voorzitter de
belofte en de eed afgelegd.

3a.

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

3b.

Lijst geheimhouding PS.
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vaststelling notulen van de vergaderingen van 5 en 22 oktober 2020.
De notulen van de Statenvergaderingen van 5 en 22 oktober 2020 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.

8a.

Verplaatsen portefeuilles circulaire economie en MRA (regiegroep) naar cie EFB.
Voordracht 52-2020

8b.

Protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2020.
Voordracht 54-2020

De besluiten behorende bij de punten 8a en 8b zijn aangenomen en zijn bij het betreffende
agendapunt op de website gepubliceerd.
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Begroting 2021 en Memorie van Antwoord.
Voordracht 53-2020
Totaal aanwezig 54 leden
Hr. Everduim (DENK) is afwezig.
Er zijn 33 moties ingediend en er zijn 8 moties aangenomen.
Aangenomen moties:
•

Motie 155-2020 door fracties CDA, ChristenUnie, PvdA, SP en GroenLinks inzake
“Ondersteuning provinciale vrijwilligers in coronatijden” is unaniem aangenomen.
Dictum:
PS verzoekt het college van GS:
 provinciale vrijwilligers een hart onder de riem te steken en waardering te betonen voor
hun inzet in deze uitdagende COVID-19 tijden;
 te onderzoeken welke manier hiervoor het beste past en dit terug te koppelen aan
Provinciale Staten.

•

Motie 174-2020 door fracties GroenLinks, D66, PvdA en PvdD inzake “Helder
taalgebruik” is aangenomen.
Voor 37 en tegen 17 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD en FvD.
Dictum:
PS verzoekt Gedeputeerde Staten:
 een tweede toegankelijke versie van de begroting volgens de richtlijnen voor taalniveau
B1 op te stellen;
 te verkennen voor welke andere publicaties een tweede versie volgens de richtlijnen B1
passend zou zijn;
 daarbij ook de communicatie op de website mee te nemen.






Fractie VVD wenst aantekening tegen motie 174 te stemmen; vindt helder
taalgebruik ook erg belangrijk, alleen het opnieuw opstellen van dezelfde begroting
met een ander taalgebruik vindt de fractie wat overdreven; ziet liever dat het
allemaal gevat wordt in diagrammen en in filmpjes, dat lijkt de fractie veel
effectiever.
Fractie FvD wenst aantekening tegen motie 174 te stemmen; is voor helder
taalgebruik maar wil zich graag het recht voorbehouden om bij sommige
ingewikkelde onderwerpen toch termen te hanteren die het B1-niveau kunnen
ontstijgen; bovendien wil de fractie ook het recht hebben om indien gewenst, een
eloquente bijdrage te leveren.
Fractie CDA wenst aantekening voor motie 174 te stemmen; is blij met de woorden
van de gedeputeerde dat zij dit niet zo heeft uitgelegd om de begroting volledig
opnieuw te gaan herschrijven volgens taalniveau B1, dat staat weliswaar in de motie,
maar wel een versie gaat maken op dat taalniveau; vindt het ook goed om dat ook
voor andere publicaties -dat is het tweede gedachtestreepje van de motie- te gaan
doen.
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•

Motie 175-2020 door fractie GroenLinks inzake “Bibliotheken open houden” is
aangenomen.
Voor 51 en tegen 3 stemmen. Tegen stemt de fractie PVV.
Dictum:
PS roept Gedeputeerde Staten op:
 het belang van het snel weer kunnen openen van bibliotheken te benadrukken bij de
veiligheidsregio;
 contact op te nemen met de gemeenten om te kijken welke ondersteuning hierbij nodig
is;
 te onderzoeken hoe Probiblio bibliotheken kan ondersteunen in het opzetten van
aanbod dat past binnen de mogelijkheden die door het kabinet zijn gegeven;
 in overleg te treden met het IPO en de minister van OCW om sluiting van bibliotheken bij
eventuele toekomstige lockdowns te voorkomen.


•

Fractie CDA wenst aantekening voor motie 175 te stemmen; vindt deze motie
eigenlijk overbodig omdat de minister al aanwijzingen heeft gegeven aan de
veiligheidsregio’s over hoe zij moeten omgaan met de bibliotheken in het nieuwe
pakket maatregelen; volgens de fractie hebben de veiligheidsregio’s gewoon naar
de minister te luisteren en voegt deze motie niet zoveel toe, maar de fractie
ondersteunt wel de bibliotheken.

Motie 177-2020 door fracties D66 en GroenLinks inzake “Maatwerkdemocratie” is
aangenomen.
Voor 30 en tegen 24 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, FvD, PVV, SP en
50PLUS/PvdO.
Dictum:
PS draagt het college van GS op:
 gemeenten in Noord-Holland te attenderen op de maatwerkdemocratie-instrumenten;
 op verzoek gemeenten te ondersteunen die vorm willen geven aan nieuwe,
gemeentegrens overstijgende, bestuursvormen die zowel goede sturing voor de raad als
betrokkenheid van inwoners kunnen bieden.


•

Fractie FvD wenst aantekening tegen motie 177 te stemmen; vindt het jammer dat
het onderwerp directe democratie niet in deze motie is verwerkt.

Motie 178-2020 door fracties D66 en PvdA inzake “Onderzoek naar toepassing
gelijkstroom” is aangenomen.
Voor 38 en tegen 16 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD, CDA, PVV en fractie Baljeu.
Dictum:
PS vraagt het college van GS om te onderzoeken:
 hoe er in de provincie gebruik zou gemaakt kunnen worden van gelijkstroom om
knelpunten op te lossen voor de energietransitie;
 hoe de eigen infrastructuur van de provincie gebruik zou kunnen maken van
gelijkstroom en welke voordelen daar uit te behalen zijn.
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•

Fractie FvD wenst aantekening tegen motie 178 te stemmen; geeft aan dat met
deze motie wij op de stoel zouden gaan zitten van de netbeheerder die dit al aan
ACM moet rapporteren; vindt dat ACM dit zelf moet onderzoeken.
Fractie ChristenUnie wenst aantekening voor motie 178 te stemmen; geeft aan de
gedeputeerde te willen vragen om er niet te veel tijd in te steken, omdat het echt
een taak van de netbeheerders is.

Motie 179-2020 door fractie D66 inzake “Meer laadpalen” is aangenomen.
Voor 42 en tegen 12 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD, PVV en fractie Baljeu.
Dictum:
PS draagt het college op:
 te bekijken in welke provinciale programma’s het aanleggen van publieke oplaadpalen
ingepast kan worden om de groei van het aantal laadpalen aan te jagen, zoals het HIRBprogramma voor verduurzaming van bedrijventerreinen.

•

Motie 183-2020 door fracties PVV en SP inzake “Waar nodig extra provinciale
ondersteuning voor voedselbanken en voedseluitgiftepunten die geconfronteerd
worden met tekorten” is aangenomen.
Voor 45 en tegen 9 stemmen. Tegen stemt de fractie VVD.
Dictum:
PS roept het college van GS op om:
 te verkennen hoe we vanuit de provincie ondersteuning kunnen bieden aan
voedselbanken;
 alles in het werk te stellen om een win-win situatie te creëren met betrekking tot het
voorkomen van voedselverspilling en het sluiten van korte ketens aan de ene kant en
het zorgen van voldoende aanbod voor de voedselbank aan de andere kant.

•

Motie 184-2020 door fracties PvdA, D66 en SP inzake “Investeren in stageplekken voor
Noord-Hollandse jongeren” is aangenomen.
Voor 51 en tegen 3 stemmen. Tegen stemt de fractie PVV.
Dictum:
PS verzoekt het college van GS om:
 In gesprek met de technieksector te onderzoeken of, en zo ja welke, ondersteuning van
de provincie en/of de werkambassadeur wenselijk is om het aantal stageplekken te
bevorderen ten behoeve van MBO-studenten.

Verworpen moties:
•

Motie 152-2020 door fractie FvD inzake “Focus op revolverende investeringen” is
verworpen. Voor 13 en tegen 41 stemmen. Voor stemmen de fracties FvD, PVV,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
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•

Motie 153-2020 door fractie FvD inzake “Heronderzoek steun aan getroffen sectoren” is
verworpen. Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties FvD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie 154-2020 door fractie FvD inzake “Extra corona-steun Maatschappelijk Middenveld”
is verworpen. Voor 19 en tegen 35 stemmen. Voor stemmen de fracties FvD, PvdD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie 157-2020 door fractie PvdD inzake “Het 1,5°C -doel minimaal als maat hanteren” is
verworpen. Voor 3 en tegen 51 stemmen. Voor stemt de fractie PvdD.
 Fractie ChristenUnie wenst aantekening tegen motie 157 te stemmen; is het eens
met het doel, maar denkt dat het heel ingewikkeld is om dit in het provinciale beleid
uit te werken, vindt dat dit landelijk zal moeten gebeuren.

•

Motie 158-2020 door fractie PvdD inzake “Maak de noodzakelijke keuzes over Schiphol en
Tata ten behoeve van gezondheid inwoners” is verworpen. Voor 3 en tegen 51 stemmen.
Voor stemt de fractie PvdD.

•

Motie 159-2020 door fractie PVV inzake “Schrappen provinciale ondersteuning voor
aardgasvrije woningen” is verworpen. Voor 13 en tegen 41 stemmen. Voor stemmen de
fracties FvD, PVV, 50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie 162-2020 door fracties PVV en FvD inzake “Diversiteit geen onderdeel van provinciaal
personeels- en sponsorbeleid” is verworpen. Voor 12 en tegen 42 stemmen. Voor stemmen
de fracties FvD, PVV en fractie Baljeu.
 Fractie PvdA wenst aantekening tegen motie 162 te stemmen; vindt dat diversiteit
niet alleen onderdeel moet zijn van het provinciale personeels- en sponsoringbeleid,
maar van alles wat wij doen en onze hele samenleving; het kan wat hen betreft niet
kleurrijk genoeg en rijk geschakeerd mogelijk zijn.
 Fractie ChristenUnie wenst aantekening tegen motie 162 te stemmen; vindt dat
diversiteit bijdraagt aan de creativiteit en ook recht doet aan de diversiteit in de
samenleving.

•

Motie 164-2020 door fractie SP inzake “Voor 14! – ook bij de Provincie Noord-Holland!” is
verworpen. Voor 3 en tegen 51 stemmen. Voor stemt de fractie SP.
 Fractie FvD wenst aantekening tegen motie 164 te stemmen; vindt dit geen taak van
de provincie en vindt dat er geen verzwaring voor ondernemers zou moeten zijn,
dat er eerder belastingverlichting zou moeten zijn.
 Fractie PvdD wenst aantekening tegen motie 164 te stemmen; ondersteunt hem
wel, maar vindt dat er inderdaad een ander belastingstelsel moet gaan komen, vindt
dat het landelijk geregeld moet worden en dat daar ook de verhoging van het
salaris bij moet zitten.
 Fractie ChristenUnie wenst aantekening tegen motie 164 te stemmen; vindt het
belangrijk om het minimumloon te verhogen, dat is toevallig ook onderdeel van het
belastingplan dat de CU heeft gepresenteerd, maar om dit nu alleen in NoordHolland doen, dat kan niet wat de fractie betreft.
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•

Motie 169-2020 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “Gedeputeerde ouderenbeleid” is
verworpen. Voor 5 en tegen 49 stemmen. Voor stemmen de fracties PVV, 50PLUS/PvdO en
fractie Baljeu.
 Fractie CDA wenst aantekening tegen motie 169 te stemmen; vindt dat er op zich in
de oproepen aan GS wel wat goede elementen staan, maar de fractie begrijpt dat GS
dit deels al doet en daarnaast is de fractie ook niet zo’n voorstander van een apart
doelgroepenbeleid op dit vlak. Dit geldt ook voor de andere moties van fractie
50PLUS/PvdO (M170 t/m M173).

•

Motie 170-2020 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “Naleven VN-verdrag Handicap” is
verworpen. Voor 5 en tegen 49 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, 50PLUS/PvdO en
fractie Baljeu.

•

Motie 171-2020 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “Ouderenbeleid Noord-Holland 20202024” is verworpen. Voor 16 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties FvD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie 172-2020 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “Eenzaamheid bij kwetsbare ouderen” is
verworpen. Voor 19 en tegen 35 stemmen. Voor stemmen de fracties FvD, PvdD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
 Fractie ChristenUnie wenst aantekening tegen motie 172 te stemmen, vanwege de
toezegging die is gedaan.

•

Motie 173-2020 door fractie 50PLUS/PvdO inzake “Noord-Holland, meest
ouderenvriendelijke provincie” is verworpen. Voor 19 en tegen 35 stemmen. Voor stemmen
de fracties FvD, PvdD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.

•

Motie 181-2020 door fractie PvdD inzake “Onderzoek 50 procent reductie aantal dieren” is
verworpen. Voor 6 en tegen 48 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD en SP.

•

Motie 182-2020 door fractie PvdD inzake “Inzetten op integraal beleid voor preventie van
pandemieën” is verworpen. Voor 3 en tegen 51 stemmen. Voor stemt de fractie PvdD.

Aangehouden en ingetrokken moties:
•
•
•

•
•
•

Motie 156-2020 door fractie CDA inzake “Steun voor stikstofinnovaties” is aangehouden.
Motie 160-2020 door fractie PVV inzake “Geen voorrangsregeling meer voor statushouders”
is aangehouden.
Motie 161-2020 door fractie PVV inzake “Waar nodig extra provinciale ondersteuning voor
voedselbanken die geconfronteerd worden met tekorten” is ingetrokken en opnieuw
ingediend als motie (aangenomen) M183-2020.
Motie 163-2020 door fractie SP inzake “Voedseloverschot bij boeren naar de Voedselbank”
is ingetrokken en opnieuw ingediend als motie (aangenomen) M183-2020.
Motie 165-2020 door fractie SP inzake “Stimuleren stageplekken voor MBO-studenten” is
ingetrokken en opnieuw ingediend als motie (aangenomen) M184-2020.
Motie 166-2020 door fractie SP inzake “Steun renovatie monumentaal aquarium Artis” is
aangehouden.
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•
•
•
•

Motie 167-2020 door fractie SP inzake “Steun voor Museum Het Schip, Amsterdam” is
aangehouden.
Motie 168-2020 door fractie ChristenUnie inzake “Betaalbare woningen echt betaalbaar” is
aangehouden.
Motie 176-2020 door fracties D66, GroenLinks en VVD inzake “Impuls voor agro-toerisme”
is aangehouden.
Motie 180-2020 door fracties PvdA en D66 inzake “Investeren in stageplekken voor NoordHollandse jongeren is ingetrokken en opnieuw ingediend als motie (aangenomen) M1842020.

Voordracht 53-2020 is aangenomen.
Voor 39 en tegen 15 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD, PvdD, PVV en 50PLUS/PvdO.
Het besluit 53-2020 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 9 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.


Fractie 50PLUS/PvdO wenst aantekening tegen voordracht 53 te stemmen; geeft aan
dat veel van de vragen van de fractie op financieel en economisch gebied zijn niet
beantwoord, waardoor er geen goede afweging gemaakt kan worden van deze
begroting.

9a.

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Er zijn geen actualiteiten ingediend.

9b.

Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Totaal aanwezig 54 leden
Hr. Everduim (DENK) is afwezig.
Er zijn 3 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend, waarvan er 2 zijn aangenomen
en 1 is verworpen.
•

M149-2020 D66 en GroenLinks “Bescherming bedreigde diersoorten” is
aangenomen.
Voor 37 en tegen 17 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, CDA, PVV en
50PLUS/PvdO.
Dictum:
PS vraagt het college van GS:
 de rapportage van de Zoogdierenvereniging te beoordelen voor Noord-Holland;
 zo spoedig mogelijk het beleid en de regelgeving aan te passen.


Fractie ChristenUnie wenst aantekening voor motie 149 te stemmen; vindt de
motie eigenlijk overbodig, maar ondersteunt het idee en begrijpt dat de
gedeputeerde dat zo interpreteert.
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•

M150-2020 PvdA “Spaarpalen voor verkeersveiligheid” is aangenomen.
Voor 38 en tegen 16 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, PvdD, PVV en fractie
Baljeu.
Dictum:
PS verzoekt het college van GS om:
te onderzoeken op welke manier de spaarpaal in te zetten is in de strijd tegen de
verkeersslachtoffers door snelheidsovertredingen in de provincie Noord-Holland.


•

M151-2020 SP en ChristenUnie “Ondersteuning van het OV in coronatijd” is verworpen.
Voor 14 en tegen 40 stemmen. Voor stemmen de fracties FvD, SP, ChristenUnie,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.


9c.

Fractie PvdD wenst aantekening tegen motie 150 te stemmen; snapt het
interessante initiatief, maar ziet wel bezwaren met bijvoorbeeld privacy.

Fractie PvdD wenst aantekening tegen motie 151 te stemmen; ziet ook hier de
positieve insteek, maar ziet graag de duurzaamheid.

Schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering tot 16 november 2020.

De voorzitter heropent op 16 november 2020 de uitloopvergadering van 9 november 2020.

10.

Integraal Programma Infrastructuur (iMPI) 2021-2028.
Voordracht 55-2020
Totaal aanwezig 54 leden
Hr. Everduim (DENK) is afwezig.
Er is 1 motie ingediend en aangenomen.
•

M185-2020 door fracaties D66, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA inzake “Varende
fietspaden” is unaniem aangenomen.
Dictum:
PS draagt het college van GS op:
 de pontveerverbindingen in recreatieve fiets- en wandelroutes op te nemen in de
recreatievisie;
 te onderzoeken of de pontveerverbindingen die in Provinciaal beheer zijn
opgenomen kunnen worden in concessieregelingen als openbaar vervoer verbinding
om continuïteit en frequentie zeker te stellen – of welke andere mogelijkheden er
daarvoor zijn;
 Provinciale Staten van de uitkomsten van dit onderzoek op de hoogte te brengen.

9



Provinciale Staten



Fractie SP wenst aantekening voor motie 185 te stemmen; maar zou wel graag
zien dat dit ook onderdeel van de Verkeersvisie uitmaakt en dus niet alleen
van de Recreatievisie.

Voordracht 55-2020 “Integraal Meerjaren Programma Infrastructuur (iMPI) 2021-2028” is
unaniem aangenomen.
Het besluit 55-2020 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 10 van deze vergadering op
de website gepubliceerd.




11.

Fractie PvdD wenst aantekening voor voordracht 55 te stemmen; wat de fractie
betreft mag er een streep worden getrokken door het Heiloo plan, omdat er een
duidelijk alternatief is voor de A8/A9 stemt de fractie in met het iMPI.
Fractie SP wenst aantekening voor voordracht 55 te stemmen; maar maakt
hetzelfde voorbehoud als fractie PvdD betreffende de projecten A8/A9 en Afslag
Heiloo.

Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2020-2023.
Voordracht 56-2020
Totaal aanwezig 53 leden
Hr. Everduim (DENK) is afwezig, mw. Van Soest (50PLUS/PvdO) is vanaf dit agendapunt afwezig.
Er zijn 2 moties ingediend, waarvan er 1 is aangenomen en 1 is aangehouden.
•

Motie 187-2020 door fracties D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en PvdD is
aangenomen.
Voor 50 en tegen 3 stemmen. Tegen stemt de fractie PVV.
Dictum:
PS vraagt het college van GS:
 een notitie op te stellen, te delen en te bespreken met Provinciale Staten over het
fietspad van de toekomst;
 daarbij ook het kwaliteitsbeeld van veelgebruikte (snel- of door-) fietsroutes mee te
nemen.

•

Motie 186-2020 door fractie PvdD is aangehouden.

Voordracht 56-2020 “Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2020-2023” is unaniem
aangenomen.
Het besluit 56-2020 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11 van deze vergadering op
de website gepubliceerd.

12.

Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025.
Voordracht 57-2020
Totaal aanwezig 53 leden
Hr. Everduim (DENK) en mw. Van Soest (50PLUS/PvdO) zijn afwezig.
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Er is 1 amendement ingediend en ingetrokken.
•

A54-2020 door fractie SP inzake “Natuur als Groot Openbaar Belang bij
Omgevingsverordening” is ingetrokken.

Voordracht 57-2020 “Programma Natuurontwikkeling (PNO) is aangenomen.
Voor 41 en tegen 12 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD, PVV en fractie Baljeu.
Het besluit 57-2020 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 12 van deze vergadering op
de website gepubliceerd.


13.

Fractie CDA wenst aantekening voor voordracht 57 te stemmen, met uitzondering
van het onderdeel over gedwongen onteigening en in afwachting van de toezegging
van de gedeputeerde om agrarisch natuurbeheer in 2022 volgens het huidige GOB
vorm te geven.

Zienswijze PS op de concept begrotingen 2021 voor het IPO en BIJ12.
Voordracht 58-2020
Totaal aanwezig 53 leden
Hr. Everduim (DENK) en mw. Van Soest (50PLUS/PvdO) zijn afwezig.
Er zijn 3 moties ingediend en verworpen.
•

M188-2020 door fractie SP inzake “Voorjaarsnota IPO 2021” is verworpen. Voor 4 en tegen
49 stemmen. Voor stemmen de fracties SP en fractie Baljeu.
 Fractie D66 wenst aantekening tegen motie 188 te stemmen; vindt het antwoord
van de gedeputeerde voldoende, is blij dat wordt gekeken welke digitale voordelen
ook in de toekomst kunnen worden benut.
 Fractie PvdA wenst aantekening tegen motie 188 te stemmen; sluit zich graag aan
bij de stemverklaring van fractie D66.
 Fractie FvD wenst aantekening tegen motie 188 te stemmen; wil de mogelijkheid
voor fysiek vergaderen niet uitsluiten.

•

M189-2020 door fractie SP inzake “Strategische kennisfunctie IPO 2021” is verworpen. Voor
15 en tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties FvD, PVV, SP en fractie Baljeu.
 Fractie FvD wenst aantekening voor motie 189 te stemmen; wil dit onderwerp graag
breder bespreken en ook tijdig in het proces worden betrokken en dat dat
geagendeerd wordt.
 Fractie PvdD wenst aantekening tegen motie 189 te stemmen; is overtuigd door het
antwoord van GS.

•

M190-2020 door fractie SP inzake “Externe expertise IPO 2021” is verworpen. Voor 3 en
tegen 50 stemmen. Voor stemt de fractie SP.
 Fractie ChristenUnie wenst aantekening tegen motie 190 te stemmen; vindt het op
zich terecht om op te roepen dat gekeken moet worden wat het effect is van die
cultuurfunctie, vertrouwt erop dat de gedeputeerde daar ook aandacht voor blijft
vragen in het IPO, maar vindt deze motie alleen een te groot middel.
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Voordracht 58-2020 “Zienswijze PS op de concept begrotingen 2021 voor het IPO en BIJ12”
is aangenomen.
Voor 46 en tegen 7 stemmen. Tegen stemmen de fracties PVV, SP en fractie Baljeu.
Het besluit 58-2020 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 13 van deze vergadering op
de website gepubliceerd.






Fractie FvD wenst aantekening voor voordracht 58 te stemmen; de fractie heeft in de
commissie EFB aangegeven dat ze de concept begrotingen voor het IPO en BIJ12 als
hamerstukken zien, vooral omdat de besluitvorming hierover al door het college in
het IPO heeft plaatsgevonden; vindt de groeiende omvang van het werkingsgebied
van deze provincie overstijgende bestuursstructuur niettemin zorgwekkend, dringt
daarom aan op een tijdige behandeling van deze begroting bij de volgende P&Ccyclus.
Fractie PvdD wenst aantekening voor voordracht 58 te stemmen; is het inhoudelijk
niet overal mee eens, maar om de boel niet helemaal te blokkeren, stemt de fractie
voor.
Fractie SP wenst aantekening tegen voordracht 58 te stemmen; vindt het toch een
slechte zaak dat PS zo slecht wordt meegenomen in de hele procedure en als PS
nauwelijks inbreng lijken te hebben op de gang van zaken.

14.

Vragenuur.
Er zijn geen mondelinge vragen ingediend.

15.
16.

Dit punt is verschoven naar PS 9 november 2020.
Dit punt is verschoven naar PS 9 november 2020.

17.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering van 9 en 16 november 2020.
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