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Opening en mededelingen

De VOORZITTER: Dames en heren, welkom. Ik open de besluitvormende online vergadering. De
laatste vergadering van het jaar 2021. Ik hoop dat het goed gaat verlopen. Het team van de
griffie en alle mensen zijn er klaar voor om samen met u door de stemmingen heen te gaan en de
laatste besluiten van het jaar te gaan nemen.
Dan welkom aan de Statenleden die aanwezig zijn in de online vergadering en aan alle

65

belangstellenden die ons via de website volgen. Er zal online digitaal worden gestemd over alle
ingediende moties, amendementen en de besproken voordrachten van vandaag. Zoals eerder
gezegd kunnen er nu geen moties of amendementen meer worden aangepast of ingediend.
Iedereen is ingelogd in MS Teams. Daardoor kunnen we het quorum vaststellen. U zult dan ook
geen vertraging hebben in hetgeen ik zeg. De vertraging op de website is soms wel een minuut.

70

U bent ook ingelogd in het stemsysteem van NotuVote. Er is iemand van Notubiz aanwezig. Als
het ergens niet goed gaat dan kunt u dat middels de chat van MS Teams aangeven.
Ik verzoek degenen die online aanwezig zijn om de microfoon te dempen en de camera’s zoveel
mogelijk uit te schakelen. Dat geldt natuurlijk ook voor de mobiele telefoons.
Als u een stemverklaring wilt afleggen dan zult u in beeld worden gehaald. Houdt u er dan

75

rekening mee dat u live in de uitzending bent. Alles wat u in de achtergrond heeft dan is dat
zichtbaar. Als u geen headset gebruikt, wat ik u sterk wil adviseren, beperkt u dan zoveel
mogelijk de achtergrondgeluiden.
Er is bericht van verhindering van de heer Deen van de PVV. Dat betekent dat er 54 Statenleden

80

zijn ingelogd. Er kunnen vandaag 54 geldige stemmen worden uitgebracht.
Mocht u, om welke reden dan ook, de online Statenvergadering verlaten, meldt het dan zo
spoedig mogelijk, zodat we rekening kunnen houden met het aantal uit te brengen stemmen.
Er wordt dus digitaal gestemd, behalve als een Statenlid verzoekt om hoofdelijke stemming. U

85

kunt de digitale stemming terugvinden op de website waar deze vergadering live wordt
uitgezonden. Dan ziet u bij het betreffende agendapunt de uitslag van de stemming terug.
Mevrouw JELLEMA (PvdA): Voordat u met de lijst van stemming begint, wil ik namens de PvdA
zeggen dat de PvdA de motie VOD 231 over de Lange Jaap aanhoudt.

90
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik vervolg de vergadering.
Als u het woord wilt voeren op het moment waarop u zich niet heeft aangemeld, bijvoorbeeld
voor een ordevoorstel, dan kunt u dat doen met het bekende handje.

95

Mevrouw VAN GEFFEN (Liberaal Noord-Holland): Motie VOD 229 over regionale luchthavens trek
ik in. De toezegging van de gedeputeerde was uitstekend. Daar neem ik genoegen, mede namens
mevrouw Van Soest (50PLUS/PvdO).
De VOORZITTER: Motie VOD 229 is ingetrokken en motie VOD 231 is aangehouden.
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We gaan over tot een proefstemming, met 54 deelnemers in NotuVote.
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De stemming is gesloten. 54 stemmen zijn binnen. Dat is fijn. Dan kunnen we verder met de
agenda.
2.

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden

105
De VOORZITTER: Er wordt ook in deze online vergadering geen primus vastgesteld. Een
eventuele hoofdelijke stemming zal plaatsvinden op volgorde van fracties. Daar hebben we een
addendum bij het Reglement van Orde voor digitaal vergadering voor vastgesteld.
Wenst iemand over de agenda die voorligt nog het woord?

110
3a

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding

De VOORZITTER: Er zijn geen stukken ter bekrachtiging ingekomen.

115

3b

Lijst geheimhouding PS

De VOORZITTER: De lijst is vanochtend behandeld in de beraadslagende vergadering.
4.

Vaststelling notulen van de vergadering van 8 en 15 november 2021

120
De VOORZITTER: Door de griffie zijn tot op heden geen opmerkingen ontvangen. Verlangt
iemand over de notulen nog het woord? Zo niet dan zijn de notulen vastgesteld.
5.

Vaststelling Strategische Statenagenda

125
De VOORZITTER: Ik constateer dat niemand het woord wenst te voeren. Dan is de Strategische
Statenagenda vastgesteld.
6.

Vaststelling lijst ingekomen stukken

130
De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat mevrouw Van Soest een opmerking wenst te plaatsen bij
de lijst van ingekomen stukken.
Mevrouw VAN SOEST (50PLUS/PvdO): Dat kan vervallen.

135
De VOORZITTER: Door de griffie zijn geen andere opmerkingen ontvangen. Dan is voor de
afdoening van de brieven conform het advies van het Presidium besloten.
7.

Voortgangslijst van moties

140
De VOORZITTER: Ook over de voortgangslijst zijn bij de griffie geen opmerkingen ontvangen.
Verlangt iemand het woord? Zo niet, dan stel ik de lijst vast.

4
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145

8

Voorlopig aangemerkt als hamerstuk

8a.

Beslissing op bezwaar betreffende het besluit van Provinciale Staten op 5 juli 2021
tot vaststelling van de RES-sen 1.0 (Voordracht 66-2021)

8b.

Zienswijze Provinciale Staten op de eerste begrotingswijziging 2022
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (Voordracht 68-2021)

8c.

150

Zienswijze Provinciale Staten op de begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst
IJmond (Voordracht 69-2021)

8d.

Zienswijze Provinciale Staten op de eerste begrotingswijziging 2021 Plassenschap
Loosdrecht e.o. (Voordracht 70-2021)

8e.

155

Laatste begrotingswijziging 2021 (Voordracht 72-2021)

De VOORZITTER: Het Presidium adviseert in te stemmen met de voordrachten.
De heer VAN DEN BERG (JA21): Voor agendapunt 8a worden wij geacht tegen te hebben
gestemd, vanwege het feit dat de RES als strategie is aangemerkt voor ons niet afdoende is en
dat wij ervoor zijn dat het in de toekomst ook een besluit zal zijn, vanwege de vergaande impact

160

van deze strategie.
De VOORZITTER: Ik zal richting de luisteraars nog even aangeven wat onder agendapunt 8,
hamerstukken, valt. Het Presidium adviseert in te stemmen met de hierna te noemen
voordrachten: 8a.Beslissing op bezwaar betreffende het besluit van Provinciale Staten op 5 juli

165

2021 tot vaststelling van de RES-sen 1.0 (Voordracht 66-2021), 8b. Zienswijze Provinciale Staten
op de eerste begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (Voordracht 682021), 8c. Zienswijze Provinciale Staten op de begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond
(Voordracht 69-2021), 8d. Zienswijze Provinciale Staten op de eerste begrotingswijziging 2021
Plassenschap Loosdrecht e.o. (Voordracht 70-2021) en 8e. Laatste begrotingswijziging 2021

170

(Voordracht 72-2021).
De heer Van den Berg heeft al een stemverklaring afgelegd op 8a.
Verlangt iemand hoofdelijke stemming? Iemand anders nog een stemverklaring?
De heer DESSING (FvD): Op agendapunt 8a wordt de fractie van Forum voor Democratie geacht

175

om tegen te hebben gestemd.
De heer KOYUNCU (DENK):Wij worden geacht tegen gestemd te hebben op 8a.
Mevrouw BEZAAN (PVV): De PVV vraagt aantekening bij voordracht 66. Wij worden geacht te

180

hebben tegen gestemd.
Ik wil ook graag een stemverklaring afleggen bij 8e. De PVV kan instemmen met voorliggend
besluit. Dat gaat over de laatste begrotingswijziging, voordracht 72. Onze fractie wil wel
aangeven dat we kritisch staan ten opzichte van subsidies Bloemendaler Polder, Kwaliteitsimpuls
Faunapassage en defosfatisering van fosfaatrijk inlaatwater en niet afkoppelen van agrarische

185

gebieden ten behoeve van waterkwaliteit in de Oostelijke Vechtplassen.

5
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Mevrouw VAN SOEST (50PLUS/PvdO): Wij worden geacht tegen 8a en 8c te hebben gestemd.
De VOORZITTER: De besluiten bij de punten 8a tot en met 8e aangenomen, met inachtneming

190

van de afgelegde stemverklaringen en gevraagde aantekeningen.
9.

Beslissing op bezwaar betreffende het besluit van Provinciale Staten van 5 juli 2021
inhoudende de vaststelling dat het besluit tot vaststelling van de RES 1.0 NoordHolland Noord en de RES 1.0 Noord-Holland Zuid niet referendabel is

195

(Voordracht 67-2021)
De VOORZITTER: We hebben de beraadslagingen over dit agendapunt in de vorige
beraadslagende vergadering al afgehandeld. We gaan nu over tot stemming over de voorliggende
moties, amendementen en de voordracht.

200

Wenst iemand hoofdelijke stemming? Wenst iemand een stemverklaring of aantekening?
Mevrouw DE VRIES (PvdA): De PvdA 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 willen we deze bevoegdheid bij PS houden en niet bij GS

205

leggen, zoals in deze motie wordt gesuggereerd. Daarom stemmen we tegen deze motie.
De heer ZOON (PvdD): Referenda zijn lastig binnen de provincie. We hebben er nu twee gehad,
die mislukt zijn. Om een referendum te houden heb je een hoop duidelijkheid nodig. Deze motie
schept die duidelijkheid niet. We zien wel het gevaar en de noodzaak ervoor, dus we zullen tegen

210

deze motie stemmen.
De VOORZITTER: Zijn er nog anderen? Dan gaan we over tot het in stemming brengen van motie
232 ‘Duidelijkheid over spoedeisendheid van referendabele besluiten’.
De stemming is geopend en wordt vervolgens gesloten.

215

Met 40 stemmen tegen en 14 stemmen voor is motie 232 verworpen. Voor hebben gestemd:
50PLUS/PvdO, FvD, JA21, DENK, Fractie Baljeu en de PVV.
Voordracht 67 ‘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

220

Noord-Holland Zuid niet referendabel is’
Vraagt iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan open ik de
stemming.
Voordracht 67 is met 41 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Tegen hebben
gestemd: 50PLUS/PvdO, DENK, FvD, Fractie Baljeu, JA21 en de PVV.

225
10.

Europastrategie 2022-2030 (Voordracht 71-2021)

De VOORZITTER: Voordracht 71. Er is een aantal amendementen ingediend.

6
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Amendement 35 ‘Inzet concurrentiepositie en vestigingsklimaat passend bij grote uitdagingen
van nu’
Vraagt iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?
De heer CARTON (PvdA): Mijn fractie wil graag de gezonde leefomgeving extra onderstrepen.

235

Hierbij zijn we op zoek naar een balans in het beleid. Daarin zijn we het eens met de
gedeputeerde dat dit geen onderdeel is voor een vernieuwd beleid en een lobby en daarom zullen
we tegen stemmen.
De VOORZITTER: Mevrouw De Groot, er is iets niet in orde met uw verbinding. Uw geluid is niet

240

te verstaan. Uw stem is gescrambeld. Wellicht dat mevrouw Alberts de stemverklaring bij
amendement 35 namens de SP wil inbrengen.
Mevrouw ALBERTS (SP): Mevrouw De Groot heeft zelf aan mij doorgegeven: “Laat het dan maar”.
Uiteindelijk was haar bijdrage uitgebreid genoeg. We gaan geen stemverklaring geven.

245
De VOORZITTER: We moeten even hier iets technisch regelen. Ik schors de vergadering voor vijf
minuten.
Schorsing 20.30-20.31 uur

250
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik verzoek u allen om NotuVote te verversen. Per
abuis stond amendement niet in het stemsysteem. Die is er nu ingezet.
Ik breng amendement 35 nu in stemming. De stemming is geopend. De stemming is gesloten.
Amendement 35 is met 44 stemmen tegen en 10 stemmen voor verworpen. Voor hebben

255

gestemd: 50PLUS/PvdO, CU, DENK, PvdD en de SP.
Amendement 36 ‘Inzetten op groene waterstof met zo min mogelijk tussenstappen’, ingediend
door de PvdD en de SP.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

260
Stemverklaring: De heer VAN DEN BERG (JA21): We zijn het met de PvdD en de SP eens dat we
niet voor blauwe waterstof zijn. Dat blijft dus een onnodige stap, maar het is tegelijk
onrealistisch om direct over te gaan op groene waterstof. Daarom zullen we pleiten voor
waterstof geproduceerd met kernenergie.

265
De heer KANIK (D66): Alhoewel mijn naam aan dit amendement werd verbonden door Statenlid
Kostić, zijn wij van mening dat de gekozen strategie belangrijk is om bestaand beleid op aan te
passen. Bovendien zei gedeputeerde Stigter dat zo min mogelijk moet worden ingezet op groene
waterstof. We stemmen tegen en vragen om een gesprek in de commissie RWK.

270
De VOORZITTER: Ik ga ervan uit dat er verder geen stemverklaringen of aantekening zijn
gevraagd. Dan open ik de stemming. De stemming is gesloten.

7
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Amendement 36 is met 46 stemmen tegen en 8 stemmen voor verworpen. Voor hebben gestemd:
50PLUS/PvdO, DENK, PvdD en de SP.

275
Amendement 37 ‘Energietransitie in samenhang met bescherming bio diversiteit’, ingediend door
de PvdD, SP, CU en DENK.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.

280

Amendement 37 is met 45 stemmen tegen en 9 stemmen voor verworpen. Voor hebben gestemd:
50PLUS/PvdO, CU, DENK, PvdD en de SP.
Amendement 38 ‘Tussentijdse beschouwing Europastrategie’, ingediend door PvdD, SP en DENK.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

285
De heer KANIK (D66): Voor ons was de toezegging voor de tussentijdse evaluatie van
gedeputeerde Zaal in de commissie eigenlijk al genoeg. Hoewel we eigenlijk vinden dat dit
amendement overbodig is, stemmen we toch voor.

290

De VOORZITTER: Dan open ik de stemming voor amendement 38.
Amendement 38 is met 51 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Tegen hebben
gestemd: Fractie Baljeu en de PVV.

295

Amendement 39 ‘Alle POP-gelden kunnen benutten’, ingediend door het CDA en de CU.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.
Amendement 39 is met 38 stemmen tegen en 16 stemmen voor verworpen. Voor hebben
gestemd: 50PLUS/PvdO, CDA, CU, FvD, Fractie Baljeu, JA21 en Liberaal N-H.

300
Amendement 40 ‘Verdienmodel agrariërs doel Europastrategie’ ingediend door de CU en het
CDA.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

305

Mevrouw VAN MEERTEN (VVD): Hoewel we het amendement sympathiek vinden, hebben wij ook
de gedeputeerde goed gehoord, waarbij ze zei dat het amendement overbodig is en eigenlijk
staand beleid en dat ze dit altijd doet. Derhalve zullen wij tegen stemmen.
De heer KANIK (D66): Onze fractie vindt dit onderdeel voldoende geborgd in de Voedselvisie. Het

310

speelt een rol in de komende NSV. We zullen tegen stemmen.
De VOORZITTER: Dan open ik de stemming voor amendement 40. De stemming is geopend. De
stemming wordt gesloten.
Amendement 40 is met 33 stemmen voor en 21 stemmen tegen aangenomen. Tegen hebben

315

gestemd: D66, DENK, Liberaal N-H, PVV, PvdD en de VVD.

8
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Motie 233 ‘Europa dichterbij Provinciale Staten’, ingediend door de PvdD, SP en DENK.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.

320

Motie 233 is met 46 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Tegen hebben gestemd:
Fractie Baljeu, JA21 en de PVV.
Motie 234 ‘Niet lobbyen voor datacenters’, ingediend door de SP en de PvdD.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

325
De heer KAPTHEIJNS (PVV): Ondanks het feit dat wij 37 datacenters geen prestatie van formaat
vinden, belet dat ons niet om voor deze motie te stemmen.
De heer MANTEL (JA21): Zolang de provincie Noord-Holland haar eigen energiehuishouding niet

330

op orde heeft, zullen we tegen de vestiging van nieuwe datacenters zijn, met name tegen de
zogenoemde hyperscales. JA21 zal deze motie dan ook steunen.
De VOORZITTER: Dan open ik de stemming voor motie 234. De stemming is geopend. De
stemming wordt gesloten.

335

Motie 234 is met 34 stemmen tegen, 19 stemmen voor en 1 onthouding van stem verworpen.
Tegen hebben gestemd: CDA, D66, Fractie Baljeu, GL, Liberaal N-H en de PvdA.
Voordracht 71 ‘Europastrategie 2022-2030’
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

340
Mevrouw ALBERTS (SP): We hebben een aantal voorstellen ingediend, waarvan we dachten dat de
Europastrategie daardoor verbeterd zou worden. Helaas zijn die verworpen. Om die reden zullen
we tegen de Europastrategie stemmen.

345

Mevrouw BEZAAN (PVV): De PVV beseft zich dat we helaas te maken hebben met Brusselse
regelgeving inzake bijvoorbeeld de energietransitie en circulaire economie. Jammer genoeg
hebben we een college dat dit volledig ondersteunt en zelfs het belang van strengere Europese
normen onderschrijft, bijvoorbeeld voor de CO2-reductie, om verduurzaming te versnellen. Het
zal niet als een verrassing komen dat onze fractie daar absoluut niet achterstaat en grote moeite

350

heeft met de dominante duurzaamheidssaus, die er door deze Europastrategie overheen gegoten
is.
De VOORZITTER: Dan open ik de stemming voor voordracht 71. De stemming is geopend. De
stemming wordt gesloten.

355

Voordracht 71 is met 36 stemmen voor en 18 stemmen tegen aangenomen. Tegen hebben
gestemd: 50PLUS/PvdO. FvD, Fractie Baljeu, JA21, de PVV, PvdD en de SP.

9
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11.

Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (Voordracht 73-2021)

360
De VOORZITTER: Ook hierover zijn de beraadslagingen hedenmiddag gevoerd. Dan gaan we nu
over tot het stemmen.
Motie 235 ‘Historische geografie bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen’, ingediend door

365

de PvdD, SP en JA21.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.
Motie 235 is met 36 stemmen tegen en 18 stemmen voor verworpen. Voor hebben gestemd:
50PLUS/PvdO, DENK, FvD, JA21, de PVV, PvdD en de SP.

370
Motie 236 is aangehouden.
Motie 237 ‘Inspiratie her- en bijbestemming’, ingediend door PvdD, SP, D66, GL, JA21 en DENK.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de

375

stemming geopend. De stemming is gesloten.
Motie 237 is met 53 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Tegen heeft gestemd: Fractie
Baljeu.
Motie 238 ‘Aandacht voor samenhang cultuur en natuurwaarden in educatie’, ingediend door de

380

PvdD, SP en JA21.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.
Motie 238 is met 38 stemmen tegen 16 stemmen voor verworpen. Voor hebben gestemd:
50PLUS/PvdO, DENK, FvD, JA21, PvdD en de SP.

385
Motie 239 ‘Inbreng van de makers bij cultuurbeleid’, ingediend door GL, CDA, VVD, PvdD, D66,
PvdA, SP en CU.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.

390

Motie 239 is met 46 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Tegen hebben gestemd:
Fractie Baljeu, JA21 en de PVV.
Motie 240 ‘Versterking positie vrijwilligers erfgoed en cultuur’ , ingediend door de SP, CDA en de
PvdD.

395

Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.
Motie 240 is met 35 stemmen tegen en 19 stemmen voor verworpen. Voor hebben gestemd:
50PLUS/PvdO, CDA, DENK, JA21, Liberaal NH, PvdD en de SP.

400

Motie 241 ‘Meer betrekken erfgoed bij en in de cultuureducatie’, ingediend door de SP, CDA en
de PvdD.
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Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.
Motie 241 is met 32 stemmen tegen en 22 stemmen voor verworpen. Voor hebben gestemd:

405

50PLUS/PvdO, CDA, DENK, FvD, Fractie Baljeu, JA21, PvdD en de SP.
Motie 242 is aangehouden
Voordracht 73 ‘Beleidskader erfgoed en cultuur’

410

Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.
Voordracht 73 is met 54 stemmen voor aangenomen.
12.

Legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 (Voordracht 74-2021)

415
De VOORZITTER: Bij agendapunt 12, Legesverordening 2022, voordracht 74 is een amendement
ingediend.
Amendement 41 ‘Legesverordening stikstof’, ingediend door de PvdD en GL

420

Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?
De heer HARTOG (VVD): Het gaat hier over leges die betrekking hebben op herstelmaatregelen
voor de natuur. We zouden drie jaar de tijd nemen voor de uitvoering van deze motie, om tot
kostendekkendheid te komen. We bevinden ons nog steeds in een crisissituatie, waarin het zowel

425

voor particulieren als voor ondernemers zwaar weer is. We vinden het dan ook niet verantwoord
om nu deze kostenverhoging door te voeren. We zullen tegen het amendement stemmen.
De VOORZITTER: Dan open ik de stemming voor amendement 41. De stemming is geopend. De
stemming wordt gesloten

430

Amendement 41 is met 32 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. Tegen hebben
gestemd: 50PLUS/PvdO, FvD, Fractie Baljeu, JA21, Liberaal N-H, PVV en de VVD.
Voordracht 74 ‘Legesverordening 2022 en tarieventabel 2022’
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de

435

stemming geopend. De stemming is gesloten.
Voordracht 74 is met 50 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Tegen hebben
gestemd: 50PLUS/PvdO en Fractie Baljeu.
13.

Vragenuur

440
De VOORZITTER: Dit agendapunt is in de middag al afgerond tijdens de beraadslagende
vergadering.
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14.

Beraadslaging Actualiteiten

445
De VOORZITTER: Er zijn geen moties ingediend.
15.

450

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

De VOORZITTER: Stemming over de moties Vreemd aan de Orde van de Dag (VOD).
Motie VOD 228 ‘Tijdig nadenken over financiering Masterplan Wonen’, ingediend door Liberaal NH, SP en 50PLUS/PvdO.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening?

455
Mevrouw KOCKEN (GL): Ik wil een stemverklaring afleggen bij deze twee moties. Volgens mij zei
u het zelf ook al, maar wat ons betreft zit mevrouw Van Geffen nog een beetje met een ‘VVDmind’, dat als zij het zeggen dat het dan ook zo gaat. Standpunt in de krant en van de fractie zijn
iets heel anders dan wat de Provincie uiteindelijk gaat doen. Wij gaan ervan uit dat we ook zonder

460

dit soort moties prima in de Staten tot besluitvorming zullen komen. Daarom zullen we tegen
stemmen.
De VOORZITTER: Dan open ik de stemming voor motie VOD 228. De stemming is geopend. De
stemming wordt gesloten

465

Motie VOD 228 is met 37 stemmen tegen en 17 stemmen voor verworpen. Voor hebben gestemd:
50PLUS/PvdO, DENK, FvD. Fractie Baljeu, JA21, Liberaal N-H, de PVV en de SP.
Motie VOD 229 is ingetrokken

470

Motie VOD 230 ‘Omgangsvormen in het kader van een transparante en open bestuurscultuur in
eigen huis’, ingediend door Liberaal N-H en 50PLUS/PvdO.
Wenst iemand hoofdelijke stemming, een stemverklaring of aantekening? Zo niet dan is de
stemming geopend. De stemming is gesloten.
Motie VOD 230 is met 44 stemmen tegen en 10 stemmen voor verworpen. Voor hebben gestemd:

475

50PLUS/PvdO, Fractie Baljeu, JA21, Liberaal N-H en de PVV.
Motie VOD 231 is aangehouden.
16.

Sluiting besluitvormende vergadering

480
De VOORZITTER: We zijn aan het einde gekomen van de besluitvormende vergadering, de
sluiting. Dat ga ik niet doen zonder dat ik allereerst u fijne feestdagen toewens. Dat u die
voorspoedig, maar vooral in goede gezondheid gaat meemaken. Mede namens u wil ik de griffie.
de ambtenaren en iedereen die ons in de afgelopen periode heeft ondersteund, enorm bedanken.

485

U heeft met zijn allen een enorme klus geklaard tijdens deze coronaperiode. Ik denk dat ook
vandaag weer heeft bewezen dat als je goed met elkaar samenwerkt, wat de griffie met de
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ambtelijke organisatie heeft gedaan, we het tot een hoog niveau kunnen brengen. Ik ben apetrots
op ‘mijn club’ en ook op mijn Staten. Ik vind dat u vandaag weer een voorbeeldige vergadering
heeft gehad.

490

Ik zie u graag gezond en wel terug in de eerstvolgende Statenvergadering op 21 januari 2022.
Ik sluit de vergadering. Ik hoop u allen in goede gezondheid in het nieuwe jaar weer terug te
zien. Dank u wel.
Sluiting 21.14 uur

495
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