Lijst openstaande motie commissie RWK – 13-6-2022
Onderwerp

Inhoud

Nr

Indiener

Portefeuille-

Stand van zaken GS

houder
Natuurinclusief

PS verzoeken het college van GS om: -

M107-

Kostic, I. (PvdD)

Loggen, C.

22-04-2021: vanuit besluitenlijst

bouwen meenemen

met ecologen, natuurorganisaties en

2019

in klimaatambities

de bouw in gesprek te gaan over hoe

van een toenemende vraag naar

voor gebouwde

natuurinclusief bouwen in Provincie

gebiedsgerichte ontheffingen

omgeving

Noord-Holland zo snel mogelijk

(GGO’s) in het kader van de Wet

gerealiseerd kan worden - de wens

natuurbescherming, als gevolg

om natuurinciusief bouwen te

van grote verduurzamings- en

betrekken bij de uitvoering van het

woningbouwopgaven in stedelijk

Klimaatakkoord in te brengen bij IP0

gebied. De beleidsregel

- dit ook te betrekken bij de verdere

natuurbescherming Noord-

invulling van de taken van het

Holland is uitgebreid met

Expertise Centrum Warmte (ECW), als

richtlijnen hiervoor. Tegelijk wordt

kenniscentrum voor de uitdagingen

gestart met een lerende aanpak

op het gebied van de gebouwde

GGO, samen met gemeenten.

omgeving

Hiermee stellen we Provinciale

GS d.d. 20-04-2021: Er is sprake

Staten voor motie M107-2019 af
te doen. Besluit GS d.d. 20-042021: 1. De Beleidsregel
natuurbescherming NoordHolland te wijzigen conform
bijgaand wijzigingsbesluit 2. Te
starten met een ‘lerende aanpak
gebiedsgerichte ontheffingen’

door middel van proefprojecten
3. PS voor te stellen motie M1072019 af te doen, middels
bijgevoegde brief. 31-03-2021 In
vervolg op de vraag in PS
commissie RWK van 11 januari
2021 komt GS binnenkort met een
schriftelijke nadere toelichting
met verzoek de motie af te doen.
27-01-2021: In PS van 14-122020 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 NoordHollands Actieprogramma Klimaat
(APK) worden de provinciale
klimaatacties uitgewerkt. De acties
betreffen de energie-

infrastructuur, duurzame
elektriciteitsopwekking, de
gebouwde omgeving, 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 CO2-uitstoot. 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 M68/11-112019, M103/18-11-2019,
M106/18-11-2019, M107/1811-2019, M111/18-11-2019,
M69/11-11-2019, M45/30-92019 en M46/30-09-2019 als
afgedaan te beschouwen. 1308-2020 De start van de
Woonagenda heeft
plaatsgevonden in de week van

het wonen (22 juni tot 26 juni),
waarin op 23 juni een online
themasessie over natuurinclusief
bouwen is gehouden met
ongeveer 50 deelnemers. De
sessie was later ook online terug
te zien. Daarmee is de aftrap
gegeven voor de uitwerking van
de regionale Woonakkoorden,
waarin natuurinclusief bouwen
ook meegenomen wordt. Op deze
manier en via de aanpak Groen
Kapitaal geven we het regionale
gesprek verder vorm met de
sector. Op landelijk niveau is een
Tweede Kamer brief over
natuurinclusief bouwen
verschenen (zie
https://www.rijksoverheid.nl/mini
steries/ministerie-van-landbouwnatuur-envoedselkwaliteit/documenten/kam
erstukken/2020/06/17/kamerbrie
f-over-reactie-op-brief-overnatuurinclusief-bouwen), waarin
nadrukkelijk een passage is
opgenomen over de opgave van

natuurinclusef bouwen in relatie
tot renoveren en het
Klimaatakkoord. Daarmee is de
opgave op het juiste niveau
geagendeerd en worden
gezamenlijke stappen gezet met
betrokken overheden en partijen
om hier in de praktijk invulling
aan te geven. Hier wordt ook een
directe link gelegd met de
rijksaanpak aardgasvrije wijken.
Wij hebben de intentie op
regionaal niveau ook mee te
denken met gemeenten om hier
op een goede wijze invulling aan
te geven. De gemeente Hilversum
heeft een rijkssubsidieaanvraag
voor haar aanpak aardgasvrije wijk
lopen. Begin oktober wordt
duidelijk of die wordt gehonoreerd
en daarmee voor Noord-Holland
als pilot kan dienen om dit ook
natuurinclusief te doen. Gezien
deze ontwikkelingen hebben we
de intentie de motie als afgedaan
te willen beschouwen. We willen
dat bekrachtigen via het opnemen

van “biodiversiteit in bebouwd
gebied” en de uitwerking daarvan
in het Masterplan biodiversiteit.
Via de voorziene expertsessies
“bebouwd gebied” voor de
voortgang van het masterplan
houden we vinger aan de pols
over de voortgang. De
Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord, die voor ons de
vergunningverlening op dit
onderwerp uitvoert is hierbij
betrokken. PS wordt hierover via
de voortgang van het Masterplan
geïnformeerd. Het voorstel om de
motie als afgedaan te beschouwen
nemen we mee in de
besluitvormingsroute die voor het
Masterplan (in combinatie met de
Voedselvisie en de visie Recreatie
en toerisme) is voorzien in het
najaar. 28-04-2020 De
Woonagenda is 24 maart 2020
vastgesteld in GS en besproken in
de PS commissie. Vervolgstap is
nu dit nog dit jaar uit te werken in
woonakkoorden met de regio’s.

De provincie brengt daarbij
natuurinclusief als aandachtspunt
in, zowel bij verduurzaming
bestaande bouw (met aandacht
voor aanwezige beschermde
soorten) als bij nieuwbouw (ook in
relatie tot klimaatadaptieve en
gezonde leefomgeving). Dit als
onderdeel van het actiepunt 5B:
“Voor nieuwbouw maken wij in de
woonakkoorden afspraken met
gemeenten om deze zoveel
mogelijk klimaatneutraal,
klimaatadaptief, natuurinclusief en
circulair te ontwikkelen”. En
natuurinclusief bouwen is
uitgewerkt als onderdeel van
speerpunt 2: ‘Gezond, duurzaam
en toekomstbestendig wonen in
een aantrekkelijke provincie’. De
netwerkbijeenkomst wonen is van
april verplaatst naar het najaar.
Behalve dat dit de start van de
Woonagenda in brede zin zou
moeten zijn, was ook een
workshop over natuurinclusief
bouwen voorzien. Dat komt dus

nog. Ook op het Groen Kapitaal
event staat natuurinclusief
bouwen op de agenda. Dit event is
verplaatst van 14 mei naar 3
september 2020. De
startbijeenkomst van KAN –
Klimaatadaptief bouwen met
natuur – getrokken door de
Neprom namens de sector zou
worden gelanceerd op Building
Holland op 26 maart 2002. Ook
dat ging niet door. De sector gaat
er ondertussen wel mee aan de
slag. Ondertussen dragen we via
het netwerk Groen Kapitaal kennis
over natuurinclusief bouwen
digitaal wel verder uit en waar
mogelijk gaan we dat nog sterker
doen in samenhang met aandacht
voor klimaatadaptatie. Specifiek
voor natuurinclusief bouwen in
relatie tot de warmtetransitie in
bestaande bouw hebben we
gemeenten gevraagd of ze dit
onderwerp als pilot zouden willen
meenemen in een wijkaanpak. We
hebben hierop positieve reactie

ontvangen van gemeente
Hilversum. Als hun
subsidieaanvraag bij het Rijk
positief verloopt, dan gaan we dit
na de zomer verder oppakken.
03-02-2020 We agenderen
“natuurinclusief” als onderdeel van
het speerpunt “gezond, duurzaam
en toekomstbestendig wonen in
een aantrekkelijke provincie”
momenteel in de woonagenda in
lijn met onze Omgevingsvisie. We
verkennen of we gemeenten hier
bij wijkgerichte verduurzaming
gerichter mee op weg kunnen
helpen in samenwerking met de
Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord. De relatie tussen
verduurzaming van wijken en
aandacht voor natuur (inclusief
wettelijke soortenbescherming) is
besproken in het IPO lerend
netwerk natuurbeleid tijdens het
congres natuurinclusief bouwen
met ecologen en de bouwsector in
november 2019 in provincie
Overijssel. Daar is de website

www.bouwnatuurinclusief.nl
gelanceerd, waarin beschikbare
kennis is gebundeld. Op de site
wordt ook gewezen op de
wettelijke vereisten vanuit de Wet
natuurbescherming bij bouwen of
renovatie. Dit komt mede voort uit
onze aanpak Groen Kapitaal in
samenwerking met het
rijksprogramma DuurzaamDoor.
Via programma DuurzaamDoor en
ministerie van BZK gaat ook de
bouwsector (trekker Neprom,
i.s.m. onder andere Bouwend
Nederland) dit jaar meer aandacht
aan dit onderwerp besteden mede
in relatie tot de kansen voor
klimaatadaptatie. Wettelijk is de
provincie verantwoordelijk voor
soortenbescherming - ook binnen
de stad. Vanuit die rol – conform
de iets aangepaste toezegging
n.a.v. de motie - is het
aandachtspunt om met natuur
rekening te houden bij
verduurzamingsmaatregelen,
onder andere isolatie,

meegegeven in ambtelijk overleg
met het ECW (landelijk Expertise
Centrum Warmte). Wij kunnen hier
verder niet op sturen, omdat dit
centrum niet onder onze
verantwoordelijkheid valt.
Weidevogels Zijpe

PS verzoeken het college van GS De

M115-

Wijnen, van T.K.

Zijpepolder mee te nemen in het

2020

(GroenLinks)

Loggen, C.

05-07-2021 Participatie vereist
een overleg met stakeholders

verkenningstraject om een integrale

(agrarisch-natuur en landschap-

afweging te maken tussen de

gemeente) om draagvlak voor

ambities, opgaven en de begrenzing

zodanige aanpassing van de

van het BPL in de gemeente Schagen.

begrenzing BPL te onderzoeken,

Daarbij ook recente informatie van

dat Zijpe- en Hazepolder onder

lokale en regionale natuurorganisaties

het BPL valt. Dat overleg wordt zo

te betrekken.

mogelijk nog voor het zomerreces
georganiseerd 22-03-2021 De
Verkenning Schagen loopt. Een
mogelijke BPL begrenzing van de
Zijpepolder maakt onderdeel uit
van de gesprekken met de
gemeente Schagen. 11-01-2021
De Verkenning Schagen loopt. Een
mogelijke BPL begrenzing van de
Zijpepolder maakt onderdeel uit
van de gesprekken met de
gemeente Schagen. Zie ook
M148-2020.

Motie bij concept-

PS hebben de volgende wensen en

M135-

Kanik, E.B.

Stigter, E.

29-06-2021 Er zijn in opdracht

RESsen over

bedenkingen bij de concept-RES NHZ

2020

(D66)

burgerparticipatie

of concept-RES NHN: • PS vragen GS

tientallen gesprekken gevoerd met

om voortdurend aandacht te besteden

verschillende gemeenten,

aan tijd en ruimte voor zorgvuldige

waterschappen en stakeholders uit

burgerparticipatie in het

het RES-proces. Er is

vervolgproces.

geïnventariseerd waar de behoefte

van de provincie door Berenschot

ligt op het onderwerp (financiële)
participatie. Op basis van deze
behoeften stelt Berenschot een
Leidraad op om handvatten te
geven aan de partijen hoe om te
gaan met financiële participatie.
Hierbij wordt ook ingegaan op de
mogelijkheden voor inwoners met
een kleinere beurs. Deze leidraad
komt na de zomer richting PS.
31-03-2021 We blijven inzetten
op kennisdeling o.a. door het
organiseren van een kennissessie
over proces- en partiele
participatie waar alle ambtelijk en
bestuurlijk RES partners en
stakeholders zijn uitgenodigd (25
maart). Ook is er een Katern
Proces gemaakt plus twee
infographics die laten zien wat er

allemaal aan
communicatie/participatie is
gedaan in de aanloop naar de RES
1.0. Dit katern zit bij de RES 1.0
die vanaf eind april in
besluitvorming gaat. Verder
hebben een extern bureau
opdracht gegeven om te
inventariseren hoe we de
gemeenten kunnen ondersteunen
bij (financiële) participatie. 1101-2021 Voor gemeenten die de
procesparticipatie willen
versterken, stellen wij reeds
financiële middelen beschikbaar.
Daarnaast wordt ingezet op
kennisdeling over participatie
(thematafel jongerenparticipatie).
Momenteel wordt verkend hoe na
de RES 1.0 de procesparticipatie
door de provincie gefaciliteerd kan
worden.
Onderzoek Zon-

PS geven de volgende “wensen en

M127-

Klein, M.C.A.

op-dak

bedenkingen” ten behoeve van de

2020

(ChristenUnie)

uitwerking van de RES 1.0 in NH-Zuid

Hollebeek, J.P.

en NH-Noord mee: • Werk concreter

(PvdD) Andel,

uit hoe reëel het potentieel van

W. van (CDA)

Stigter, E.

grootschalig “zon op dak” is, rekening
houdend met o.a. de mogelijkheden
van het net andere praktische
beperkingen. • Onderzoek op welke
manier belemmeringen voor “zon op
dak” opgelost kunnen worden.
Koppel

PS roepen GS op: de energietransitie

M125-

Hollebeek, J.P.

Stigter, E.

25-05-2021: uit besluitenlijst GS

biodiversiteit aan

waar mogelijk aan opgaven voor

2020

(PvdD)

de energietransitie

biodiversiteitsherstel- en versterking

te stemmen met de RES 1.0 NHN

te koppelen en dat ook te doen in het

en de RES 1.0 NHZ 2. De

vervolgtraject van de RES.

Statenvoordracht ter

d.d.11-05-2021: Besluit GS: 1. In

besluitvorming aan te bieden aan
Provinciale Staten waarbij wordt
voorgesteld om: - de RES 1.0
NHN en de RES 1.0 NHZ vast te
stellen - de volgende moties als
afgedaan te beschouwen: 1212020 (vogeltrekroutes) 125-2020
(biodiversiteit) 128-2020
(aanpassen SDE++) 131-2020
(effecten in beeld) 134-2020
(advies cie MER) 136-2020
(gedragscode BPL) en 138-2020
(arbeidsmarktbeleid) 3. De
portefeuillehouder Klimaat en
Energie en wethouder Thijs Kroese
(als technisch voorzitter van de

Stuurgroep RES NHZ namens de
energieregio Noord-Holland Zuid)
te machtigen om de RES 1.0 van
de respectievelijke energieregio’s
Noord-Holland Noord en NoordHolland Zuid, na besluitvorming
door Provinciale Staten, aan te
bieden aan het Nationaal
Programma RES 4. Vanuit het
bovenlokale belang van de
energietransitie de stuurgroepen
RES NHN en RES NHZ de opdracht
te geven om een
uitvoeringsprogramma op te
stellen, met daarin: - regionale
samenwerkingsafspraken met
betrekking tot: * de uitwerking
van de zoekgebieden voor zon en
wind * de uitwerking van de
Regionale Structuur Warmte afspraken, kaders en aanpak voor
het proces naar de RES 2.0 afspraken m.b.t. data en
monitoring - afspraken over
inzet en verdeling van capaciteit
en uitvoeringsbudget 5. Samen
met de gemeenten van de

deelregio’s West-Friesland en Kop
van Noord-Holland bij het Rijk aan
te dringen op het mogelijk maken
van het plan Duurzaam Leefbaar
voor de Wieringerhoek. 31-032021 In de reactienota die door GS
is vastgesteld is aangegeven hoe
we deze motie gaan oppakken.
Inmiddels is er een stroomschema
“energie i.r.t. natuur, landschap en
leefbaarheid” ontwikkeld in
samenwerking tussen overheden
en belangenorganisaties. Het
stroomschema brengt in beeld
welk beleid en ontwikkelprincipes
er gelden op het gebied van
natuur, landschap en leefbaarheid.
Het schema moet gemeenten en
belanghebbenden helpen in de
verdere uitwerking van de
zoekgebieden in de RES. En
uitdagen om te komen tot
biodiversiteitsvriendelijke keuzes.
De komende tijd zal het
stroomschema worden betrokken
bij de uitwerking van de RESzoekgebieden. 11-01-2021 In

de reactienota die door GS is
vastgesteld is aangegeven hoe we
deze motie gaan oppakken. Op 12
december jl. vond de eerste ronde
van de thematafel
“Ontwikkelprincipes” plaats. Daar
is kennis gedeeld tussen partners
waaronder milieu- en
natuurorganisaties over de
koppeling van energietransitie met
milieu en natuur. Ook de kennis
die door het Nationaal Programma
RES is opgedaan wordt hierbij
ingebracht. Op 10 februari vindt
een tweede ronde van deze
thematafel plaats. De resultaten
komen in een Stroomschema
natuur, landschap en leefbaarheid.
Het stroomschema brengt in beeld
welk beleid en ontwikkelprincipes
er gelden op het gebied van
natuur, landschap en leefbaarheid.
Het schema moet gemeenten en
belanghebbenden helpen in de
verdere uitwerking van de
zoekgebieden in de RES.

Aanpassen

PS dragen GS op het werkingsgebied

M97-

Andel, W. van

Loggen, C.

29-06-2021 De provincie is in

begrenzing bij

BPL te verwijderen van de locatie

2020

(CDA)

terrein Tergooi

Tergooi-ziekenhuis Blaricum volgens

ontwikkelaar over de nieuwe

ziekenhuis in

onderstaande kaart, zodanig dat er

begrenzing. Zodra duidelijkheid

Blaricum

ontwikkeld kan worden volgens de

over de exacte begrenzing 31-03-

uitgangspunten in de Nota van

2021 De provincie is met

randvoorwaarden herontwikkeling

gemeenten en ontwikkelaar in

Tergooi-locatie Blaricum binnen 3

overleg over nieuwe begrenzing

maanden een voorstel daartoe ter

zodra duidelijkheid is kan de

besluitvorming aan PS voor te leggen.

kaartwijziging worden

overleg met de gemeente en de

doorgevoerd. 11-01-2021 Met de
gemeente Blaricum vindt
afstemming plaats op welk
moment in het planproces van de
herontwikkeling van het Tergooi
ziekenhuisterrein een BPL
begrenzing het beste kan
plaatsvinden. Op het moment dat
dit duidelijk is, zullen wij u
hierover informeren.
Heroverweging

PS roept het College van

M148-

Voskuil, L.Hj

Loggen, C.

29-06-2021 Participatie vereist

Zijpe- en

Gedeputeerde Staten op: 1. de

2020

(PvdA)

Hazepolder

landschappelijke, cultuurhistorische

(agrarisch-natuur en landschap-

en in potentie aanwezige

gemeente) om draagvlak voor

natuurwaarden van de Zijpe- en

zodanige aanpassing van de

Hazepolder te betrekken bij een

begrenzing BPL te onderzoeken,

zorgvuldige heroverweging van de

dat Zijpe- en Hazepolder onder

een overleg met stakeholders

begrenzing van de BPL ter plaatse 2.

het BPL valt. Dat overleg wordt zo

PS te informeren over de uitkomst van

mogelijk nog voor het zomerreces

deze heroverweging in de

georganiseerd. 22-03-2021 De

Statencommissie RWK

Verkenning Schagen loopt. Een
mogelijke BPL begrenzing van de
Zijpe- en Hazepolder maakt
onderdeel uit van de gesprekken
met de gemeente Schagen. 1101-2021 De Verkenning Schagen
loopt. Een mogelijke BPL
begrenzing van de Zijpe- en
Hazepolder maakt onderdeel uit
van de gesprekken met de
gemeente Schagen. Zie ook
M115-2020.

Functiewijziging

PS draagt het college van GS op: • ten

M147-

Klein, M.C.A.

Loggen, C.

29-06-2021 De motie M147-

agrarisch

behoeve van Omgevingsverordening

2020

(ChristenUnie)

bouwperceel

2.0 een alternatieve uitwerking te

van de Omgevingsverordening

maken van artikel 6.7 waarbij meer

2.0. De Omgevingsverordening

ruimte wordt geboden bij

2.0 heeft in ontwerp ter inzage

transformatie van agrarische

gelegen en wordt nu verder in

bouwpercelen indien het bebouwde

procedure gebracht om aan te

oppervlakte significant afneemt en

bieden aan PS. 31-03-2021

een positieve bijdrage wordt geleverd

Uitwerking motie is opgenomen in

aan de ruimtelijke kwaliteit van het

de Omgevingsverordening 2022.

landelijk gebied • deze alternatieve

11-01-2021 Een voorstel is in

uitwerking ruim vóór de behandeling

voorbereiding. Met de LTO is

2020 is verwerkt in het ontwerp

van de Omgevingsverordening 2.0 ter

afgesproken dat zij concrete cases

bespreking aan de Statencommissie

aanlevert om aan de hand

RWK aan te bieden

daarvan, eventueel met behulp
van een extern bureau, te bepalen
in welke mate het wenselijk of
noodzakelijk is om artikel 6.7
paragraaf 6.1.2 te verruimen. Ook
de gemeenten die op dit punt een
zienswijze hebben ingediend is
actief gevraagd om concrete
cases.

Motie betrek

PS verzoeken het college GS: - Om bij

M24-

Koyuncu, S.

Stigter, E.

29-06-2021 Het is primair een

buurgemeenten

gemeenten sterk aan te dringen op

2021

(DENK)

óók bij het meten

goede en adequate afstemming

stemmen met haar

van draagvlak over

tussen de aangrenzende

buurgemeenten, maar de

het plaatsen van

buurgemeenten van de zoekgebieden

provincie neemt, waar nodig een

windturbines

en daarover terug te rapporteren aan

faciliterende rol op zich.

de Provinciale Staten

Voorbeelden hiervan zijn wanneer

taak van de gemeente om af te

het gebieden betreft die meerdere
gemeenten of provincies beslaan
(zoals het Geingebied), ofwel
omdat gemeenten ons direct
vragen om overleg te organiseren.
Gedeputeerde Stigter heeft, na
toezegging in de commissie RWK
van 10 juni, bestuurlijk contact
opgenomen met Amsterdam en

provincie Utrecht. Ook heeft
gedeputeerde Stigter een mail
gestuurd aan de Stuurgroep NHZ
om het belang van afstemming
nogmaals te benadrukken. Naar
aanleiding daarvan is in de
stuurgroep NHZ op 25 juni de
afspraak gemaakt om te komen
tot een set
samenwerkingsafspraken. Deze
afspraken zullen zich niet
inhoudelijk richten op de
zoekgebieden, maar zijn vooral
procesmatig van aard.
Bijvoorbeeld over het uitnodigen
van inwoners uit de
buurgemeenten, de wijze van
communiceren met inwoners, etc.
Doel is om na het zomerreces een
set afspraken klaar te hebben.
17-03-2021 Om bij de
gemeenten erop aan te dringen
om, in het kader van de mogelijke
plaatsing van windturbines, óók
de meningen van de bewoners te
peilen die wonen aan de
aangrenzende buurgemeenten van

de zoekgebieden. Daarbij ook te
wijzen op het belang van een
goede afstemming tussen
buurgemeenten. Team
energietransitie neemt dit bij alle
overleggen die we in het kader van
de uitvoering RES hebben met
gemeenten mee als standaard
gespreksonderwerp.
Motie

PS verzoekt Gedeputeerde Staten, - In

M51-

Gielen, A.

Stigter, E.

14-06-2021 De discussie ter

Voorbereiden op

IPO-verband in overleg te treden om

2021

(GroenLinks)

55% co2-reductie

ons voor te bereiden op gesprekken

van de klimaatopgave wordt op

en onderhandelingen over een

twee sporen gevoerd: a. Met het

verhoging van de doelstelling voor

Rijk zal in IPO verband worden

2030 naar minstens 55% - Een

gesproken over de financiële

expertsessie te organiseren over de

randvoorwaarden van zowel de

ontwikkelingen rondom de 55%

staande als de aanvullende

reductie, de maatregelen die dat voor

maatregelen b. In IPO verband

Noord-Holland zou kunnen betekenen

wordt overlegd over de

en de voorbereidingen die de

aanvullende maatregelen, zowel

provincie daarvoor treft.

die voortkomen uit het rapport

voorbereiding op de verzwaring

Van Geest als de resultaten van
een inventarisatie bij alle
provincies Eind juni is in IPO
verband (BAC-E) over beide
aspecten overlegd. Afgesproken is
dat na de zomer een expertsessie

zal worden georganiseerd, zodra
meer bekend is over
bovenstaande.
Motie aan de orde

PS verzoekt het college GS - Om bij

M77-

Koyuncu, S.

van de dag

de voorbereiding voor de

2021

(DENK)

stikstofgerelateerd

legesverordening 2022, of zoveel

e leges

eerder als mogelijk, in afweging en

Pels, Z.

overweging te nemen of en hoe
kostendekkende leges voor stikstof
gerelateerde vergunningsaanvragen
nodig zijn.
Motie Wensen en

PS roepen het College van

M96-

Hollebeek, J.P.

opvattinge n

Gedeputeerde Staten op: - zich

2021

(PvdD)

Verstedelijkingsstr

binnen MRA-verband in te zetten om

ategie MRA :

een gezonde leefomgeving en

leefomgeving en

leefbaarheid voortaan een essentieel

leefbaarheid

vertrekpunt te laten zijn

Motie Uitdaagrecht

PS dragen het college van GS op: 1.

M124-

Kanik, E.B.

bij RES

het uitdaagrecht uit te werken voor de

2021

(D66)

uitvoering van de regionale energie
strategie 2. Aan Provinciale Staten bij
de behandeling van de
Omgevingsverordening 2022 te
rapporteren hoe dit wordt
geïmplementeerd.

Loggen, C.

Stigter, E.

Motie Energie -

PS verzoeken het College: • Om in de

M116-

Vries, de A.T.B.

armoede

op te stellen Notitie Financiële

2021

(PvdA)

Stigter, E.

participatie waaraan ambtelijk
gewerkt wordt, aan te geven op welke
wijze de voorwaarde kan worden
gesteld aan de indiener of
projectontwikkelaar dat omwonenden
zijn benaderd met een passend bod
om financieel in te stappen • Te
onderzoeken welke laagdrempelige
financieringsvormen zich lenen om
inwoners met weinig middelen in staat
te stellen om mee te kunnen doen
met de financiële participatie en
tevens te onderzoeken hoe een
koppeling gemaakt kan worden aan
de financieringsmogelijkheden van
het energiezuinig maken van zowel
koop en huur woningen • Te
onderzoeken in hoeverre provinciaal
bezit hiervoor ingezet kan worden
Motie Windturbines

PS dragen het College van

M127-

Gilse, van

en

Gedeputeerde Staten op • om, voor

2021

J.P.H.M. (VVD)

gemeentegrenzen

het geval dat gemeenten hun
verschillen van mening niet bilateraal
kunnen oplossen, vanuit de
provinciale regiefunctie de Noord-

Stigter, E.

Hollandse gemeenten gezamenlijke
uitgangspunten op te laten stellen als
onderling afsprakenkader hoe om te
gaan met de planning van eventuele
windturbines nabij gemeentegrenzen
• om zich in te spannen om, indien
deze situatie zich aan de
provinciegrenzen mocht voordoen,
met de aangrenzende gemeenten in
onze buurprovincies over en weer tot
vergelijkbare afspraken te komen •
om tijdig vóór de behandeling van de
Omgevingsverordening 2022 in de
commissie RWK, de resultaten aan
Provinciale Staten te rapporteren.
Motie ‘monitoring

verzoeken het college: - In gesprek te

M112-

Koyuncu, S.

gezondheids - en

treden met het Expertisepunt

2021

(DENK)

veiligheidseffecten

Windenergie en Gezondheid over hoe

Stigter, E.

de gezondheids - en
veiligheidseffecten van windturbines
gemonitored moeten worden.
Motie gesprekken

PS verzoekt het college: - gesprekken

M108-

Koyuncu, S.

tussen

te organiseren met en tussen

2021

(DENK)

buurgemeenten

buurgemeenten die zorgen uiten over
gebrekkige afstemming ten aanzien
van de plaatsing van windturbines -

Stigter, E.

te onderzoeken waar de knelpunten
zitten en mogelijke oplossingen
aandragen - en daarover terug te
rapporteren aan Provinciale Staten.
Motie RES: Meer

PS roepen het college van

M104-

Hollebeek, J.P.

initiërende rol

Gedeputeerde Staten op: - in het

2021

(PvdD)

provincie

vervolgtraject van de RES een meer

Stigter, E.

initiërende rol te nemen daar waar
een zorgvuldige afweging in het
geding komt.
Motie RES:

PS roepen het college van

M106-

Hollebeek, J.P.

Bescherm natuur

Gedeputeerde Staten op: - in het

2021

(PvdD)

en cultuurhistorie

vervolgtraject van de RES

in het IJmeer

terughoudend te zijn in de uitwerking

M215-

De Vries, A.T.

2021

(PvdA)

Stigter, E.

van zoekgebieden voor de opwekking
van windenergie in het IJmeer
Motie in kaart
brengen

PS Verzoeken GS:
•

energiearmoede

De recent gepubliceerde kaart
over energiearmoede van TNO
en de vervolgmonitor (in
ontwikkeling) van TNO op de
website van de Provincie
Noord-Holland te ontsluiten;

•

Het Servicepunt Duurzame
Energie een rol te geven in de
communicatie en kennisdeling

Stigter, E.

rond energiearmoede naar
gemeenten en andere actoren;
•

Om de programmatische
aanpak van de Metropoolregio
Amsterdam op
energiearmoede te
ondersteunen en hiervoor
financiële middelen
beschikbaar te stellen, om
gemeenten in Noord-Holland
die buiten de MRA vallen te
informeren en te betrekken;

•

Te inventariseren bij de
gemeenten of zij bij de aanpak
van energiearmoede iets nodig
hebben van de provincie
Noord-Holland en zo ja, wat;

•

Kennis te nemen van de
ervaringen van andere
provincies, zoals Zuid-Holland
en Gelderland, bij de aanpak
van energiearmoede;

•

Dit terug te koppelen naar de
commissie RWK;

Motie Voorkomen
faunaslachtoffers

verzoeken GS:

M51-

Hollebeek, J.

2022

(PvdD)

Loggen

bij windenergie

- om in lijn met Noord-Brabant zo

borgen

snel mogelijk, maar uiterlijk bij de
volgende partiele herziening
van de Omgevingsverordening, in de
Omgevingsverordening te borgen dat
bij
windenergieprojecten mitigerende
maatregelen om faunaslachtoffers te
voorkomen moeten
worden getroffen, inclusief de
daaraan gekoppelde onderzoek- en
monitoringplicht

Motie Meerdere

verzoeken GS:

M53-

pilots verruiming

- pilots Verruiming Vrijkomende

2022

Vrijkomende
Agrarische
Bebouwing (VAB)

Hollebeek, J.

Loggen

Hollebeek, J.

Loggen

Agrarische Bebouwing uit te voeren in
diverse
woonregio’s, gericht op de
huisvesting van plattelandsouderen,
plattelandsjongeren of
vormen van begeleid wonen;

Motie

verzoeken GS:

M57-

Waterbelangen

- te onderzoeken of met een

2022

borgen

instructieregel in de
omgevingsverordening aan
gemeenten het doelbereik

van de watertoets bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen
onverminderd kan worden
gewaarborgd en
daar de voor- en nadelen van in kaart
te brengen;
daarover in ieder geval vóór de
partiele herziening van de
Omgevingsverordening 2022 aan PS
te
rapporteren;
Motie Natte

Verzoekt GS:

M61-

weilanden bij de

Te onderzoeken of het mogelijk is om

2022

Oeverlanden in
NNN opnemen

deze twee weilanden in het NNN op te
nemen, zodat er een mooi en logisch
afgerond natuurgebied ontstaat.

Alberts, R.

Loggen

