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Besluitenlijst PS -vastgesteld 







Datum vergadering

: 23 mei 2022

Voorzitter

: dhr. A.Th.H. van Dijk

Griffier

: mw. K. Bolt

Vergaderstukken

: online beschikbaar PS 23-05-2022

Beraadslagende vergadering om 10.00 uur.
Besluitvormende vergadering om 21.15 uur.
Stemming en besluitvorming over alle voorstellen heeft plaatsgevonden in de besluitvormende
PS-vergadering.

1.

Opening en mededelingen.
Dhr. Baljeu (fractie Baljeu) is afwezig in de beraadslagende en besluitvormende
vergadering.
Mw. Bezaan (PVV), dhr. Deen (PVV), dhr. Van Hooff (PVV) en dhr. De Wit (VVD) verlaten
de beraadslagende vergadering eerder en zijn weer aanwezig in de besluitvormende
vergadering.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
•

Met betrekking tot de benoeming van Statenliden in functies bij Hamerstukken 8a en
8b, stemt PS in met stemming bij acclamatie. Besluitvorming volgt bij Hamerstukken.

•

Op verzoek van de indiener wordt punt 12 Initiatiefvoorstel ChristenUnie inzake
Burgerpeiling van de agenda afgehaald. Dit punt zal eerst worden besproken in de
Statenwerkgroep Burgerparticipatie na de zomer.

•

PS stemt niet in met een ordevoorstel van fractie SP om het deelbesluit nummer 3
behorende bij voordracht 14 “Omgevingsverordening Noord-Holland 2022” van de
agenda af te halen. Fractie SP doet bij punt 10 een ordevoorstel om deelbesluit 3 apart
in stemming te brengen.

•

Er zijn geen actualiteiten ingediend.

•

Er zijn mondelinge vragen ingediend voor het Vragenuur door:

•

-

fractie CDA inzake “Crisisoverleg stikstof”;

-

fractie PvdD inzake “Ontbreken klimaattoets bij Zeesluis IJmuiden”;

-

fractie 50PLUS/PvdO inzake “Opvang Oekraïnse vluchtelingen”.

Er zijn 3 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend:
- M44-2022 door fractie JA21 inzake “Reduceren en eerlijke verdelen van kosten voor
netwerkaanpassing”;
- M45-2022 door fracties SP en FvD inzake “MRA, wees duidelijk over kosten en
opbrengsten”;
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- M46-2022 door fractieS Liberaal NH EN 50PLUS/PvdO inzake “Stimulerende
comfortabele ketenreis – en de roltrappen”.
Stemming over de moties Vreemd aan de Orde van de Dag vindt plaats in de
besluitvormende vergadering bij agendapunt 16.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2a.

Afscheid Statenlid PvdA.
Statenlid mw. Doevendans (PvdA) heeft haar Statenlidmaatschap opgezegd en wordt
vandaag opgevolgd. PS heeft in de vergadering afscheid genomen van mw. Doevendans.

2b.

Beëdiging en installatie Statenlid PvdA.
Mw. Abdi (PvdA) wordt voorgedragen en benoemd tot Statenlid van de Provincie NoordHolland. Zij heeft in handen van de voorzitter de belofte afgelegd.

3a.

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

3b.

Lijst geheimhouding PS.
Punt 2021-66 wordt van de lijst afgehaald, daarvan is geheimhouding opgeheven. GS zal
binnenkort mondeling of schriftelijk informeren m.b.t. dit punt betreffende de voortgang
N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247 gedeelte A10-N517.
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vaststelling notulen en besluitenlijst van de beraadslagende en besluitvormende
Statenvergadering van 4 april 2022.
De notulen en de besluitenlijst van de beraadslagende en besluitvormende vergadering van
4 april 2022 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.
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Hamerstukken.
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Baljeu (fractie Baljeu).

8a.

Aanwijzen nieuwe voorzitter en plv. voorzitter commissie Economie, Financiën
en Bestuur.
Voordracht 30-2022

8b.

Aanwijzen nieuw lid werkgeverscommissie.
Voordracht 31-2022

8c.

Concept-begroting Randstedelijke Rekenkamer 2023.
Voordracht 26-2022

8d.

Waddenfonds begroting 2023 en jaarstukken 2021.
Voordracht 25-2022

8e.

Recreatie: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht.
Voordracht 24-2022

8f.

Aanpassing Luchthavenregeling Middenmeer.
Voordracht 29-2022

De besluiten behorende bij de punten 8a t/m 8f zijn aangenomen en zijn bij de
hamerstukken van deze vergadering op de website gepubliceerd.
-

Fractie PvdD wenst aantekening tegen voordracht 25 (punt 8d) te stemmen; heeft
heel lang getwijfeld, maar houdt het dit keer op een stemverklaring omdat de fractie
anders tevergeefs precies dezelfde moties als vorig jaar zou moeten indienen om de
natuur van het Waddengebied te beschermen. De fractie is wel blij dat er nu meer
naar de belangen van de dieren in het gebied wordt gekeken en dat daarvoor
contact wordt gezocht met dierenwelzijnsorganisaties, waarvoor dank aan de
gedeputeerde. De fractie geeft aan dat er veel meer nodig is omdat het ontzettend
slecht met de natuur in het Waddengebied gaat; geeft voorts aan dat visserij een
zware bedreiging is en de urgentie van de aanpak van nieuwe gaswinningen niet
eens genoemd wordt in het jaarverslag, laat staan goed opgepakt in de begroting
van het Waddenfonds. Wat de fractie betreft is het resultaat een grabbelton van
belangen, terwijl noodzakelijke keuzes niet worden gemaakt; vindt de natuurwaarde
van het Waddengebied onbetaalbaar en letterlijk van levensbelang en is van menig
dat volksvertegenwoordigers en het Waddenfonds die nu maximaal zou moeten
beschermen, maar dat gebeurt helaas niet. Daarom laat de fractie optekenen tegen
voordracht 25-2022 te stemmen.
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Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020.
Voordracht 13-2022
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Baljeu (fractie Baljeu).
Er zijn 7 amendementen ingediend en verworpen:
•

A7-2022 door fracties JA21, CDA en Liberaal NH inzake “600 meter norm windturbines
Amsterdam” is verworpen. Voor 19 en tegen35 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, CDA, FvD, PVV, 50PLUS/PvdO, DENK en Liberaal NH.

•

A8-2022 door fracties JA21 en Liberaal NH inzake “Minimale lijnopstelling en dezelfde
draarichting en verschijningsvorm voor windturbines” is verworpen. Voor 15 en tegen
39 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV, 50PLUS/PvdO, DENK en Liberaal
NH.

•

A9-2022 door fracties JA21 en Liberaal NH inzake “Maximale ashoogte windturbines” is
verworpen. Voor 15 en tegen 39 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV.
50PLUS/PvdO, DENK en Liberaal NH.

•

A10-2022 door fracties JA21 en Liberaal NH inzke “Geen draagvlak geen windturbines”
is verworpen. Voor 15 en tegen 39 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV.
50PLUS/PvdO, DENK en Liberaal NH.

•

A11-2022 door fractie JA21 inzake “Geen windturbines op land” is verworpen. Voor 13
en tegen 41 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV en 50PLUS/PvdO.

•

A12-2022 door fractie JA21 inzake “Verleen geen medewerking aan de bouw van zonneenergie of windturbines boven de RES doelstelling van 35 TWh” is verworpen. Voor 13
en tegen 41 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PVV en 50PLUS/PvdO.

•

A13-2022 door fracties CDA en JA21 inzake “600 meter norm windturbines” is
verworpen. Voor 21 en tegen 33 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD,
PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en Liberaal NH.

Er zijn 3 moties ingediend en verworpen:
•

M47-2022 door fracties SP en JA21 inzake “Windturbines en MER-plicht” is verworpen.
Voor 24 en tegen 30 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PvdD, PVV,
SP, 50PLUS/PvdO en DENK.

•

M48-2022 door fracties SP en PvdD inzake “Windturbines in NNN” is verworpen. Voor 17 en
tegen 37 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PvdD, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.

•

M49-2022 door fracties SP, CDA en Liberaal NH inzake “Duidelijke Rijksnormen afwachten”
is verworpen. Voor 22 en tegen 32 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD,
PVV, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en Liberaal NH.
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Voordracht 13-2022 “Eerste Partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland
2020” is aangenomen.
Voor 33 en tegen 21 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en DENK.
Het besluit 13-2022 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 9 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
- Fractie SP wenst aantekening tegen voordracht 13-2022 te stemmen; heeft helaas
moeten constateren dat de voorstellen die de SP heeft ingediend om deze partiële
herziening te verbeteren, niet zijn aangenomen en stemt om die reden tegen deze
partiële herziening.

10.

Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.
Voordracht 14-2022
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Baljeu (fractie Baljeu).
Hr. Steeman (D66) onthoudt zich van stemmen bij motie 57-2022.
Het ordevoorstel van fractie SP om deelbesluit 3 behorende bij voordracht 14-2022
“Omgevingsverordening Noord-Holland 2022” apart in stemming te brengen wordt
aangenomen. Voor 34 en tegen 20 stemmen. Tegen het ordevoorstel stemmen de fracties VVD,
D66, JA21 en één lid van fractie PVV stemt tegen (dhr. Van Hooff).
Er zijn geen amendementen ingediend.
Er zijn 16 moties ingediend waarvan er 7 zijn verworpen, 5 zijn aangehouden en 4 zijn
aangenomen:
•

M51-2022 door fracties PvdD, DENK, SP, Liberaal NH en JA21 inzake “Voorkomen
faunaslachtoffers bij windenergie borgen” is unaniem aangenomen.
Dictum:
PS verzoekt GS:
 om in lijn met Noord-Brabant zo 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.

•

M53-2022 door fracties PvdD en SP inzake “Meerdere pilots verruiming Vrijkomende
Agrarische Bebouwing (VAB)” is aangenomen.
Voor 46 en tegen 8 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD en Liberaal NH.
Dictum:
PS verzoekt GS:
 pilots Verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing uit te voeren in diverse
woonregio’s, gericht op de huisvesting van plattelandsouderen, plattelandsjongeren of
vormen van begeleid wonen.
Fractie CDA wenst aantekening voor motie 53-2022 te stemmen;
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indien bij vrijkomende agrarische bebouwing woningbouw wordt toegevoegd,
vindt de fractie het heel belangrijk dat dit niet tot nieuwe belemmeringen voor
de omliggende agrarische bedrijven leidt en stemt daarom voor.
•

M57-2022 door fracties PvdD en SP inzake “Waterbelangen borgen” is aangenomen.
Voor 38 en tegen 15 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, CDA, PVV en Liberaal NH.
Dhr. Steeman (D66) onthoudt zich van stemmen bij deze motie vanwege mogelijke
belangenverstrengeling.
Dictum:
PS verzoekt GS:
 te onderzoeken of met een 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.

•

M61-2022 door fracties SP, D66 en PvdD inzake “Natte weilanden bij de Oeverlanden in
NNN opnemen” is aangenomen.
Voor 34 en tegen 20 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, JA21, FvD, PVV en Liberaal
NH.
Dictum:
PS verzoekt GS:
 te onderzoeken of het mogelijk is om deze twee weilanden in het NNN op te nemen,
zodat er een mooi en logisch afgerond natuurgebied ontstaat.

Verworpen moties:
• M52-2022 door fractie PvdD en SP inzake “Viskwekerijen als nieuwe intensieve
veehouderijen” is verworpen. Voor 7 en tegen 47 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD,
SP en DENK.
• M56-2022 door fractie PvdD inzake “Aansluiting op binnenstedelijk groen” is verworpen.
Voor 14 en tegen 40 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, PvdD, SP, 50PLUS/PvdO en
DENK.
• M58-2022 door fractie PvdD inzake “Bebouwingscontour jacht” is verworpen. Voor 16 en
tegen 38 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, PvdD, PVV, SP en 50PLUS/PvdO.
• M59-2022 door fractie PvdD en SP inzake “Grootste bron fijnstof (PM2,5) scherper
aanpakken” is verworpen. Voor 9 en tegen 45 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, SP,
ChristenUnie, 50PLUS/PvdO en DENK.
• M60-2022 door fracties PvdD en SP inzake “Voorkom onherstelbare schade leefomgeving,
geef burgers redelijke termijnen bij omgevingsvergunningen” is verworpen. Voor 19 en
tegen 35 stemmen. Voor stemmen de fracties CDA, FvD, PvdD, PVV, SP, ChristenUnie,
50PLUS/PvdO en DENK
• M62-2022 door fractie SP inzake “Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee” is
verworpen. Voor 21 en tegen 33 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, FvD, PvdD, PVV,
SP, ChristenUnie, 50PLUS/PvdO en DENK.
Fractie PvdA wenst aantekening tegen motie 62-2022 te stemmen; is het helemaal
eens met de SP als het gaat om toegankelijkheid tot recreatie voor mensen met
een smalle beurs.
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De fractie kan echter niet voor dit voorstel stemmen, omdat enerzijds de
portefeuillehouder heeft toegezegd overleg met de gemeente te gaan voeren en
anderzijds omdat de rest ook de bevoegdheid is van de gemeente.
•

M65-2022 door fractie DENK inzake “Gezondheid burgers, natuur en milieu altijd leidend” is
verworpen. Voor 11 en tegen 43 stemmen. Voor stemmen de fracties PvdD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en DENK.
Fractie PvdA wenst aantekening tegen motie 65-2022 te stemmen; geeft aan dat
er vandaag in Provinciale Staten niet over is gesproken, ook niet door fractie
DENK; vindt dat deze motie te algemeen geformuleerd is zodat je niet kunt
duiden wat nu prioriteit heeft van de vier voorgestelde prioriteiten en stemt
daarom tegen.

Aangehouden moties:
• M50-2022 door fracties PvdD en SP inzake “Zoneringskaart landbouw voor versnelling
transitie naar gezond voedselsysteem” is aangehouden.
• M54-2022 door fracties PvdD en SP inzake “Natuurinclusief (ver)bouwen als
motiveringsvereiste opnemen in de Omgevingsverordening” is aangehouden.
• M55-2022 door fracties PvdD en SP inzake “Beleidsuitwerking Natuurinclusief (ver)bouwen”
is aangehouden.
• M63-2022 door fractie PvdA inzake “Toets bereikbaarheid en duurzame energie” is
aangehouden.
• M64-2022 door fractie CDA inzake “Notitie lintbebouwing” is aangehouden.
Deelbesluiten 1, 2 en 4 van voordracht 14-2022 “Omgevingsverordening Noord-Holland
2022” zijn aangenomen.
Voor 37 en tegen 17 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PVV en
50PLUS/PvdO.
Deelbesluit 3 van voordracht 14-2022 “Omgevingsverordening Noord-Holland 2022” is
aangenomen.
Voor 29 en tegen 25 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PvdD, PVV, SP,
ChristenUnie, DENK en Liberaal NH.
Het besluit 14-2022 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 10 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
Fractie PvdD wenst aantekening voor besluitpunten 1, 2 en 4 van voordracht
14-2022 te stemmen; heeft gewikt en gewogen, vond de richting die
aangeduid wordt wel oké, maar nog niet geheel ingeslagen; geeft aan dat
een aantal moties positief is ontvangen door het college en heeft daarom
besloten om voor te stemmen.

11.

Referendumverzoek Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland
2020 en Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.
Voordracht 20-2022
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Baljeu (fractie Baljeu).
Er is 1 motie ingediend en verworpen:
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•

M66-2022 door fractie JA21 inzake “Spoedeisendheid van referendum” is verworpen. Voor
25 en tegen 29 stemmen. Voor stemmen de fracties JA21, CDA, FvD, PvdD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO, DENK en Liberaal NH.

Besluit 20B van voordracht 20-2022 is in stemming gebracht met een hoofdelijke
stemming:
GroenLinks:
Statenlid KOCKEN: voor
Statenlid ER: voor
Statenlid GIELEN: voor
Statenlid VAN DER WAART: voor
Statenlid VAN WIJNEN: voor
Statenlid DULFER: voor
Statenlid ZAAL: voor
Statenlid GRINGHUIS: voor
Statenlid CARDOL: voor
VVD:
De heer VAN DER MAAS: voor
Mevrouw VAN MEERTEN- KOK: voor
De heer TERWAL: voor
De heer DE WIT: voor
De heer VAN GILSE: voor
Mevrouw KAAMER VAN HOEGEE: voor
De heer ROOSENDAAL: voor
D66:
Mevrouw STRENS: voor
De heer STEEMAN: voor
Mevrouw KAPITEIN: voor
De heer KANIK: voor
De heer MÜLDER: voor
Mevrouw GONGGRIJP: voor
PvdA:
De heer LEERINK: voor
Mevrouw DE VRIES: voor
Mevrouw ABDI: voor
Mevrouw JELLEMA: voor
De heer MUURLINK: voor
De heer CARTON: voor
JA21:
De heer KÖHLER: tegen
De heer JENSEN: tegen
Mevrouw NANNINGA: tegen
De heer MANTEL: tegen
De heer VAN DEN BERG: tegen
De heer HARTOG: tegen

8



Provinciale Staten

CDA:
De heer HEIJNEN: tegen
Mevrouw KUIPER- KUIJPERS: tegen
Mevrouw KONING-HOEVE: tegen
Mevrouw VAN ANDEL: tegen
Forum voor Democratie:
De heer DESSING: tegen
Mevrouw VASTENHOUW: tegen
De heer DEKKER: tegen
Partij voor de Dieren:
Statenlid ZOON: tegen
Statenlid KOSTIĆ: tegen
De heer HOLLEBEEK: tegen
PVV:
De heer DEEN: tegen
Mevrouw BEZAAN: tegen
De heer VAN HOOFF: tegen
SP:
Mevrouw ALBERTS: tegen
Mevrouw DE GROOT: tegen
De heer HOOGERVORST: tegen
ChristenUnie:
De heer KLEIN: tegen
50PLUS/PvdO:
Mevrouw VAN SOEST: tegen
DENK:
De heer KOYUNCU: tegen
Liberaal N-H:
Mevrouw VAN GEFFEN: tegen
Voordracht 20-2022 met besluit 20B “Referendumverzoek Eerste partiële herziening
Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en Omgevingsverordening Noord-Holland
2022” is aangenomen.
Voor 28 en tegen 26 stemmen.
Het besluit 20B-2022 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11 van deze
vergadering op de website gepubliceerd.
Met het niet toelaatbaar achten van de kennisgevingen wordt de commissaris van de Koning
als voorzitter van PS gemachtigd om, na schriftelijke raadpleging van het Presidium,
achteraf een motivering van het besluit toe te voegen bij publicatie van het PS-besluit in het
Provinciaal Blad.

12.

Initiatiefvoorstel ChristenUnie inzake Burgerpeiling.
Nummer 27-2022
Het initiatiefvoorstel is van de agenda afgehaald.
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Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 en Regionaal Toekomstbeeld Fiets.
Voordracht 28-2022
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Baljeu (fractie Baljeu).
Er zijn 6 moties ingediend waarvan er 3 zijn ingetrokken en 3 zijn aangenomen:
•

M67-2022 door fracties PvdD, GroenLinks en D66 inzake “Aantrekkelijke
doorfietsroutes” is aangenomen.
Voor 44 en tegen 10 stemmen. Tegen stemmen de fracties JA21, PVV en Liberaal NH.
Dictum:
PS roept GS op:
 bij de verdere uitwerking van het beleid voor actieve mobiliteit, waar mogelijk en
gewenst, aandacht te besteden aan het aanleggen van natuurlijke elementen langs
doorfietsroutes.

•

M68-2022 door fracties D66, PvdD, ChristenUnie, GroenLinks en VVD inzake “Betrek
mensen met een mobiliteitsbeperking” is unaniem aangenomen.
Dictum:
PS verzoekt het college om:
 personen met een mobiliteitsbeperking een plaats te geven in de Actieagenda Actieve
Mobiliteit;
 bij de uitwerking van deze Actieagenda Actieve Mobiliteit en de uitvoering in concrete
projecten personen met een mobiliteitsbeperking vroegtijdig te betrekken met als doel
te bezien op welke manier specifieke inrichtingseisen voor deze groep personen kunnen
worden meegenomen;
 de Staten over de voortgang en uitvoering hiervan actief te informeren.

•

M69-2022 door fracties ChristenUnie, SP en JA21 inzake “Geen haaientanden op
Noord-Hollandse fietspaden” is aangenomen.
Voor 40 en tegen 14 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, FvD, PVV en Liberaal NH.
Dictum:
PS vraagt GS:
 bij aanleg en reconstructie van provinciale infrastructuur fietsers op de doorgaande
route in principe altijd voorrang te geven op afslaand of kruisend autoverkeer, en hier
alleen beargumenteerd van af te wijken wanneer deze keuze onontkoombaar de
veiligheid van fietsers in gevaar zou brengen.

•

M70-2022 door fracties JA21, ChristenUnie en PvdD inzake “Schoolroutes als hoogste
prioriteit” is ingetrokken.
M71-2022 door fracties JA21 en DENK inzake “Voorzieningen langs fietsroutes” is
ingetrokken.
M72-2022 door fracties JA21 en DENK inzake “Knelpunten doorfietsroutes” is ingetrokken.

•
•
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Voordracht 28-2022 “Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 en Regionaal
Toekomstbeeld Fiets” is unaniem aangenomen.
Het besluit 28-2022 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 13 van deze vergadering
op de website gepubliceerd.
Fractie PVV wenst aantekening voor voordracht 28-2022 te stemmen,
behoudens alle inhoud aangaande het CO2-sprookje, de peperdure
infrastructurele schaalsprong en fietsstimulering door gedragsbeïnvloeding;
geeft aan dat de fractie voor maximale keuzevrijheid voor de burgers staat.

14.

Vragenuur.
-

De mondelinge vragen ingediend door fractie CDA inzake “Crisisoverleg stikstof” zijn
door gedeputeerden Rommel en Stigter beantwoord.

-

De mondelinge vragen ingediend door fractie PvdD inzake “Ontbreken klimaattoets bij
Zeesluis IJmuiden” zijn door gedeputeerde Olthof beantwoord.

-

De mondelinge vragen ingediend door fractie 50PLUS/PvdO inzake “Opvang Oekraïnse
vluchtelingen” zijn door dhr. Van Dijk beantwoord.

15.

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

16.

Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Totaal aanwezig 54 leden.
Afwezig is dhr. Baljeu (fractie Baljeu).
Er zijn 3 moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend, waarvan er 1 is ingetrokken en
2 zijn verworpen:
• M44-2022 door fractie JA21 inzake “Reduceren en eerlijk verdelen van kosten voor
netwerkaanpassing” is verworpen. Voor 14 en tegen 40 stemmen. Voor stemmen de
fracties JA21, FvD, PVV 50PLUS/PvdO en DENK.
• M45-2022 door fracties SP en FvD inzake “MRA, wees duidelijk over kosten en
opbrengsten” is verworpen. Voor 17 en tegen 37 stemmen. Voor stemmen de fracties
JA21, fvD, PVV, SP, 50PLUS/PvdO en DENK.
Fractie PvdD wenst aantekening tegen motie 45-2022 te stemmen; is in
principe voor het in kaart brengen van wat de MRA onze leefomgeving
opbrengt, maar zoals de motie nu is geformuleerd vindt de fractie dat dat
heel erg volgens de oude economie is en het zelfs aanstuurt op alles in
geldtermen uitdrukken; de fractie geeft aan dat dat iets is waar we in het
kader van brede welvaart vanaf moeten en stemt in dat kader helaas tegen.
• M46-2022 door fractie Liberaal NH en 50PLUS/PvdO inzake “Stimulerende
comfortabele ketenreis – en roltrappen” is ingetrokken.

17.

Sluiting
De voorzitter sluit de Statenvergadering van 23 mei 2022.
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