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Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4juli 2022
Overwegende dat de Omgevingsverordening een vertaling is van de Omgevingsvisie, die tot stand
is
gekomen vanuit betrokkenheid aan de voorkant van veel en diverse partijen.
Verder overwegende dat die diverse betrokkenheid aan de voorkant ook teruggezien moet worden
in nieuwe onderdelen die we nu aan de Omgevingsverordening toe gaan voegen.
Tevens overwegende dat bij de nu toe te voegen Waterverdringingsreeks die betrokkenheid
vanuit
de landbouw uitsluitend heeft bestaan uit LTO en dat ook bij besprekingen over waterkwaliteit het
geval was.
Terwijl juist vanuit de landbouw ook andere ondernemersorganisaties bestaan, zoals Caring Farmers
of Biohuis/Bionext, waarin landbouwondernemers verenigd zijn die in hun praktijk al verregaand
aansluiten bij nieuw beleid van de provincie.
Ook overwegende dat bespreking van de Omgevingsverordening in commissies vaak over veel
wijzigingen tegelijk gaat, waardoor het moeilijk is elke losse component voldoende aandacht te
geven. Er moet dus voldoende comfort zijn dat echt divers is opgehaald.
Tenslotte overwegende dat input van meer diverse organisaties bij kan dragen aan meer integraal
ruimtelijk provinciaal beleid, waarin beleid van verschillende sectoren op elkaar is afgestemd.

Verzoeken het college om naast LTO ook andere ondernemersorganisaties van boeren en tuinders te
consulteren als de provincie input zoekt voor wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in de
Omgevingsverordening.
en gaan over tot de orde van de dag.
Ondertekening,
Tessa van Wijnen
.G\roenLinks

Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren
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NOORD-HOLLAND
MOTIE vreemd aan de orde van de dag Anton De Kom-zaal
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 4juli 2022

Constaterende dat:
In 1769 bankier Henry Hope grond en allerlei bebouwde omgeving aan de (huidige) Dreef in
Haarlem heeft aangekocht, afgebroken en er tussen 1770 en 1785 Paviljoen Welgelegen
heeft laten optrekken;
Paviljoen Welgelegen heden het gebouw is, waarin ons Provinciehuis en allen die daarin
werkzaam zijn is gehuisvest;
Onderzoek vanuit de Provincie Noord Holland (in augustus 2020) heeft aangetoond dat
(citaat):
“Gelet op de omvang van de betrokkenheid van Hope & Co bij de negotiaties,
waarvan er zes werden opgericht in de periode 1770-1773 en drie werden
overgenomen v66r 1783, het praktisch onmogelijk is dat Henry Hope aan
Welgelegen geen geld heeft besteed dat was verdiend aan activiteiten die
waren gerelateerd aan de slavernij”.
-

-

-

-

-

Overwegende dat:
Op 1juli jl. Keti Koti is herdacht en gevierd;
De Surinaamse schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom één van de belangrijkste stemmen
van de antikoloniale beweging aan het begin van de twintigste eeuw is geweest;
Het Noord Hollandse Provinciehuis en De Kom, in het kader van herdenken van het
slavernijverleden, aan elkaar gelinkt kunnen worden.
Het de Noord Hollandse Provinciale politiek zou sieren om recht te doen aan de
nagedachtenis van Anton de Kom
-

-

-

-

Roept het college van GS op om:
-

Eén van de vergaderzalen in het Noord Hollandse Provinciehuis
passende ruimte hiervoor de bibliotheek de naam
-

Anton De Kom-zaal
te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.
Partij van de Arbeid Nop4 Holland
Aukelien Jellema
50P LUS/PVD6
Wil van Soest

—

en wellicht is de meest
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Motie Vreemd
vergadering Provinciale Staten —4juli 2022
Agendapunt 16— Motie(s) Vreemd aan de orde

Oproep: “Rijk, blijf het 0V steunen!”
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
•

•
•
•
•

de concessiehouder(s) van de 0V-concessies in onze provincie financieel schade
hebben ondervonden van de verschillende perioden van (gedeeltelijke)
lockdown en de daaruit voortvloeiende ernstige terugloop reizigersaantallen;
het Rijk het 0V ruimschoots heeft gecompenseerd als het gaat om het verlies
aan inkomsten, voortvloeiend uit de teruggelopen aantallen reizigers;
de staatssecretaris heeft aangekondigd dat het Rijk per 1-1-2023 zal stoppen met
de zgn. coronasteun aan het 0V;
het Rijk èn 65 de reizigersaantallen in het 0V zo spoedig mogelijk weer op het
niveau van ‘v66r corona’ willen terugbrengen;
65 op dit moment samen met de bestuurders van de andere provincies in
overleg is met de staatssecretaris om ervoor te pleiten de coronasteun voorlopig
nog even voort te zetten.
-

—

Overwegende dat:
•
•
•
•

•

de provincie moet zorgen voor een goed netwerk van 0V in de gehele
provincie;
de concessiehouders in grote financiële problemen dreigen te komen als de
coronasteun vanuit het Rijk stopt;
de concessiehouders zonder de voortzetting van de coronasteun grote
aanpassingen zouden kunnen doen aan het lijnen- en dienstennet;
er als er geschrapt gaat worden in het lijnen- en dienstenschema grote
hiaten kunnen gaan ontstaan in de mate van bereikbaarheid in de provincie, in
het bijzonder in het landelijk gebied;
de leefbaarheid in grote delen van de provincie voor veel inwoners zal worden
aangetast.
—

—

rflf2c9

Besluit het college van GS:
voluit te ondersteunen in het pleidooi voor voortzetting van de coronasteun voor
het 0V vanuit het Rijk, met als doel het openbaar vervoer in onze provincie op
peil te houden;
als uitgangspunt voor overleg met de staatssecretaris mee te geven de
coronasteun zolang mogelijk door te laten lopen als nodig is.

•

•

En gaat over tot de orde van de dag.
SP,
Wim Hoogervorst
,

JA21,
Eric Jensen
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Motie Vreemd
vergadering Provinciale Staten —4juli 2022
agendapunt 16 Motie(s) Vreemd aan de orde
—

“Polder Westzaan gezond verbrakken”
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Philips Duphar onder meer een halffabrikaat maakte bestemd voor het
ontbladeringsmiddel Agent Orange;
het productieproces van dit halifabrikaat veel dioxinen bevatte;
in 1963 een autoclaaf van Philips Duphar aan de Ankerweg in Amsterdam ontplofte;
hierbij veel dioxine in het Noordzeekanaal terecht kwam;
er in 2013, vooruitlopend op het project ‘Brak is bijzonder’, een onderzoek1 is gedaan
naar de verspreidingsrisico’s dioxines in putten Noordzeekanaal;
men destijds veronderstelde dat het niet waarschijnlijk is dat de slibbergingsputten in
het kanaal een significante invloed hebben op de zwevende stof gehalten van dioxines
in het gebied ten westen van Amsterdam;
desondanks de gehalten van dioxines in zwevend stof bij Westzaan en Amsterdam een
factor twee tot drie hoger zijn dan de gehalten in zwevend stof bij IJmuiden en het
zwevende stof dat bij Lobith vanuit Duitsland wordt aangevoerd;
in het water van het Noordzeekanaal bovendien de normen voor sommige toxische
stoffen als zware metalen en PAK’s worden overschreden;.
uit de gebiedsvisie Polder Westzaan blijkt dat verbrakking van dit Natura 2000- gebied
wenselijk en noodzakelijk is om bijzondere flora te behouden en bodemdaling te
beperken;
het zeer wel mogelijk is dat bij het inlaten van water uit het Noordzeekanaal
verontreinigd water in de Polder Westzaan stroomt.

Overwegende dat:
•
•

•
•
1
2

het Noordzeekanaal verontreinigd is met chemische stoffen, maar op dit moment
gebiedsvreemd zoet water (sulfaat, sulfiden)2 wordt ingelaten;
alleen uit gedegen onderzoek zal blijken of het inlaten van brak water uit het
Noordzeekanaal voor Natura 2000- gebied Polder Westzaan een goede ontwikkeling is
en zal leiden tot een betere instandhouding van Natura 2000;
de afweging mede gemaakt dient te worden door het huidige inlaten van
gebiedsvreemd zoet water bij het onderzoek te betrekken;
deze afweging gemaakt dient te worden door Provinciale Staten;

https://edepot.wur.nI/265350
https://www.bijl2.nI/assets/160023_etvjl_Nbp_digibroch_Westzaan_dec_ia.pdf

•

•

Provinciale Staten voor het maken van een goede afweging de beschikking dienen te
krijgen van alle onderzoeksresultaten met betrekking tot het verbrakken van Natura
2000 Polder Westzaan;
het uiteindelijke besluit om tot verbrakking van Polder Westzaan over te gaan bij
Provinciale Staten ligt.

Besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven om véér tot verbrakking van Polder Westzaan
wordt overgegaan:
•
•

•

een (nieuw) onderzoek te (laten) doen naar de waterkwaliteit van het Noordzeekanaal
ter hoogte van de Polder Westzaan;
de onderzoeksresultaten aan Provinciale Staten voor te leggen, zodat Provinciale
Staten in staat zijn een goed besluit te nemen over de verbrakking van de Polder
Westzaan;
Provinciale Staten tevens in de gelegenheid te stellen om tot aanvullende maatregelen
te besluiten, indien de waterkwaliteit van het Noordzeekanaal te wensen overlaat.

En gaat over tot de orde van de dag.
SP,

DENK,

Anna de Groot

Süleyman Koyuncu
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Statenfractie Noord-Holbnd

Motie vreemd aan de orde van de dag Fiks de fixteams

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 4 cq 11juli 2022

Voor iedereen een duurzame woning. Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge
energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas.
Toelichting
Zowel provinciaal als landelijk versnellen we de verduurzaming van de gebouwde omgeving: 2,5
miljoen woningen isoleren t/m 2030.
Op dit moment doet elke gemeente dat op haar eigen manier.
Inmiddels is gebleken dat je maar één kans krijgt om het goed te doen achter de voordeur. Juist de
mensen in huizen, waarde meeste energiewinst te halen valt, blijken moeilijk bereikbaar. Zij gaan
niet naar de gemeentelijke energieloketten.
Een aantal gemeenten zet energiecoaches in maar ook die blijken onvoldoende zoden aan de dijk te
zetten. Als ze al binnenkomen. Er zijn gemeenten die het aantal energiecoaches weer terugschroeven
en terugvallen op vouchers en tegoedbonnen voor tochtstrips en radiatorfolie. Die veelal in een la
blijven liggen omdat mensen de noodzaak niet zien of andere zorgen aan hun hoofd hebben.
Dit draagt niet bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en zeker niet aan de versnelling
die zo hard nodig is om deze opgave in de energietransitie te halen.
In Weesp, Amsterdam en Zaanstad zijn nu enkele pilots met fixteams, waarin energiecoaches
samenwerken met sociale wijkteams en lokale ondernemingen/fiksers die gelijk de in de woning
nodige besparingsmogelijkheden uitvoeren. Een persoonlijke en integrale benadering. Nu al is
duidelijk dat deze aanpak het meest effectief is. Bovendien is hieraan een leer- werktraject
verbonden.
Overwegende dat
De noodzaak om de verduurzaming van woningen te versnellen alleen maar groter
geworden is met de stijgende gasprijzen en de hogere energiebesparingsambitie van
provincie en kabinet;
Veel mensen op weg geholpen moeten worden hoe ze hun woning kunnen isoleren. Dit
geldt vooral voor de lagere en middeninkomens. Daar waar de meeste energiewinst te
behalen valt;
Gemeenten nu allemaal het wiel voor zich aan het uitvinden zijn en soms zelfs terugvallen
Op methodes die niet effectief zijn en zeker niet bijdragen aan een versnelling van de
verduurzaming van de woningen in NH;
De verduurzaming van woningen achterblijft bij de landelijke en provinciale ambitie;
-

-

-

-

Constaterende dat
Bij het Servicepunt Duurzame Energie NH gebleken is dat gemeenten behoefte hebben aan
meer coördinatie en informatie over fixteams;

fln
Ook andere provincies en de MRA bezig zijn met plannen voor het faciliteren van lokale
fixbrigades met een bepaalde kwaliteit en standaard werkwijze. Het gaat hierbij om het
verlenen van capaciteit, samenwerking en coördinatie.
Verzoekt GS om:
In samenwerking met het SPDE en de initiatiefnemers in de MRA te komen tot inzicht in de
behoefte van gemeenten bij het opzetten van lokale fixbrigades in Noord-Holland zoals
omschreven;
Op basis van de uitkomsten de meest passende vorm en aanpak op te zetten voor het
ondersteunen van belanghebbende gemeenten in NH en hierbij te onderzoeken of het zinvol
is om aan te sluiten bij het landelijk initiatief Fixbrigade NL;
P5 te informeren hierover, alsmede over de voortgang van de (versnelde) verduurzaming van
de gebouwde omgeving in NH.
-

-

-

PvdA NH
Annette de Vries
Anouk Gielen
GroenLinks
Jaap Hollebeek
Pvd D
Suleyman Koyuncu
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Betrek expertîse boeren bij Iandbouwtransitie
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4juli 2022, ter behandeling van
agendapunt 2.a.1 ‘Actualiteit Noord-Hollandse aanpak stikstof;
constaterende dat:
•

de landbouw voor een enorme uitdaging staat om de transitie te maken naar
kringlooplandbouw;

•

er nog veel onduidelijkheid is over de manier waarop die gerealiseerd kan worden;

•

boeren al eeuwenlang werken met en op het land;

overwegende dat:
•

beleid niet alleen gemaakt kan worden van achter een bureau;

•

boeren beschikken over een enorme expertise rondom bodemkwaliteit, gras en omgang met
vee;

verzoeken GS:
•

de expertise van de agrarische sector te betrekken bij de landbouwtransitie, door agrariërs
een prominente rol te geven bij de ontwikkeling van plannen voor de stikstofreductie en
omschakeling van de landbouw,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

VI ‘32/-o ?o21
2

Christen
Unie
Provinciale StaLen oord--Ho1land

Lobby aanpassing Europese staatssteunregeling
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4juli 2022, ter behandeling van
agendapunt 2.a.1 ‘Actualiteit Noord-Hollandse aanpak stikstof’;
constaterende dat:
•

de landbouw voor een enorme uitdaging staat om de ttansitie te maken naar
kringlooplandbouw;

•

onderdeel hiervan is dat boeren er voor kunnen kiezen om meer maatschappelijke diensten
op zich te nemen, zoals natuurbeheer, biodiversiteitsherstel, waterbeheer,
landschapsbeheer en C02-opslag;

•

er strenge Europese staatsteunregeis gelden voor ondersteuning door decentrale
overheden;1

overwegende dat:
•

het vanwege Europese staatsteunregels momenteel niet mogelijk is om agrariërs te betalen
voor maatschappelijke diensten (slechts het compenseren van gederfde inkomsten is
mogelijk);

•

één van de doelen van de Noord-Hollandse Europastrategie is “aandacht te vragen voor een
landbouwbeleid t...) dat gezonde verdienmodellen voor ondernemers mogelijk maakt”;2

verzoeken GS:
•

samen met andere provincies binnen Europa te lobbyen voor spoedige aanpassing van de
staatsteunregeling zodat het mogelijk wordt agrariërs te betalen voor maatschappelijke
diensten,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
Christen Unie

1

https://europadecentraal .nl/onderwerp/staatssteun/beleidsterreinen/landbouw/
https://www.noord
hoWand.nI/Over_de_provincie/Europa/Documenten/Europastrategie_2022_2030 Noord_Holland
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Provinciale Staten Noord-Holland

Organiseren expertmeeting retail-organisaties
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4juli 2022, ter behandeling van
agendapunt 2.a.1 ‘Actualiteit Noord-Hollandse aanpak stikstof’;
constaterende dat:
•

de landbouw voor een enorme uitdaging staat om de transitie te maken naar
kringlooplandbouw;

•

dit extra kosten met zich mee brengt en economisch vaak niet uit kan;

•

de agrarische sector in grote mate afhankelijk is van de inkooporganisaties voor de prijs die
zij krijgen voor hun producten;

•

in Noord-Holland verschillende grote supermarktorganisaties zijn gevestigd;

overwegende dat:
•

supermarkten en inkooporganisaties een bijdrage kunnen leveren aan een eerlijkere prijs
voor agrarische producten en nieuwe verdienmodellen;

verzoeken GS:
•

een expertmeeting te organiseren met Noord-Hollandse supermarkten zoals Albert Heijn,
Dekamarkt en inkooporganisaties zoals SuperUnie, om te verkennen hoe zij kunnen
bijdragen aan betere verdienmodellen die nodig zijn om de !andbouwtransitie te maken,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie
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Aanscherpen vergunningen industrie
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 juli 2022, ter behandeling van
agendapunt 2.a.l ‘Actualiteit Noord-Hollandse aanpak stikstof’;
constaterende dat:
•

de Noord-Hollandse top-la stikstofuitstoters volgens hun vergunning nog zo’n 50% meer
stikstof mogen uitstoten dan zij op dit moment doen;

•

de provincie het principe hanteert dat alle sectoren evenredig moeten bijdragen aan de
reductie van de stikstofuitstoot;

overwegènde dat:
•

het afdwingen van stikstofreductie door bedrijven ingewikkeld is als de vergunning een
enorme ruimte voor groei biedt;

vragen GS:
•

om zich maximaal in te spannen de vergunning voor industriële stikstofuitstoters in te perken
tot de huidige uitstoot, zodat er een goede basis is om reductieafspraken te maken,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
Ch risten Unie
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Evenredige reductie Schiphol
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 juli 2022, ter behandeling van
agendapunt 2.a.1 ‘Actualiteit Noord-Hollandse aanpak stikstof;
constaterende dat:
•

Schiphol in 2019 volgens de emissieregistratie een stikstofuitstoot had van 3.634.505 kg NOx;

•

de provincie het principe hanteert dat alle sectoren evenredig moeten bijdragen aan de
reductie van de stikstofuitstoot;

•

de stikstofreductie-opdracht voor de provincie Noord-Holland volgens de ‘Startnotitie
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)’ 41% is;’

•

Schiphol in de provincie Noord-Holland ligt;

•

het Rijk het bevoegd gezag voor Schiphol is;

spreken uit:
•

dat Schiphol evenredig moet bijdragen aan het Noord-Hollandse reductiedoel van 41%
minder stikstofuitstoot;

verzoeken GS:
•

met het Rijk in overleg te treden over de manier waarop deze reductie gerealiseerd gaat
worden,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

1

https://www.njksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/10/startnotitie-nplg-10-juni-2022
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Motie alternatief zoeken voor indicator Kritische Depositie Waarde
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 4juli 2022 ter bespreking van
het agendapunt actualiteit Stikstof

Constaterende dat:
•
•

Noord-Holland de Kritische Depositie Waarden (KDW’s) voor N2000 gebieden heeft
opgenomen in haat beleid.
Noord-Holland de enige provincie is die dat op dit moment heeft gedaan.

Overwegende dat:
•
•
•
•

•

•
•
•

Het een opdracht is vanuit de Europese Unie om de Natuur in N2000 gebieden te
beschermen
De Europese Unie niet verplicht heeft om hierbij Kritische Depositie Waarde te formulieren
De Kritische Depositie Waarden die Nederland heeft geformuleerd zeer sterk afwijken van
normen uit andere EU landen.
De Kritische Depositie Waarden in Nederland onredelijk streng zijn omdat er gesteld wordt
dat bij die grens elk risico op een negatieve impact van stikstofemissie op de natuur
uitgesloten zou zijn. Het in veel gevallen echter zo is dat ook bij hogere stikstofnormen de
natuurgebieden nog prima beschermd worden.
We zelfs voor de mensheid niet zo streng zijn dat we in ons beleid elk risico op
gezondheidsschade of een ongeval uitsluiten omdat we dan als mensen ook helemaal niets
meer kunnen doen.
De Kritische Depositie Waarden alleen sturen op stikstof en daarmee ook niet waarborgen
dat de Natuur herstelt of beschermd wordt omdat dat afhankelijk is van veel meer factoren.
De KDW’s ontwikkelingen in Nederland waaronder woningbouw etc bijna volledig op slot
zetten.
Er om al deze redenen een andere indicator gezocht moet worden.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:
•
•

Er bij het Rijk op aan te dringen dat de Kritische Depositie Waarden uit de wet worden
gehaald.
Daarnaast de Kritische Depositie Waarden zo spoedig mogelijk uit het beleid van de provincie
Noord-Holland te halen en samen met het Rijk een alternatief te ontwikkelen waarmee
gestuurd wordt op algemene staat van instandhouding van de natuur in N2000 gebieden.

fri36
En gaan over tot de orde van de dag.

Willemien Koning
CDA
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Motie Toekomstperspectief
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 4juli 2022, ter bespreking van het
agendapunt actualiteit Stikstof

Constaterende dat:
•
•
•

Er nog geen duidelijkheid is over toekomstperspectief voor de landbouw na de gevraagde
transformatie in verband met stikstof
Er nog geen duidelijkheid is over de definitie van kringlooplandbouw die het Rijk wil gaan
hanteren in relatie tot het stikstofbeleid en de gebiedsprocessen.
Er nog geen duidelijkheid is over de definitie van grondgebondenheid die het Rijk wil gaan
hanteren in relatie tot het stikstofbeleid en de gebiedsprocessen.

Overwegende dat:
•

•
•
•

De agrarische bedrijven die onderdeel zijn van een gebiedsproces helderheid moeten hebben
over de definitie van en regels betreffende grondgebondenheid, kringlooplandbouw en hun
toekomstperspectief voordat zij stappen kunnen zetten in een gebiedsproces.
Zolang deze helderheid er nog niet is, bedrijven geen goed zicht hebben op
toekomstperspectief omdat zij niet weten welke regels gehanteerd worden.
Het onacceptabel is dat een sector een transformatie moet ondergaan terwijl er geen zicht is
toekomstperspectief na de transformatie.
De totale onduidelijkheid van het verdienvermogen van bedrijven als ze doen wat de
overheid vraagt het grote knelpunt is.

Roepen Gedeputeerde Staten op om:

•

•

Afspraken uit gebiedsprocessen niet definitief te maken zolang er nog geen
toekomstperspectief is voor de landbouw in gebiedsprocessen en zolang er nog geen
duidelijkheid is over grondgebondenheid en kringlooplandbouw.
Met het Rijk te werken aan duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw.

En gaan over tot de orde van de dag.
Willemien Koning
CDA
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Motie sociaal economische impactanalyse gebiedsprocessen
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 4juli 2022, ter behandeling van het
agendapunt actualiteit Stikstof

Constaterende dat:
Er in de Tweede Kamer op 28juni 2022 een motie is aangenomen die stelt dat een
sociaaleconomische impactanalyse verplicht onderdeel moet uitmaken van het gebiedspian waarbij
het doel is om voldoende zekerheid te bieden voor het verdienvermogen, de bedrijfseconomische
continuïteit en financierbaarheid van investeringen voor de blijvende agrarische ondernemers.

Overwegende dat:
In de huidige gebiedsprocessen deze sociaal economische impactanalyse niet mag ontbreken

Roepen Gedeputeerde Staten op om:
Ervoor te zorgen dat een sociaaleconomische impactanalyse ook verplicht onderdeel uitmaakt van
alle gebiedsprocessen die reeds gaande zijn in Noord-Holland

En gaan over tot de orde van de dag.

Willemien Koning
CDA Noord-Holland
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Motie
vergadering Provinciale Staten —4juli 2022
agendapunt 2.a.1. Actualiteit inzake Noord-Hollandse aanpak stikstof
—

“Ieder zijn deel in de stikstofcrisis”
Constaterende dat:
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

de stikstofuitstoot (ammoniak en stikstofdioxide) in Nederland al bijna 50 jaar
veel te hoog is;
door de kabinetten Rutte, door het bewandelen van allerlei zijwegen en
geitenpaadjes, het maken van keuzes in het verminderen van de uitstoot van
stikstof steeds werd uitgesteld;
ondertussen in alle sectoren, waaronder de landbouw, steeds werd
geïnvesteerd in oplossingen die bij lange na niet voldoende waren om de
uitstoot van stikstof afdoende te verminderen;
dit ertoe geleid heeft dat er, ook in Noord-Holland, grote problemen zijn
ontstaan voor volksgezondheid, water-, bodem- en luchtkwaliteit;
schaalvergroting en zogenaamde innovatie in landbouw en veehouderij een
doodlopende weg is gebleken, waardoor marges van boeren afnemen en zij
geen eerlijke prijs voor hun producten krijgen;
de agro-industrie, de veevoederbedrijven, de banken en de supermarktketens
ondertussen grote winsten hebben gemaakt over de ruggen van de
boerenbedrijven;
de positie van de boer in de gehele keten versterkt moet worden ten opzichte
van de agro-industrie, veevoederbedrijven, banken en supermarkten, zodat
daadwerkelijk de omslag kan worden gemaakt naar kleinere circulaire
boerenbedrijven;
vele boeren als natuurbeheerders vogels beschermen en de biodiversiteit
trachten te vergroten;
het uiteindelijk gaat om het redden van de Nederlandse natuur en
biodiversiteit, zodat ook toekomstige generaties mensen, dieren en planten
een toekomst hebben in Nederland;
daartoe een transitie moet komen in vele sectoren, waaronder de landbouw en
veehouderij, om het stikstofprobleem te tackelen.

Overwegende dat:
•
•

vooralsnog € 25 miljard landelijk beschikbaar is voor het oplossen van het
stikstofprobleem in Nederland;
met deze € 25 miljard boeren en fabrieken verleid moeten worden om te
verduurzamen, (vrijwillig) uitgekocht te worden of zelfs worden onteigend;
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•

•

•

deze € 25 miljard moet worden opgebracht door de belastingbetaler, terwijl de
stikstofcrisis direct en indirect werd veroorzaakt door banken en investeerders,
die wel de opbrengsten incasseerden, maar verzuimden in de leefbare
toekomst van Nederland te investeren;
er in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, allereerst wordt gekeken
naar de landbouw en veehouderij, als eerstaangewezenen om de stikstofcrisis
te bezweren;
pas later wordt gekeken naar andere sectoren, zoals de industrie, de luchtvaart,
de scheepvaart en het wegverkeer, terwijl in Noord-Holland grote
stikstofproducenten als Tata Steel, Schiphol, Olam en Cargill actief zijn.

Besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven;
•

contact op te nemen met de Rijksoverheid en deze te laten weten dat Noord
Holland van mening is dat iedere sector zich grote inspanningen moet
getroosten om de stikstofcrisis te bezweren;
• de indruk weg te nemen dat het alleen de boeren zijn die moeten boeten voor
de stikstofuitstoot, maat ook de industrie, de luchtvaart, de scheepvaart en het
wegverkeer hun stikstofuitstoot onmiddellijk moeten terugdringen;
• de financiële lasten van de van de stikstofreductie en transitie in de landbouw
en veehouderij eerlijk verdeeld moeten worden over de hele keten van agro
industrie, veevoederbedrijven, banken en supermarkten, waarbij de sterkste
schouders de zwaarste lasten moeten dragen;
en ondertussen:
•

•
•

een ambitieuze integrale aanpak uit te werken voor de reductie van ammoniak
en stikstofdioxide, waarbij in alle sectoren (landbouw, industrie, luchtvaart,
scheepvaart en wegverkeer) voor hun eerlijke deel bijdragen in de
stikstofreductie;
ruimte te bieden voor regionaal maatwerk waarbij uitgangspunt is dat de
grootste vervuilers het meeste reduceren;
boeren te ondersteunen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor
duurzame, biologische en circulaire vormen van landbouw.

En gaat over tot de orde van de dag.
S P,
Anna de Groot
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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID
Noord-Holland

MOTIE

Forum voor
Democratie

Oproep aan het kabinet Rutte IV om stikstofbeleid volledig te schrappen

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 4juli 2022,
Constaterende dat:
• Het stikstofbeleid van het kabinet Rutte IV tot grote maatschappelijke onrust leidt en vele boeren in
Nederland tot totale wanhoop drijft;
• Ondanks dat er geen stikstofcrisis is, er alternatieven zijn i.p.v. onteigening om stikstofuitstoot nog
verder te verminderen dan de twee derde reductie die reeds is bereikt.
Verzoeken GS om:
• Het kabinet Rutte IV onomwonden kenbaar te maken dat het stikstofbeleid volledig geschrapt moet
worden.

En gaan over tot de orde van de dag.
1. Bezaan
PW N-H

R.J. Dekker
Forum voor Democratie
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Partij voor
de Dieren
Statenfractie Noord-Holland

Motie Spoed met stikstof reductie
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 juli 2022, ter behandeling
bij de actualiteit aanpak Stikstof;
gehoord de discussie,
verzoeken GS;
-

-

voor oktober 2022 een ‘concept reductiedoelen per gebied’ te hebben en hierin uitwerking
te geven aan de 1 aanpak stikstofreductie landbouw per regio, met focus op verduurzaming,
verplaatsing en beëindiging;
daarbij de voedselvisie van Noord-Holland als uitgangspunt te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren

1

https://www.rjksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/nieuws/2022/06/1 0/onontkoombare-transitie-naareen-vitaal-landelijk-gebied
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Motie W€uTId: Perspectief voor natuurinciusieve
landbouw
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4juli, ter bespreking van
de Actualiteit Noord-Hollandse aanpak stikstof;
Constaterende dat:

•

De opgaven in het landelijk gebied van Noord-Holland niet nieuw zijn en er al vele
veelbelovende transities gaande zijn in land bouw en natuur;

•

De werkwijze van natuurinclusieve boeren al een positieve bijdrage leveren aan
gebiedsdoelen voor stikstof, natuur en water;

Overwegende dat:
•
De boeren in de transitie naar natuurinclusieve landbouw nodig zijn om op een
verantwoorde wijze voedsel te produceren in balans met de omgeving, zoals dit
ook is vastgelegd in de provinciale voedselvisie;

•

We in de voedselvisie het doel hebben gesteld dat in 2030 natuurinclusieve
landbouw (minimaal niveau 2) de standaard is;

•

Juist de natuurinclusieve boeren zich meestal bevinden in of nabij de gebieden
met hoge opgaven voor stikstofreductie;

Verzoeken het college om:

•

Om de natuurinclusieve boeren en de boeren die in transitie zijn binnen de
gebiedsgerichte aanpak perspectief te bieden.

En gaan over tot de orde van de dag.
Amélie Strens, D66

ri

Tess,arj Wijnen}oenLinks

GROENL[U
PROVINCIE NOORD-HOLLA 0

N [ö1&O o2
fl
-

III’

Forum voor
Democratie

PARTij VOOR DE VRIJHEID
Noord-Hol land

Motie ‘Vermijd onbehoorlijk bestuur richting onze boeren’

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 4juli 2022 ter bespreking van
agendapunt 2.a.l) Actualiteit ‘Noord-Hollandse aanpak stikstof’:
Onze regering wil dat de provincies een actieve rol spelen bij het uitkopen van boeren op basis van
een stilcstoflcaart.
Constaterende dat:
-

-

-

Er stikstofdepositie op de waddeneilanden gemeten is’
De hoeveelheid stilcstofdepositie onmogelijk van de landbouwactiviteiten op de
waddeneilanden kan komen gezien de grootte ervan,
Er zelfs op Vlieland aanzienlijke stikstofdepositie op de kaart te zien is terwijl op vlieland
geen enkele landbouwactiviteit plaatsvindt,

Overwegende dat:
-

-

-

Wanneer er substantiële stikstofdepositie op een eiland plaatsvindt waar er geen
landbouwactiviteiten zijn deze van een andere bron afkomstig moet zijn,
De zee aantoonbaar een veroorzaker is van stilcstofdepositie op land2,
Naar verhouding in Noord-Holland de meestvoorkomende windrichting die vanuit zee is,

Van mening zijnde dat:
-

-

-

De stilcstoflcaart onvolledig is omdat het aandeel vanuit zee niet is meegewogen,
Wanneer boeren op basis van een incomplete stilcsto&aart tot actie worden gedwongen, zij
onbilljk worden behandeld in die zin dat ze naar verhouding meer stikstof moeten reduceren
dan het aandeel waarvoor ze verantwoordelijk zijn,
Besluiten genomen op basis van ondeugdelijke modellen van onbehoorlijk bestuur getuigt en
dit te allen tijde voorkomen moet worden,

Roept Gedeputeerde Staten op geen enkele actie voorMoeiend uit de onderhavige stikstoficaart te
ondernemen richting boeren,
https://www.omropfryslan .nI/nI/nieuws/1 1 54063/pieter-omtzigt-pas-de-stikstofkaart-aan-voor-de-wadd
eneilanden
2
https://www.rivm .nh/nieuws/ammoniak-in-duinen-komt-grotendeels-uit-zee
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en gaan over tot de orde van de dag.

Ondertekening,

Ralf Dekker
Forum voor Democratie

Ilse Bezaan
Pvv

1 L

VERWORPENI

kJO

-07 C 12

L

Motie:
Zorgvuldig stikstofbeleid
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 juli, te Haarlem, te
Haarlem, ter behandeling ‘Actualiteit Noord Hollandse aanpak stikstof.’
Verzoekt gedeputeerde staten
bij het kabinet te bepleiten het stikstofbeleid aan te passen, waarbij
uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en
berekeningen;
de feitelijke staat van de natuur wordt beoordeeld en ook wordt
onderzocht welke (naast stikstof) andere bepalende en te beïnvloeden
factoren er zijn;
wordt nagegaan welk natuurbeheer nodig is voor de instandhouding
van de aangewezen soorten en in hoeverre daaraan wordt/werd
voldaan;
wordt vastgesteld waar sprake is van feitelijk onhaalbare natuurdoelen,
waarna, ondersteund door onderzoek en metingen, ingezet wordt op
aanpassing;
technologie en innovatie de basis vormen voor oplossingen waarbij
juridische houdbaarheid een voorwaarde is;
perspectief wordt geboden aan boeren, mede vanuit het willen zijn van
een betrouwbare overheid, ook voor zogenaamde PAS-melders;
de sociale cohesie op het platteland behouden blijft.
-

-

-

-

-

-

-

-

Ingediend door:

Ivo Mantel
JA21 Noord-Holland
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Motie
Pilot mestscheiding
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4juli 2022, te Haarlem, ter
behandeling Actualiteit Noord Hollandse aanpak stikstof.

Constaterende dat:
Mest geen afval is, maar een waardevolle voeding voor planten, bodem en een bron
van energie en andere stoffen;
Mest al eeuwenlang een essentiële bron is voor de voedselvoorziening;
Mestbewerking mogelijkheden biedt om al dan niet gesignaleerde lokale
mestoverschotten aan te pakken;
De bewerking van mest resulteert in een afname van het mestvolume of in een
meststof die eenvoudiger te transporteren en af te zetten is.
Er voor mest een herwaardering is waardoor kunstmest toediening de laatste jaren
flink is afgenomen;
Het wetenschappelijk onderzoek naar mestscheiding Nederland nog steeds
internationaal leidend is, maar die positie wel wordt bedreigd door China.
Er tenminste acht mest- en digestaat scheidingstechnieken zijn, waarbij vooral
strippen en scrubben veel perspectief biedt;
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vooral jonge boeren voor deze
modernisering openstaan.
-

-

-

-

-

-

Overwegende dat:
Het uitkopen van melkveehouders nauwelijks uitkomst biedt;
De stikstofdepositie uit veel grotere bronnen als Noordzee, Tata, Schiphol en de stad
Amsterdam alsmede het buitenland in Noord-Holland al vier keer groter is dan de
depositie van de melkveehouders;
De effecten van het uitkopen van melkveehouders op het achterblijvend gebied op
lange termijn ongewis zijn;
De vermoerassing en verbiezing van het landschap nu al onvoorziene gevolgen
heeft;
Er een traditie is van onverwachte en ongewenste gevolgen van ingrepen in met
name het duinlandschap;
Gedeputeerde Rommel in mei 2021 positief gereageerd heeft op een motie met deze
strekking van JA21 en CDA.

-

-

-

-

-

-
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Verzoekt Gedeputeerde Staten,
Bij de verdere uitwerking van het stikstofbeleid ook een pilot mestscheiding voor
(melk)veehouders mee te nemen;
-

Ingediend door:

Ivo Mantel
JA21 Noord-Holland

