Voortgangslijst van moties en toezeggingen

d.d. 25 september 2006

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Alle
gedeputeerden

Motie 8-26

Vergadering
PS

D66

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager

14 november
2005

Provinciale Staten verzoeken
Gedeputeerde Staten, voortaan elke keer
wanneer een dergelijk extern rapport
naar de Staten wordt gestuurd, dit
vergezeld te doen gaan van:
- de vraag die gesteld is;
- door wie de vraag gesteld is;
- een goede motivering van de
noodzaak van het rapport;
- de kosten van het opstellen
van het rapport (extern en
intern) en
- de uren die aan het rapport
besteed zijn, inclusief de
vergaderuren intern en
extern.

Alle beleidsafdelingen

14 november
2005

Provinciale Staten dragen GS op na te
gaan hoe de oefenfrequenties voor de
ambulancezorg bij rampen op voldoende
niveau kan worden gebracht.

Harms/JZW

Provinciale Staten spreken uit:
- dat de provincies een faire
kans verdienen om hun
recentelijk toegekende
regierol waar te maken;
- dat binnen de huidige
taakstelling in nauw overleg
met de gemeenten ook

Harms/JZW

Motivering en
kosten externe
rapporten
Begroting 2006

Kruisinga
Kruisinga/SI

Motie 8-3
PvdA

Kruisinga/SI

Oefenfrequen-ties
ambulancezorg

Begroting

Motie 8-5
PvdA

14 november
2005

Jeugdzorg

Begroting

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp
Vergadering
PS

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

-

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

GS stellen PS voor:
op korte termijn met beleidsdoelstellingen en uitvoeringsvoorstellen te
komen voor de bestrijding van armoede
en sociale uitsluiting, rekening houdend
met bestaand beleid en instrumenten;

Harms

Sector-manager

gegeven aan preventief
jeugdbeleid;
dat de sector jeugdzorg op dit
moment niet gebaat is bij een
structuurdiscussie, die ook
geen recht doet aan de
consistentie van ingezet
beleid;

dragen het college van GS op:
de inhoud van deze motie kenbaar te
maken bij de voorzitter van de Tweede
Kamer en tevens bij alle Tweede
Kamerfracties.

Kruisinga/SI

Motie 17-2
GroenLinks
Aangehouden
Voorjaarsnota
2006

29 mei 2006

Provinciale Staten dragen GS op:
Om bij de begroting 2007 met voorstellen
te komen voor een provinciaal
participatiefonds ter bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting, gericht op
kennisoverdracht en –uitwisseling tussen
gemeenten en ter subsidiëring van
concrete initiatieven en projecten
voortvloeiend uit de provinciale taken;
Daarbij de provincies Noord-Brabant en
Groningen als inspiratie en voorbeeld te
laten dienen, onder gelijktijdige uitsluiting
van initiatieven en projecten die voor
financiering uit andere middelen in
aanmerking komen;
En besluiten hiertoe een bedrag te
reserveren van € 1,5 miljoen, te dekken
uit het positieve saldo Voorjaarsnota
2006, en het daarbij behorende besluit
dienovereenkomstig aan te passen.
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het budget van € 1,5 miljoen vooralsnog
als maximum te beschouwen voor de
bestrijding van armoede, rekening
houdend met de (vooralsnog) onbekende
behoefte van gemeenten aan
ondersteuning;
de mogelijkheid om delen van dit budget
toe te voegen aan bestaande (ondersteunings-)instrumenten ter voorkoming
van sociale uitsluiting nader te
onderzoeken.

Beleid/JZW

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Kruisinga/SI

Motie 21-1

Vergadering
PS
29 mei/3juli 2006

PvdA
Kaderbrief 2007
Aangehouden

Kruisinga/SI

Motie 21-9
CDA
Kaderbrief 2007

29 mei/3juli 2006

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten dragen GS op:
- om uiterlijk op het oment van
toezenden van de begroting
2007 aan te geven in welke
mate aan de vraag vanuit
gemeenten naar
ondersteuning van e
regionale samenwerking bij
de WMO tegemoet kan
worden gekomen, dit in
aanvulling op activiteiten en
middelen in het kader van het
landelijke invoerings-traject
WMO via de VNG;
- indien nodig, nadere
voorstellen te doen t.a.v. de
hiervoor noodzakelijke
financiële middelen.
Provinciale Staten dragen GS op:
een bedrag van € 45.000,-- ten laste van
de saldireserve bij de Voorjaarsnota 2006
te reserveren voor de
Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk
Noord-Holland;
aanvullend aan het Sociaal Beleidskader,
ter stimulering van projecten en/of activiteiten die bijdragen aan het stimuleren
van vrijwilligers en het vergroten van
draagvlak van vrijwilligerswerk in de
Noord-Hollandse samenleving, tot een
bedrag van € 1.500,-- per project of
activiteit beschikbaar te stellen en dit als
zodanig te oormerken;
jaarlijks deze Stimuleringsregeling te
evalueren.
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Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Mw. Harms
Bel./JZW

Mw. Harms
Bel./JZW

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Kruisinga/SI

Motie 21-13

Vergadering
PS

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager

Provinciale Staten verzoeken GS bij de
begroting van 2007, of zoveel eerder als
mogelijk is, te komen met voorstellen om
het bieden van bemoeizorg aan kinderen
en ouders in risicogezinnen mogelijk te
maken en de daartoe benodigde
financiële middelen aan te wijzen.

Mw. Harms

14 november
2005

Provinciale Staten verzoeken
Gedeputeerde Staten:
- op zeer korte termijn in
overleg te treden met de stad
Amsterdam en vóór 1 januari
2006 aan te geven hoe de
stad Amsterdam samen met
de provincie er zorg voor zal
dragen dat de middelen uit
de vervreemding van de
aandelen Schiphol ingezet
gaan worden voor een
verbetering van de
landzijdige bereikbaarheid
van Schiphol.

Buijsingh/AFD

14 november
2005

Provinciale Staten dragen Gedeputeerde
Staten op:
- een plan van aanpak op te
stellen dat zichtbaar maakt
hoe en tegen welke kosten
het provinciale wagenpark
binnen 2 jaar kan rijden op
duurzamer brandstoffen dan
diesel en benzine;
- dit plan van aanpak uiterlijk
gelijktijdig met de kaderbrief
2007 aan Provinciale Staten
voor te leggen.

Van den Berg/

3 juli 2006

CDA
Kaderbrief 2007

Bel./JZW

HOOIJMAIJERS
Hooijmaijers/
FBO

Motie 8-18
CDA
Aandelen
Schiphol
Begroting 2006

Hooijmaijers/
FBO

Motie 8-20
GroenLinks

Moens/NLWM
Luchtkwaliteit en
provinciaal
wagenpark
Begroting 2006
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FD
Beekman
Milieu

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers/
FBO

Motie 8-13

Vergadering
PS

VVD

VVD
Communicatieplan
Ontwikkelingsplanologie

Directeur/
Sector-manager

Provinciale Staten dragen Gedeputeerde
Staten op:
- bij de jaarrekening 2005 een
analyse aan te leveren, die
scherp inzicht geeft in de
oorzaken (en het moment
van ontstaan en constateren)
van eventuele vertragingen
bij de uitvoering van
projecten, teneinde zowel GS
als PS in staat te stellen naar
creatieve oplossingen te
zoeken;
- een inventarisatie uit te
voeren van de oorzaken, die
leiden tot te lange
uitvoeringstrajecten in
algemene zin. Dit om de
statenfracties zo nodig in
staat te stellen om een
eventuele wijziging van weten regelgeving te bepleiten
bij de Rijksoverheid.

Middelen

14 november
2005

Provinciale Staten dragen Gedeputeerde
Staten op:
- tot het opstellen van een
communicatieplan voor wat
betreft de wijze waarop het
onderwerp
“Ontwikkelingsplanologie”
door de provincie kan worden
uitgedragen.

Pasma/RI

Begroting 2006

Motie 8-14

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

14 november
2005

Knelpunten bij
uitvoering van
beleid

Hooijmaijers/
RWB

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Begroting 2006
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Buijsingh/AFD

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers/
ROV

Motie 2-1
(gewijzigd)

Vergadering
PS
4 juli 2005

Provinciale Staten dragen Gedeputeerde
Staten per 01-11-05 op, alles in het werk
te stellen om de realisering van een
permanente locatie voor een
motorcrossterrein in het streekplangebied
Noord-Holland Noord buiten Texel te
bewerkstelligen, inclusief – zo nodig –
een streekplanwijziging.

30 mei 2005

Provinciale Staten dragen GS op om 10
miljoen euro voorbereidingskrediet
opgenomen in de kaderbrief, mede toe te
kennen aan lagere overheden en
toegelaten instellingen.

Zekerstelling
motorcrossterrein NoordHolland Noord
Hooijmaijers/
FBO

Motie 14-2
(gewijzigd)

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Kaderbrief 2006

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Pasma/RI

Tijdig voor de vergadering van uw Staten
van 26 sep. 2005 zullen wij een besluit
nemen over een voorstel tot toekenning
aan derden van bijdragen ten laste van
het voorbereidingskrediet.

Middelen
Buijsingh/AFD

Tot op heden zijn van de genoemde
doelgroepen geen verzoeken ontvangen
gebruik te mogen maken van het
voorbereidingskrediet.
Hooijmaijers/
FBO

Toezegging
Jaarrekening en
jaarverslag 2004

30 mei 2005

GS zullen de mogelijkheid onderzoeken
om te komen tot één algemene
subsidieverordening
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Pel
Juridische
Dienstverlening

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers/

Motie 9-45

Vergadering
PS

Begroting 2005

12 november
2004

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Dragen het college op:
te inventariseren wat van Rijk en Europa
verwacht mag worden aan ondersteuning
voor oplossingen voor de breed erkende
problematiek en zonodig met hen te
overleggen over intensivering van hun
inspanningen;
in overleg te gaan met de partners in het
gebied (ROA, gemeenten,
natuurbeheerders, WLTO en agrarische
natuurverenigingen) om te bezien wat
vanuit deze partijen kan worden ingezet
voor het gebied;
PS bij de kaderbrief te informeren over
het resultaat van die inspanningen en
alsdan aan te geven wat in alle
redelijkheid van de provincie verwacht
mag worden.
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Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Alle beleidsafdelingen

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers/
FBO

Motie 19-1

Vergadering
PS

PvdA

12 december
2005

aangehouden
e

1 wijziging
Programmabegroting 2006

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Middelen

PS besluiten:
- eerst de voorstellen van GS en
PS te bespreken over de
toekomstige structuur van het
steunfunctiewerk t.b.v.
minderheden en diversiteit;

Buijsingh/AFD

- pas dan aan te geven hoe het
totale budget voor
steunfuncties wordt
herverdeeld met ingang van
2007;
- genoemde bezuiniging van
€ 705.700,-- tot die tijd aan te
houden en de mogelijkheid
openhouden om dit als
startkapitaal te gebruiken
voor projecten t.b.v.
minderheden en diversiteit in
de nieuwe structuur.

Hooijmaijers/
RI

Motie 9-1

27 maart 2006

SP

Part. Herziening
streekplan N-H
zuid; verlenging
reservering
banenstelsel

Aangehouden

PS besluiten GS opdracht te geven tot
een studie over een ander banenstelsel,
waarbij gelijke prestaties met (veel)
minder banen uitgangspunt is.
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Mw.
Pasma/BEL/RI

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers
RI

Motie 11-1

Vergadering
PS
24 april 2006

PvdA
Contourennotitie
middellange en
zeer lange
termijnvisie
Schiphol

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

PS besluiten:

In het in oktober in PS te bespreken
rapport “Naar een betere relatie tussen
luchthaven en omgeving, een regionale
visie voor de middellange termijn” nemen
GS de volgende standpunten in:

BEL/PP mw.
Van Dam

- dat er geen luchthaven in zee
komt;
- dat Schiphol zich kan
ontwikkelen binnen het
huidige aantal banen, waarbij
een verandering van het
banenstelsel om tot minder
overlast in de omgeving te
komen, tot de mogelijkheden
behoort.

Besluitvorming over een luchthaven in
zee is niet aan de orde. Als duurzame
oplossing voor de verre toekomst (na
2025) voor de luchthaven blijft voor GS
overigens een nader te verkennen
aanvullende locatie in de Noordzee een
optie, dit met behoud van het
economische zwaartepunt van de
luchtvaartontwikkeling in het noordelijk
deel van de Randstad.
GS sluiten een optimalisatie van het
banenstelsel niet uit. Een toename van
het aantal banen wordt door GS wel
uitgesloten; vóór 1 april 2008 moet er
duidelijkheid zijn.
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Sector-manager

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers
RI

Motie 11-2

24 april 2006

PvdA

Contourennotitie
middellange en
zeer lange
termijnvisie
Schiphol

Vergadering
PS

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

PS besluiten:

Het volledig verlengen van het
nachtregime wat betreft baangebruik,
procedures en routes tot 7.00 uur is om
twee redenen niet gewenst:

BEL/PP mw.
Van Dam

- dat moet worden uitgezocht of
het nachtregime voor
Schiphol kan gelden tot 7 uur
’s ochtends
- dragen GS op al het mogelijke
te doen om deze motie uit te
voeren en hierover binnen
drie maande terug te
rapporteren aan PS

Er is een groot risico dat vluchten naar
eerder uren in de nacht uitwijken;
na 7.00 uur wordt de capaciteit reeds
volledig benut, waardoor uitwijken naar
later geen optie is. Uit het oogpunt van
hinderbeperking is een dergelijke
verschuiving contraproductief.
Voor de knooppuntfunctie is dit uur
belangrijk. Het wordt momenteel dan ook
vrijwel volledig vol gevlogen. Hiermee
worde reizigers aangevoerd die aan het
begin van de ochtend weer door kunnen
vliegen naar andere bestemmingen. Het
uitbreiden van het volledige nachtregime
tot 7.00 uur is daarom schadelijk voor de
knooppuntfuctie.
Overigens nemen GS de volgende
standpunten in:
Nacht reserveren voor hub-verkeer en
noodzakelijke vrachtvluchten.
Nachtvluchten duurder maken door
sterke tariefdifferentiatie.
Tussen 6.00 en 7.00 uur geluidsoverlast
belangrijker maken bij baankeuze.
Voorschriften vliegprocedures tussen
6.00 en 7.00 uur aanscherpen
Tussen 6.00 en 7.00 uur is het gebruik
van meer dan drie banen niet acceptabel.
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Sector-manager

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers
ROV

Motie 11-3

24 april 2006

VVD,PvdA en
CDA

Contourennotitie
middellange en
zeer lange
termijnvisie
Schiphol

Hooijmaijers/

Motie 11-6

24 april 2006

RI

D66

Contourennotitie
middellange en
zeer lange
termijnvisie
Schiphol

Hooijmaijers
RI

Motie 12-3
bollenteelt

24 april 2006

Vergadering
PS

D66, VVD, PvdA

Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

PS verzoeken GS te willen onderzoeken
of aansluitend aan diverse woonkernen,
die gelegen zijn binnen het
beperkingengebied, nieuwbouw van
woningen, met inbegrip van
beschermende en/of compenserende
maatregelen, mogelijk gemaakt kan
worden.

Uitgangspunt van GS is, uit het oogpunt
van voorkomen van hinder voor
toekomstige bewoners, dat nieuwe
uitleglocaties binnen de 20Ke contour niet
wenselijk zijn, overigens conform de
besluitvorming met betrekking tot de Nota
ruimte. Dit uitgangspunt willen GS, ook in
het belang van de leefbaarheid, niet te
rigide hanteren. Immers, kleine kernen
hebben een bepaalde minimale omvang
nodig een ook realisering van wat grotere
woningbouwprojecten kan bepalend zijn
voor voldoende draagvlak voor bepaalde
voorzieningen, zoals detailhandel en
openbaar vervoer.

BEL/PP mw.
Van Dam

Sector-manager

PS verzoeken GS de meest schrijnende
gevallen qua positie ten opzichte van
Schiphol, schade als gevolg van
vluchtbewegingen, overlast en
verwachtingen ten aanzien van mogelijke
uitkoop of uitplaatsing in kaart te
brengen, opdat op basis daarvan
gekeken kan worden hoe voor die meest
schrijnende gevallen de oplossing
versneld kan worden gerealiseerd.

BEL/PP mw.
Van Dam

PS geven PS van Zuid-Holland in
overweging bij de Greenportfunctie te
betrekken, dat voor grootschalige
productie van bloembollen uitstekende
compensatiemogelijkheden geboiden
kunnen worden in Noord-Holland.

BEL/RI mw.
Pasma

Verzoeken de Griffie de Zuid-Hollandse
Staten hierover te informeren.
Roepen GS op ook GS Zuid-Holland
hierover te informeren.
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PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers
RI

Motie 12-5
beschikbaarheid
OV

Hooijmaijers
RI

Hooijmaijers
RI

Vergadering
PS
24 april 2006

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager

PS spreken uit, dat op het moment van
oplevering van de eerste woningen van
nieuw aangewezen locaties, een vorm
van openbaar vervoer aanwezig moet
zijn.

BEL/RI mw.
Pasma

PS verzoeken GS de minister te vragen
niet alleen de beperkingen bij HoofddorpWest op te heffen, maar ook die bij de
Legmeerpolder, zodat ook daar direct
buiten de 20Ke zone gebouwd kan
worden.

BEL/RI mw.
Pasma

BEL/RI
mw.Pasma

D66 en PvdA

Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek

Motie 12-6

24 april 2006

PvdA

Gebiedsuitwerking
HaarlemmermeerBollenstreek

Motie 12-8

24 april 2006

PS verzoeken GS:

VVD en
ChristenUnieSGP

Gebiedsuitwerking
HaarlemmermeerBollenstreek

Om met GS Zuid-Holland te overleggen
alles in het werk te stellen om de locatie
Bronsgeest reeds vanaf 2010 te kunnen
realiseren.
De locatie in de planning naar voren te
halen en zodoende de financiële
problemen die er voor Noordwijk kleven
aan de locatie Bronsgeest, te kunnen
oplossen.
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PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers
RI

Motie 12-9
infrastructuur

Vergadering
PS

VVD, PvdA, CDA,
D66

24 april 2006
Gebiedsuitwerking
HaarlemmermeerBollenstreek

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
dat Provinciale Staten van Noord-Holland
tijdens de vorige statenperiode een motie
over infrastructuur grote bouwlocaties
hebben aangenomen, die nog steeds
vigerend is;
dat deze motie ook van toepassing moet
zijn op de gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek;
dat de infrastructuur in dit gebied op dit
moment al niet toereikend is;
dat de oost-west verbindingen in dit
gebied ver onder het minimum aanwezig
zijn;
dat zonder aanleg van goede
infrastructuur de Staten van NoordHolland geen uitvoering wensen te geven
aan het verzoek van de Minister om
24.000 woningen in dit gebied te
plaatsen;
dat dit geldt voor zowel het openbaar
vervoer als weginfrastructuur;
dat om die aanleg mogelijk te maken een
financiële bijdrage van het Rijk
noodzakelijk is;
dragen Gedeputeerde Staten op
bovenstaande onder de aandacht van de
Minister te brengen.
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Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Hooijmaijers/
ROV

Motie 21-8

Vergadering
PS
29 mei/3 juli 2006

VVD
Kaderbrief 2007

Hooijmaijers/
FBO

Motie 15-1
D66
Verordening
Financieel Beheer

3 juli 2006

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten verzoeken GS ter
voorbereiding op de invoering van de
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening
en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht vóór het 4e kwartaal
2007 zodanige maatregelen te nemen dat
invoering bij provincie en gemeenten
zonder problemen kan plaatsvinden en
Provinciale Staten hierbij tijdig te
betrekken.
Provinciale Staten besluiten iedere vier
jaar – bij voorkeur halverwege een
collegeperiode – te toetsen wat de totale
hoogte van de dán lopende risico’s is, en
zonodig aan de hand daarvan de
minimum omvang van de saldireserve bij
te stellen.
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Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Mw. Pasma
Bel./RI

Van der Kooij
MID/CS

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp
Vergadering
PS

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager

MOENS
Moens/NLWM

Motie 5A-1
aangehouden
PWN/De
Zandwaaier

27 februari 2006

PS dragen GS op:

Beleid

1. PWN de opdracht te geven het
terrein van de watertoren aan de
Zeeweg te Overveen tot nader
orde ingezet te houden voor haar
bedrijfsactiviteiten;
2. Er op toe te zien dat bij de
stedenbouwkundige
planontwikkeling van dit terrein
PWN haar medewerking
afhankelijk doet zijn aan de
daadwerkelijke betrokkenheid
van de Zandwaaier en
Volkssterrenwacht Copernicus
daarbij;
3. Deze situatie te laten voortduren
totdat aan het gestelde onder 2 is
voldaan.
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PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Moens/NLWM

Motie 8-19

Vergadering
PS

CDA
Bekeuring wordt
beloning
Begroting 2006

14 november
2005

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten dragen Gedeputeerde
Staten op met de Luchthaven Schiphol
en Schiphol gerelateerde gemeenten,
ofwel de CROS:
- in overleg te treden over een
systematiek van beboeten
van overschrijdingen van
geluidslimieten door
individuele vliegtuigen;
- afspraken te maken over
geluidslimieten;
- een fonds op te richten
waarin partijen, die zich niet
aan de afspraken houden,
een nader te bepalen bedrag
storten , waarbij de bedragen
ten goede komen aan de
burgers in de omgeving van
Schiphol.
en dragen Gedeputeerde Staten op om:
- onderzoek te doen naar de
mogelijkheid om het systeem
van handhaving, zoals bij
vliegvelden rondom Londen
wordt gehanteerd, c.q. het
systeem waarbij het geluid
van individuele vliegtuigen
aan banden wordt gelegd,
toe te passen op de situatie
van Schiphol.

16

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Beekman/
Milieu

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Moens/NLWM

Motie 8-17

Vergadering
PS

CDA
Pilots
vermindering
geluidhinder
vliegtuigen

14 november
2005

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

Provinciale Staten verzoeken
Gedeputeerde Staten:
- op zeer korte termijn contact
op te nemen met haar
CROS-partner om vóór 1
februari 2006 aan te geven of
deze pilots meegenomen
zullen worden in de
voorstellen naar de
staatssecretaris.

Gedeputeerde Moens heeft meermalen
in de CROS het belang van de pilots
t.b.v. hinderbeperking aangegeven. Toen
het kabinetsstandpunt Schiphol in
voorbereiding was, is vanuit de CROS
aangedrongen op het op korte termijn
mogelijk maken van de pilots. In haar
brief van 15 februari jl. over de evaluatie
van Schiphol heeft de staatssecretaris
aan de Tweede Kamer toegezegd op
korte termijn het uitvoeren van de pilots
wettelijk mogelijk te maken. GS en CROS
werken nauw samen. Dit blijkt o.a. uit de
brief van 17 mei 2006 aan de
staatssecretarissen van Verkeer en
Waterstaat en VROM waarin CROS,
Noord-Holland, Amsterdam,
Haarlemmermeer, KLM en Schiphol
Group pleiten voor één convenant met
het Rijk over evenwichtige ontwikkeling
van Schiphol. Hierin wordt een
samenhangend pakket van afspraken
vastgelegd “over de bescherming van
met name het buitengebied, een
leefbaarheidsprogramma en de CROS
pilots”. In de bestuurlijke overleggen van
gedeputeerde Hooijmaijers met de
staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat is het belang van
experimenten gericht op optimalisering
en meer specifiek van de CROS-pilots,
eveneens meermalen mondeling
overgebracht.

Beekman/

Begroting 2006

17

Sector-manager

Milieu

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Moens/ROV

Motie 8-15

Vergadering
PS

CDA

29 mei/3 juli 2006

Provinciale Staten besluiten de hogere
inkomsten in de algemene middelen ten
gevolge van de toename van de extra
opbrengsten in de provinciale opcenten
door het aantal grotere en zwaardere
auto’s (75 miljoen) extra in te zetten als
dekking voor een grotere Groene
Investeringsimpuls 2007-2013.
Provinciale Staten verzoeken GS
zodanige maatregelen voor te stellen dat
een intensivering van de woningbouwproductie in Noord-Holland kan
plaatsvinden en dit ter bespreking voor te
leggen aan de statencommissie ROV.
Provinciale Staten dragen GS op te
komen met een financieringsvoorstel
voor het programma “de Groene Uitweg”

Mw. Van
Beekvelt

Provinciale Staten dragen GS op te
komen met een financieringsvoorstel van
“Noordboog West” ten bedrage van
tenminste € 10 miljoen en dit uiterlijk bij
de begroting van 2007 aan PS voor te
leggen.

Van Beekvelt

Kaderbrief 2007
Aangehouden

Motie 21-7

29 mei/3 juli 2006

VVD
Kaderbrief 2007

Moens/ILG

Motie 21-11

Sector-manager
Pasma/RI

PvdA

Moens/ROV

Directeur/

Provinciale Staten verzoeken
Gedeputeerde Staten:
- in de Kaderbrief 2007 een
tussentijdse rapportage weer
te geven, waarin de tot
dusverre behaalde resultaten
en uitgangspunten op het
gebied van verdichting en
intensivering van
binnenstedelijke woningbouw
tot uiting komen.

Begroting 2006

Motie 21-4

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

14 november
2005

Tussentijdse
rapportage ICT

Moens/ILG

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

29 mei/3 juli 2006

CDA

Bel./NRL

Mw. Pasma
Bel./RI

Van Beekvelt
NRL

Kaderbrief 2007
Moens/ILG

Motie 21-12
CDA
Kaderbrief 2007

29 mei/3 juli 2006

18

NRL

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Moens/ROV

Motie 14-1

Vergadering
PS

GroenLinks
Regionale
woonvisies
Noord-Holland
Noord

3 juli 2006

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten dragen GS op:
uiterlijk begin oktober 2006 de
voorgestelde woonconferentie “Van plan
tot prestatie” te houden en daarbij de in
de motie geformuleerde aanvullingen als
uitgangspunt te nemen.
er op toe te zien dat de gemeente c.q. de
regio’s de uitkomsten van de conferentie
meenemen in de definitieve uitwerking
van de regiovisie en waarnodig opnemen
in de eerstvolgende herziening van de
regiovisies;
actie te ondernemen indien bij uitvoering,
monitoring en bijstelling van regionale
woonvisies blijkt dat gemeenten deze
uitkomsten onvoldoende verwerken;
ter aanvulling te onderzoeken of de
systematiek van de regionale woonvisies
ook een juridische inbedding kan krijgen
in het streekplan Noord-Holland Zuid.

MOOIJ
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Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Mw. Pasma
Bel./RI

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Mooij/WVV

Motie 8-25

Vergadering
PS

D66
Amstelpassage
N201 door middel
van aquaduct
Begroting 2006

14 november
2005

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

Provinciale Staten besluiten:
- de kruising van de N201 met
de Amstel uit te doen voeren
in de vorm van een
aquaduct;
- de meerkosten ten opzichte
van een vaste hoge brug
voor de provincie NoordHolland zoveel mogelijk te
beperken door het voeren
van een constructief overleg
met andere overheden,
waarbij uitgangspunt is, dat
alle betrokken partijen een
substantiële bijdrage leveren;
- Gedeputeerde Staten te
verzoeken Provinciale Staten
vóór 1 juli 2006 te informeren
over de uitkomsten van dit
overleg;
- Gedeputeerde Staten op te
dragen bij de Voorjaarsnota
2006 te voorzien in dekking
van de benodigde provinciale
middelen en deze middelen
te reserveren tot in elk geval
de vaststelling door
Provinciale Staten van de
begroting 2007, waarbij op
dat moment deze middelen
vrij vallen indien met partijen
niet tot een bevredigende
financiering is gekomen.

De gedeputeerde heeft de commissie
mondeling teruggemeld dat over de
bijdragen van betrokken partijen nog
overleg loopt, waaronder met de
provincie Utrecht en de gemeente De
Ronde Venen.

De Vries/
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Sector-manager

Verkeer en
Vervoer

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Mooij/WVV

Motie 12-7

Vergadering
PS
11 oktober 2004

N201

Mooij/WVV

Motie 17-1
PvdA
Aangehouden
Voorjaarsnota
2006

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

PS spreken uit dat:

Nadere afspraken over de overdracht
moeten nog worden gemaakt. Alle
werkzaamheden van de N201 zijn op
1 januari 2005 overgegaan naar B&U.

B&U/Jonkers

de provincie Noord-Holland slechts tot
overdracht van de (dan) oude N201 zal
overgaan, indien een hoogwaardige OVtracé-met vrije busbaan- in Aalsmeer
verzekerd is.
29 mei 2006

Provinciale Staten besluiten:
- de financiële meevaller van €
1,25 miljoen als gevolg van
de opgelegde malus, vrij te
laten vallen naar de
algemene middelen;
- in de voorjaarsnota op te
nemen om 1,25 miljoen extra
beschikbaar te stellen voor
het OV in Noord-Holland
Noord
- GS te verzoeken met
voorstellen te komen om
deze gelden te gebruikenvoor
het stimuleren van het
gebruik van het OV in NoordHolland Noord

21

GS stellen PS voor € 1,25 miljoen te
onttrekken aan de saldireserve en te
storten in de bestemmingsreserve
openbaar vervoer met oormerk concessie
Noord-Holland Noord.
Deze middelen uit de reserve in te zetten
in de nieuw aan te besteden concessie
Noord-Holland Noord voor de jaren 20092014.
Het antwoord van GS komt aan de orde
in de vergadering van de commissie
WVV op 14 september 2006.

Sector-manager

De Vries
Bel./VV

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Mooij WVV

Motie 20-1

Vergadering
PS

VVD
Actualisering PMI
2006-20010

29 mei 2006

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
PS dragen GS op:
Een studie te verrichten naar de
verbetering van de afwikkeling van het
verkeer op het kruispunt van de
provinciale wegen de N235 en N247
genaamd ’t Schouw in de gemeente
Waterland, vlakbij de gemeente
Landsmeer, waarbij ook wordt
onderzocht of de busbaan uit Purmerend
bij voorkeur door het aanbrengen van
een kunstwerk kan worden
doorgetrokken langs het kruispunt en de
afwikkeling van het pontverkeer van de
pont richting Landsmeer kan worden
verbeterd;
In die studie ook te betrekken de N235
zoveel mogelijk eenzelfde maximum
snelheid te geven, en te onderzoeken
welke verkeerslichten eruit kunnen en,
mochten die lichten toch onvermijdelijk
blijken, dan zou er ten minste een groene
golf (verkeerslichtenafstelling) moeten
komen voor het hele traject;
Het project op te nemen in de studiefase
van het PMI;
In de eerstvolgende vergadering van de
statencommissie WVV aan te geven in
welk tijdsbestek deze studie kan zijn
afgerond en
De resultaten te presenteren in de
Statencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.
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Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Mooij/WVV

Motie 21-5

Vergadering
PS
29 mei/3 juli 2006

VVD
Kaderbrief 2007

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten verzoeken GS
vooruitlopend op het meerjarenprogramma ‘vervanging bruggen’ een
inventarisatie te maken van bruggen
waarvan in 2006 met de voorbereiding
gestart kan worden;

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
De Vries
Bel./VenV

de resultaten te presenteren in de
eerstvolgende vergadering van de
commissie WVV na het zomerreces;
bij de samenstelling van de begroting
2007 rekening te houden met inpassing
van de resultaten van de te maken
inventarisatie.
Mooij/WVV

Motie 21-6
VVD
Kaderbrief 2007

29 mei/3 juli 2006

Provinciale Staten verzoeken GS:

De Vries

in het najaar 2006 met een voorstel te
komen om in 2006 en 2007 de
fietsknelpunten, genoemd in het rapport
van de Fietsersbond, te realiseren;

Bel./VenV

de resultaten te presenteren en de
eerstkomende vergadering van de
commissie WVV na het zomerreces;
bij de samenstelling van de begroting
2008 rekening te houden met inpassing
van de resultaten van de te maken
inventarisatie.
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PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Mooij/WVV

Motie 21-10

Vergadering
PS
29 mei/3juli 2006

CDA
Kaderbrief 2007

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten besluiten GS op te
dragen met suggesties te komen voor het
aanbieden van openbaar vervoer tegen
sterk gereduceerd, dan wel nultarief in
relatie tot infrastructurele projecten die de
provincie uitvoert c.q. gaat uitvoeren en
aan te geven op welke trajecten en
termijnen e.e.a. zou kunnen worden
gerealiseerd.

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
De Vries/
Bel./VenV

Poelmann
Poelmann/
NLWM

Motie 9-1
Waterplan

30 januari 2006

PS spreken uit dat:
De waterkwaliteitsdoelen voor de
planperiode beperkt dient te blijven tot de
door Brussel in de Kader Richtlijn Water
aangegeven begrensde
oppervlaktewaterlichamen alsmede dat
voor niet begrensde doelen de
waterkwaliteitsdoelen streefdoel zijn.
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Water/Cuijpers

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Poelmann/FBO

Motie 8-24

Vergadering
PS

D66
Burgerinitiatief

Begroting 2006

14 november
2005

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten besluiten:
- Gedeputeerde Staten op te
dragen zich met ingang van
heden actief in te zetten
voor de promotie van het
bestaan van het
burgerinitiatief in de richting
van de Noord-Hollandse
bevolking via alle reeds ter
beschikking staande
communicatiemiddelen,
waaronder de provinciale
pagina in de huis-aan-huis
bladen, het internet,
persberichten en brochures
over het functioneren van de
provincie;
- te registreren hoeveel
mensen na aanvang van de
actieve promotie
daadwerkelijk informeren
naar de mogelijkheden en
regels van het
burgerinitiatief en het aantal
burgerinitiatieven dat daaruit
voortvloeit.
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Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Van Huystee
Communicatie

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Poelmann/
NLWM

Motie 20-2

Vergadering
PS

Wijziging
reglement
hoogheemraad
schap AGV enzv

PS vergadering
van
6 december 2004

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

verzoeken het college van GS:

GS hebben het gezamenlijke voorstel van
de beide hoogheemraadschappen
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Hollands
Noorderkwartier (HNK) over het
continueren van de huidige
waterschapsgrens in Amsterdam-Noord
voorgelegd aan de PS-commissie NLWM
van 7 september 2005. De Cie NLWM
heeft besloten eerst het overleg (op hun
verzoek) tussen het stadsdeelbestuur
Amsterdam-Noord en gedeputeerde
Poelmann af te wachten en daarna de
voorstellen te bespreken. Dat overleg is
inmiddels gepland voor 19 september.

Cuijpers
Water

zijn invloed aan te wenden dat bedoeld
voorstel voor 30 april 2005 bij de
provincie wordt ontvangen, zodat PS
hierover voor 15 september 2005
kunnen besluiten.
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Sector-manager

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Poelmann/
ROV

Toezegging

Vergadering
PS

Onderbouwing
van
zoekgebieden De
Ronde Hoep en
Nieuwe
Keverdijkse
polder voor de
opvang van
watercalamiteiten

4 juli 2005

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

GS zeggen toe om binnen een halfjaar
een rekensom te zullen overleggen van
de kosten van dubbele berging (inzet
Ouderkerkerplas)

Hieraan wordt gewerkt in het kader van
de pilot Ronde Hoep, als onderdeel van
en breder onderzoek naar het mogelijke
aandeel van de Ouderkerkerplas in de
calamiteitenberging van Amstelland.

Cuijpers
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Sector-manager

Water

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Poelmann
FBO

Motie 13-1

Vergadering
PS
3 juli 2006

GroenLinks
Toekomst van het
middenbestuur

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten spreken uit, dat waar
het om de oplossing van de bestuurlijke
problematiek op Randstadniveau gaat als
randvoorwaarden dienen te gelden een
optimale transparantie en een goede
regeling van de democratische
legitimatie.
Dat dit betekent, dat – ongeacht de voor
de Randstadproblematiek gekozen
oplossingsrichting – sturing
(kaderstelling) en controle altijd dienen
plaats te vinden door rechtstreeks
gekozen volksvertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers die daarvoor op hun
beurt weer verantwoording afleggen aan
burgers en samenleving;

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Horck
Bel./BOSE

Verzoeken:
dit standpunt kenbaar te maken aan de
Provinciale Staten van Utrecht, ZuidHolland en Flevoland;
dit standpunt ter kennis te brengen van
de Minister van BZK en van de Eerste en
Tweede Kamer der Staten-Generaal;
dit standpunt tevens ter kennis te
brengen van de overige provincies en het
IPO.
Poelmann
NLWM

Motie 9-1
PvdA
Motie vreemd aan
de orde van de
dag.

3 juli 2006

Provinciale Staten verzoeken GS
gezamenlijk met GS van Zuid-Holland en
Utrecht bij het Kabinet te bepleiten,dat
met ingang van 2007 structureel meer
financiële middelen ter ontwikkeling van
het Groene Hart in de rijksbegroting
worden opgenomen.

SCHIPPER
28

Mw. Van
Beekvelt
Bel./NRL

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Schipper/ELE

Motie 8-23

Vergadering
PS

Groen/Links

14 november
2005

Kennisalliantie
Begroting 2006

Schipper/ELE

Motie 9-29
Begroting 2005

PS vergadering
van
12 november
2004

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/

Provinciale Staten dragen Gedeputeerde
Staten op:
- een internet-portal te
ontwikkelen waarbinnen
genoemde (bestaande)
initiatieven en partners van
de provincie gebundeld
worden zodat zij vanaf één
internetpagina gevonden
kunnen worden;
- deze portal te plaatsen onder
de website van de provincie
Noord-Holland;
- genoemde werkzaamheden
te dekken uit het budget t.b.v.
de kennisalliantie.

Een voorstel over de wijze van uitvoering
van de motie wordt op 29 augustus 2006
in de vergadering van GS behandeld.

Riensema

Dragen GS op:

Een voorstel over de wijze van uitvoering
van de motie wordt op 29 augustus 2006
in de vergadering van GS behandeld.

Riensema

Provinciale Staten zullen over het
genomen besluit schriftelijk worden
geïnformeerd.

Landbouw

samen met de sierteeltsector een visie te
ontwikkelen en een concreet plan te
maken voor verdere ontwikkeling van de
sierteelt in Noord-Holland
zich in te zetten om kennisontwikkeling
en kennisbehoud van de sierteelt te
waarborgen
een voortrekkersrol op zich te nemen en
de verdere ontwikkeling van de sierteelt
te faciliteren
te onderzoeken of deze ontwikkelingen
passen binnen de huidige structuur van
samenwerkingsverbanden.

Borghouts
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Provinciale Staten zullen over het
genomen besluit schriftelijk worden
geïnformeerd.

Sector-manager

Econ.Zaken
Landbouw
Toerisme

Economische
Zaken
Toerisme

PortefeuilleHouder/
Staten-cie

Onderwerp

Borghouts/FBO

Motie 13A-1,
vreemd aan de
orde van de dag

Vergadering
PS
29 mei 2006

GroenLinks

Borghouts/FBO

Motie 13A-2,
vreemd aan de
orde van de dag
D66

29 mei 2006

Aangenomen en aangehouden moties en
toezeggingen van GS
Provinciale Staten besluiten:
- voor directe noodhulp aan de
getroffenen in Suriname
alsmede voor de
wederopbouw van het
getroffen gebied een bedrag
van € 125.000,-- beschikbaar
te stellen;
- dit bedrag ten laste te
brengen van het positieve
saldo uit de Voorjaarsnota
2006 en het daarbij
behorende besluit
dienovereenkomstig aan te
passen;
- GS op te dragen voor
uitvoering van deze motie
zorg te dragen.
Provinciale Staten besluiten:
- voor nood- en medische hulp
aan de getroffenen van de
aardbeving op het
Indonesische eiland Java en
voor de wederopbouw van
het getroffen gebied een
bedrag van € 125.000,-- ter
beschikking te stellen;
- dit bedrag ten laste te
brengen van de saldireserve;
- GS op te dragen voor
uitvoerring van deze motie
zorg te dragen.

30

Stand van zaken
(op basis van door het GS-apparaat
verstrekte informatie)

Directeur/
Sector-manager
Horck
Beleid/BOSE

Horck
Beleid/BOSE

N.B.: in de kolom “Stand van zaken” is de meest recente info vermeld, zoals deze aangeleverd is door de betrokken afdelingen.

Toelichting op status en totstandkoming van de lijst.
1. Deze voortgangslijst heeft als doel de leden van PS op de hoogte te houden van de stand van zaken rond aanvaarde en aangehouden moties, aangehouden amendementen
en door GS gedane toezeggingen in de PS-vergadering. De statengriffie is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de lijst, met uitzondering van het onderdeel stand
van zaken. GS en het GS ondersteunende apparaat zijn verantwoordelijk voor de invulling van de kolom Stand van zaken. PS kunnen aan de hand van de lijst beoordelen of GS
hen actief op de hoogte houdt van ontwikkelingen rond de moties, toezeggingen en amendementen (Provinciewet art. 167, lid 2: actieve informatieplicht).

2. Door PS aangenomen moties worden onmiddellijk na de PS-vergadering door de statengriffie aan de betrokken afdeling gezonden ter afhandeling. Alle aangenomen moties
worden opgenomen op deze voortgangslijst.
Voordat een motie van deze lijst wordt verwijderd –na uitvoering- wordt de wijze van afhandeling vermeld,. De aangehouden moties worden op de lijst opgenomen en onmiddellijk
na de PS-vergadering aan de betrokken afdeling gezonden ter kennisneming.
3. De door GS aan PS gedane toezeggingen worden uiterlijk een maand na de toezegging (na kennisname van de conceptnotulen) door de statengriffie op schrift aan de
betrokken afdeling gezonden ter afhandeling. Het opnemen en handhaven op de lijst geschiedt op dezelfde wijze als hierboven omschreven bij moties.
4. De voortgangslijst van moties, aangehouden amendementen en toezeggingen wordt maandelijks door de statengriffie gezonden aan de afdelingshoofden (en de
contactpersoon met de griffie op de afdeling) met het verzoek de lijst te actualiseren. Tevens wordt deze lijst maandelijks gezonden aan de griffiers van de statencommissies
t.b.v. verwerking in de eigen voortgangslijst van de commissies.
5.Voor suggesties en vragen over deze PS-voortgangslijst kunt u terecht bij Marja van den Brink-van Kersen (023- 514 4538; brinkma@noord-holland.nl
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