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1. Opening en mededelingen
De VOORZITTER: Het was niet conform mijn verwachtingenpatroon, dat ik na onze laatste
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vergadering nog weer een Statenvergadering zou voorzitten. Ik heb er vertrouwen in dat het kort
gemaakt wordt, tenzij u mij teleurstelt.
De deuren worden gesloten en ik open de vergadering. Ik verzoek u de mobiele telefoons uit te
zetten. Een bericht van verhindering is ontvangen van de leden Kirch, Ludriks, Tijssens, Van der
Sluijs, Hietbrink, Bezaan en Kaptheijns. Ik wil u allen complimenteren dat u op zo korte termijn
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hier vanavond wel aanwezig bent.
1.a.

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding en besluit

tot in beslotenheid vergaderen
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De VOORZITTER: Er zijn twee geheime stukken ter bekrachtiging ingekomen.
In de eerste plaats de businesscase SolaRoad. Op grond van artikel 55, het eerste lid van de
Provinciewet in samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, eerste lid sub b van de Wet
Openbaarheid van Bestuur hebben Gedeputeerde Staten op 4 december 2018 geheimhouding
opgelegd op de business case SolaRoad. Dit document is onder geheimhouding ter inzage gelegd
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voor Provinciale Staten bij de Statengriffie. De geheimhouding duurt voort gedurende het bestaan
van SolaRoad B.V.
In de twee plaats de brief van Gedeputeerde Staten Voordracht en ontwerpbesluit nummer 77
inzake stop op nieuwvestiging, uitbreiding en omschakeling van de geitenhouderij op grond van
artikel 55 lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met het belang genoemd in artikel 10, lid 2
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sub g van de Wet Openbaarheid van Bestuur hebben Gedeputeerde Staten op 4 december 2018
geheimhouding opgelegd op de brief, voordracht en het Ontwerpvoorbereidingsbesluit. De
geheimhouding duurt voort totdat het voorbereidingsbesluit is gepubliceerd in het Provinciaal
Blad. Het voorbereidingsbesluit zal de dag daarna in werking treden.
Ik heb het nodig geoordeeld deze vergadering reeds met gesloten deuren te beginnen, conform
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artikel 23 van de Provinciewet, gelet op voordracht 77. U dient nu te besluiten of u inderdaad met
gesloten deuren zult vergaderen.
Stemt u daarmee in? Dat is het geval. Bekrachtigt u dan het besluit van Gedeputeerde Staten om
deze stukken als geheim vast te stellen? Ook dat is het geval.
Dan is de opgelegde geheimhouding hiermee bekrachtigd en zal de beraadslaging over deze
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stukken in beslotenheid gebeuren. Ik verzoek iedereen, die mogelijk plaats heeft genomen op de
publieke tribune, de zaal te verlaten, met uitzondering van de provinciesecretaris, behandelend
ambtenaren en de griffie.
Er is geen live uitzending. De display staat op besloten. Dan constateer ik dat de deuren gesloten
zijn.
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2.

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden

De VOORZITTER: Aan de orde is agendapunt 2, de regeling van werkzaamheden. Als de
voorliggende informatie deugt dan bestaat er geen behoefte om het woord te voeren, maar wel,
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bij een enkele fractie, om een stemverklaring af te leggen. Klopt dat? Dan hoeven we verder niet
moeilijk te doen over spreektijden en dergelijke. Dan kunnen we direct overgaan naar
agendapunt 3.
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3.

Behandeling voordracht Voorbereidingsbesluit op de wijziging van de PRV voor het
verbod op de uitbreiding van en omschakelen naar geitenhouderij

De VOORZITTER: Het voorbereidingsbesluit op wijziging van de PRV voor het verbod op
nieuwvestiging, uitbreiding van en omschakeling naar geitenhouderij. Voordracht 77.
We kunnen direct overgaan tot de stemming. Wie wenst er een stemverklaring af te leggen?
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Mevrouw Koning.
Mevrouw KONING (CDA): Dank u wel. Wij zijn blij met de toezegging van gedeputeerde Bond, die
hij heeft gedaan in de commissie, dat er maatwerk wordt geleverd in de PRV en dat de PRV zo
wordt ingeregeld dat de volksgezondheid geen risico loopt, maar dat de sector ook niet onnodig
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op slot gezet wordt. We hopen dat er echt zorgvuldigheid wordt betracht in de communicatie.
De VOORZITTER: Dank u zeer. Mevrouw Vermaas.
Mevrouw VERMAAS (PvdD): Voorzitter, als in 2010 de motie van de PvdD was aangenomen dan
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had iedereen vanavond een vrije avond gehad. Ook toen zeiden we al dat geitenhouderijen naar
aanleiding van Q-koortsepidemie onder intensieve veehouderij zouden moeten vallen en er dus al
een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding zou zijn. Gelukkig is dat nu dan alsnog gebeurd.
Het zal u niet verbazen dat wij voor dit voorstel stemmen.
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De VOORZITTER: Dank u. De heer Kramer van GroenLinks.
De heer KRAMER (GL): Dank u wel voorzitter. Ik wil graag zeggen dat we blij zijn met dit
voorbereidingsbesluit, omdat de gezondheid heel duidelijk en nadrukkelijk in de afweging
voorop staat. Ik hoop dat in de toekomst vaker mee te maken.
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De VOORZITTER: Dank u. De heer Klein.
De heer KLEIN (CU-SGP): Ja. Wij hadden nog een aantal vragen. We vroegen ons af of het handig
was om het vanaf 10 nu vast te leggen. Na de commissievergadering hebben we daarover meer
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duidelijkheid gekregen, dus wij kunnen met deze voordracht instemmen.
De VOORZITTER: Dank u. Mevrouw Strens.
Mevrouw STRENS (D66): Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met het besluit. Wel
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nog een voorstel. Omdat we de PRV willen wijzigen, is het wat ons betreft prima als het niet eerst
apart nog in de commissie wordt behandeld, maar gewoon gelijk ter visie gaat, zodat we het half
jaar dat we hebben ook goed kunnen benutten.
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De VOORZITTER: Dank. Mevrouw Jellema.
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Mevrouw JELLEMA (PvdA): Wij kunnen instemmen, voorzitter. Volksgezondheid gaat ons boven
alles. De nogal lauwe opstelling van het IPO bevreemdt ons. De gedeputeerde heeft er uitleg over
gegeven.
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De VOORZITTER: Dank. Verder nog? Ja.
Mevrouw TROMMEL (VVD): Ja, voorzitter, heel kort. Door D66 werd een voorstel gedaan en
daarmee kan de VVD instemmen, om het gelijk ter visie te leggen.
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De VOORZITTER: Oké, dat zal het college in nader beraad nemen, neem ik aan.
Dan kunnen we nu over gaan tot de stemming.
Mag ik de tegenstemmers vragen hun hand op te steken?
Die zijn er niet. Dan concludeer ik dat dit besluit met algemene stemmen is genomen.
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4.

Sluiting

De VOORZITTER: Dat is een mooie politieke afsluiting van het jaar. Wij zien elkaar volgende
week maandag om 16.00 uur terug. De eerstvolgende andere bijzondere Statenvergadering is
maandag 7 januari 2019 om 15:00 uur en tot slot is de reguliere Statenvergadering op maandag
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14 januari 2019.
De VOORZITTER: De vergadering is gesloten om 20.38 uur. Ik wens u allemaal welthuis.
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