

Provinciale Staten

Besluitenlijst PS


Datum vergadering

: 17 juni 2019

Voorzitter

: dhr. A.Th.H. van Dijk

Griffier

: mw. K. Bolt

Vergaderstukken

: online beschikbaar

1.

Opening en mededelingen.
Afwezig zijn dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr. Dekker (FvD), mw. Koning (CDA) en dhr. Mantel
(FvD).
Dhr. Kaptheijns (PVV), dhr. Kohler (FvD) en dhr. Klein (ChristenUnie) hebben de vergadering
eerder verlaten.
Provinciale Staten geven conform artikel 27 RvO, lid 1 toestemming aan de formateur mw.
Bromet, om deel te nemen aan de beraadslaging.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
 PS heeft ingestemd met de behandeling van de interpellatie van fracties CDA, PvdD, SP,
ChristenUnie, FvD, 50PLUS/PvdO en DENK inzake Tata Steel/Harsco (punt 2a).
 PS heeft ingestemd om bij acclamatie te stemmen bij voordracht 48-2019 die betrekking
heeft op het aanwijzen van de 1e en 2e vice-voorzitter van Provinciale Staten (punt 6).
De agenda is vastgesteld.

2a.

Interpellatie fracties CDA, PvdD, SP, ChristenUnie, FvD, 50PLUS/PvdO en DENK inzake
Tata Steel/Harsco.
De door fractie CDA, PvdD, SP, ChristenUnie, FvD, 50PLUS/PvdO en DENK gestelde vragen en
de door fracties PvdA, VVD, D66 en GroenLinks gestelde aanvullende vragen zijn door
gedeputeerde Tekin beantwoord.
Motie M22-2019 fracties CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK en 50PLUS/PvdO is
unaniem aangenomen.
Dictum:
PS draagt het college van GS op:
actief elke twee weken een update te geven van de huidige stand van zaken en
ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco Metals.
Motie M23-2019 fracties GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, CDA en PvdD is unaniem
aangenomen.
 De heer Heijnen (CDA) wenst aantekening de motie mede te hebben ingediend
omdat vooral het verzoek als het gaat om het vervolgonderzoek te doen, in lijn was
met zijn inbreng namens alle partijen die het interpellatieverzoek hebben ingediend.
Hij hoopt dat er Statenbreed gekeken wordt naar hoe dat onderzoek er uit gaat zien
en welke partij daarvoor het beste geschikt is en welke onderdelen daarin zitten.
Dictum:
PS draagt Gedeputeerde Staten op om:
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-

voor het zomerreces de Staten te informeren over de escalatieladder; een ladder die
inzicht geeft in alle mogelijkheden en instrumenten van GS en OD NZKG om
maatregelen te nemen en daarbij laat zien in welke situatie een volgende stap op de
ladder wordt gezet; Waarbij o.a. wordt meegenomen de mogelijkheid om het toezicht
op de aan Tata en Harsco verleende vergunningen zodanig te intensiveren dat 24/7
controle wordt uitgevoerd (dan wel door fysieke aanwezigheid, dan wel op enige andere
manier) zodat élke overtreding van de voorwaarden van de verleende vergunningen tot
het verbeuren van een dwangsom zal leiden;
de opbrengst van de dwangsommen toe te voegen aan het VTH-budget zodat daarmee
de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden gefinancierd;
voorts
alle vergunningen die verband houden met de uitstoot van Zeer Zorgwerkende Stoffen
van Tata Steel, Harsco of enig ander bedrijf op het terrein van Tata Steel, door te lichten
en na te gaan of aan alle gestelde vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en
maatregelen te nemen als dit niet zo is;
en tenslotte
draagt PS zichzelf op bijvoorbeeld de Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken om een
vervolgonderzoek te starten naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH taken door
de OD, de rol van de provincie daarbij en met adviezen te komen dit te verbeteren.
3.

Coalitieakkoord.
(afwezig vanaf 2e termijn dhr. Klein ChristenUnie)
Mevrouw Bromet licht het proces over de totstandkoming van het coalitieakkoord toe.
De woordvoerders van de verschillende fracties voeren het woord in twee termijnen.
Mw. Pels heeft namens de coalitiefracties vragen over het coalitieakkoord beantwoord.
Bij de behandeling van het coalitieakkoord zijn de volgende moties ingediend:
Motie M24-2019 ChristenUnie is aangehouden.
Motie M25-2019 ChristenUnie en CDA is verworpen.
Voor motie M25 stemmen de fracties: FvD, CDA en 50PLUS/PvdO. Tegen stemmen de
overige fracties. (Fractie ChristenUnie is afwezig.)
Motie M26-2019 ChristenUnie is aangehouden.
Motie M27-2019 ChristenUnie is aangehouden.
Motie M28-2019 50PLUS/PvdO is aangehouden.
Motie M29-2019 50PLUS/PvdO is aangehouden.



Mevrouw Kocken (GroenLinks) wenst aantekening tegen alle moties te zullen
stemmen en dat zij ze niet op de inhoud hebben beoordeeld. Zijn van mening dat de
moties bij de onderwerpen zodra ze inhoudelijk ter sprake komen, kunnen worden
ingediend en zullen er dan met alle bereidwilligheid naar kijken.



Mevrouw Zaal (D66) wenst aantekening dat zij zich daarbij aansluiten. Zij roept de
partijen op om deze moties aan te houden in plaats van in stemming te brengen,
zodat ze op een ander moment recht kunnen doen. Dan willen zij er ook met alle
bereidwilligheid naar kijken.
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4a+b. Collegevorming: mondelinge voordracht en stemming kandidaat gedeputeerden.
(afwezig vanaf dit agendapunt dhr. Kohler FvD)
De fractievoorzitters dragen de volgende kandidaten mondeling voor:
Mw. Pels (GroenLinks), dhr. Stigter (GroenLinks), dhr. Loggen (VVD), mw. Rommel (VVD), dhr.
Van der Hoek (D66) en dhr. Tekin (PvdA).
Er is schriftelijke gestemd. De uitslag is als volgt:
Mw. Pels (GroenLinks):
Dhr. Stigter (GroenLinks):
Dhr. Loggen (VVD):
Mw. Rommel (VVD):
Dhr. Van der Hoek (D66):
Dhr. Tekin (PvdA):

43 stemmen voor, 5 stemmen tegen
43 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 1 blanco-stem
44 stemmen voor, 4 stemmen tegen
43 stemmen voor, 5 stemmen tegen
44 stemmen voor, 4 stemmen tegen
38 stemmen voor, 10 stemmen tegen

Alle 6 gedeputeerden aanvaarden hun benoeming en leggen de eed/belofte af in handen van de
voorzitter.
5a.

Installatie en beëdiging Statenleden fracties GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.
(tevens afwezig vanaf dit agendapunt dhr. Kaptheijns PVV)
Mw. Van Wijnen (GroenLinks), dhr. Hartog (VVD), dhr. Bolkestein (VVD) en mw. Jellema (PvdA
worden voorgedragen en benoemd tot Statenlid van de Provincie Noord-Holland. Zij hebben
in handen van de voorzitter de eed of belofte afgelegd.

5b.

Installatie en beëdiging duo-commissieleden fracties PvdA en ChristenUnie.
Mw. Abdi (PvdA) en dhr. Van den Heuvel (ChristenUnie) worden voorgedragen en benoemd
tot duo-commissielid. Zij hebben in handen van de voorzitter de eed of belofte afgelegd.

6.

Aanwijzen 1e en 2e vice-voorzitter Provinciale Staten.
Voordracht 48-2019 is unaniem aangenomen. Het besluit is bij agendapunt 6 van deze
vergadering op de website gepubliceerd.

7.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

3

