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1. Opening en mededelingen voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur.
De voorzitter deelt het volgende mee:

50

-

Op 20 november vindt de eerste vergadering plaats van de vereniging voor oud-Statenleden.

De provincie heeft een financiële bijdrage geleverd aan de oprichting van deze vereniging,

conform een aangenomen motie. De commissaris van de Koning is bij de vergadering op 20
november aanwezig. De griffie zal nagaan of zittende Statenleden ook voor de

55

-

oprichtingsvergadering uitgenodigd worden;

Volgend op een vraag van mevrouw Bezaan in de vorige vergadering van het presidium geeft

de voorzitter aan dat de overschrijding van het verkiezingsbudget voortkwam uit het

introductieprogramma, inclusief het Statenweekend. Dat betrof een niet-begroot bedrag van
-

60

€ 40.000. Bij volgende verkiezingen worden dergelijke kosten in de begroting meegenomen;

GS zullen op 5 november naar verwachting geheimhouding van toepassing verklaren op

stukken betreffende het WOB-verzoek over de Formule 1. Statenleden kunnen de stukken bij

de griffie inzien.
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Het presidium neemt kennis van de datum van de oprichtingsvergadering en eerste
bijeenkomst van de vereniging voor oud-Statenleden op 20 november en verzoekt om na te
gaan of huidige Statenleden ook uitgenodigd worden voor deze bijeenkomst.
Het presidium neemt n.a.v. een openstaande vraag uit de vergadering van 14 oktober kennis
van de toelichting over de overschrijding van het PS-budget verkiezingen door de kosten van
het introductieprogramma PS en de mededeling dat in de draaiboeken opgenomen is om bij de
volgende verkiezingen ook middelen hiervoor te reserveren.
Het Presidium neemt kennis van de mededeling van de voorzitter dat het college dinsdag 5
november geheimhouding op zal leggen op de door vier Statenleden opgevraagde
documenten inzake het WOB-verzoek F1 en dat deze documenten dan ter inzage komen te
liggen bij de Statengriffie.

2. Vaststelling agenda
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De voorzitter kondigt aan dat aan het eind van de vergadering een punt in beslotenheid zal worden

besproken.


Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. a. Concept-verslag presidium 14 oktober 2019
De heer Smaling (SP) wenst regel 146 te wijzigen in “De heer Smaling (SP) denkt dat advisering van
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de griffie leidend kan zijn in het besluit om een actualiteit al dan niet te bespreken.”

De heer Dessing (FvD) wenst regel 224 te wijzigen in “De heer Dessing (FvD) zegt dat een van de
leden van FvD interesse heeft om toe te treden.”
Hiermee wordt het verslag vastgesteld.
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Op verzoek van dhr. Smaling (regel 146) en dhr. Dessing (regel 220-225) worden enkele
wijzigingen in het concept-verslag aangebracht;
Het presidium stelt het gewijzigde verslag van het presidium van 14 oktober 2019 vast.
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3.

b. Lijst met actiepunten en LTA



Het presidium stemt in met de Lijst met actiepunten en de Lange Termijn Agenda.

4.

a. Concept-agenda PS 11 november 2019

De voorzitter vertelt dat de vergadering op 11 november om 10.00 uur begint. Er wordt

uitgegaan van zeven vergaderuren. Rekening houdend met de lunchpauze is de vergadering dan

om 18.00 uur ten einde. Dan is een avondmaaltijd beschikbaar. De begroting voor 2020 moet in
de vergadering in ieder geval worden vastgesteld. Eventueel kan gebruikgemaakt worden van de
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uitloopdatum op 18 november vanaf 13.00 uur. Daarvoor worden dan voor alle fracties nieuwe

spreektijden vastgesteld. Een andere mogelijkheid is om de avond van 11 november voor uitloop
te gebruiken.

De heer Van der Maas (VVD) zou liever willen vasthouden aan vooraf vastgestelde spreektijden
voor de gehele vergadering. De heer Heijnen (CDA) is het daarmee eens.
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De voorzitter stelt voor om op maandag 11 november de tijden voor lunch en diner te

handhaven, met enige speling in verband met het afronden van agendapunten, en om indien
nodig op die dag tijdens een korte presidiumvergadering voor het diner te bepalen of het

wenselijk is de agenda nog in de avond af te ronden dan wel de uitloopdatum van 18 november
te gebruiken.

105

De heer Voskuil (PvdA) kan zich in dit voorstel vinden. Hij vraagt om ook te kijken welke punten

kunnen worden verschoven naar de decembervergadering. De griffie gaat dat na en geeft

hierover nadere informatie aan het presidium. In totaal schat de griffie in dat een vergaderduur
van tien uur nodig is.

De voorzitter roept in herinnering dat op 11 november om 9.30 uur het presidium kort

110

bijeenkomt ter voorbereiding op de vergadering en om te bespreken of actualiteiten aan de orde

zijn. De griffie stelt voor deze bespreking een agenda op.
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4.

Het presidium stemt in met de concept-agenda van PS van 11 november 2019.
Het presidium besluit een vergaderduur van tien vergaderuren vast te stellen.
Het presidium besluit om direct bij de schorsing van de vergadering voor de dinerpauze
bijeen te komen om te bepalen of de vergadering dezelfde avond wordt voortgezet en
afgerond of dat de uitloopdatum van 18 november gebruikt wordt voor het restant van de
vergadering.
Het presidium verzoekt de Statengriffie te inventariseren of er bespreekpunten op de
concept-agenda van 11 november zijn die doorgeschoven kunnen worden naar de PSvergadering van maandag 16 december 2019 en dit per mail door te geven aan de leden
van het Presidium.
b. Concept-agenda PS 16 december 2019

Zoals hierboven gesteld onderzoekt de griffie of agendapunten voor 11 november
doorgeschoven kunnen worden naar 16 december.
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Het presidium neemt kennis van de concept-agenda van PS van 16 december 2019.
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5.

a. Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS



Het presidium neemt kennis van de lijst aangenomen moties met afdoeningsvoorstel en besluit
deze voor te leggen aan PS van 11 november.

5.

b. Lijst aangehouden moties
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De voorzitter stelt het de verantwoordelijkheid van indieners is, en niet van de griffie, om te

besluiten aangehouden moties al dan niet opnieuw in te dienen. Daarbij zij opgemerkt dat er in feite
geen verschil is tussen aangehouden en ingetrokken moties. Hij stelt voor de lijst af te schaffen. Het

135

presidium kan zich daarin vinden.

De heer Voskuil (PvdA) vraagt om in notulen goed vast te leggen welke moties worden aangehouden
of ingetrokken, omdat ze anders geheel uit beeld verdwijnen. Deze vastlegging zal geschieden.

De heer Klein (CU) wenst het onderscheid tussen aanhouden en intrekken in vergaderingen wel te
kunnen markeren. De voorzitter zegt dat dat zeker mogelijk is, hoewel dat niet tot een andere

140

administratie leidt. De griffie houdt slechts nog lijsten bij van aangenomen moties en van

toezeggingen.


5.
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6.

Het presidium besluit per direct te stoppen met het bijhouden van een lijst aangehouden
moties.
c. Lijst ingekomen stukken PS

Het presidium neemt kennis van de Lijst ingekomen stukken en besluit deze voor te leggen
aan PS van 11 november.
Statenbrede training over de Noord-Hollandse vergaderstructuur en –cultuur

Op verzoek van de Agendacommissie wordt aan het presidium voorgesteld een Statenbrede training
te organiseren, met name gericht op vergadercultuur en -structuur. De Agendacommissie vindt het
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belangrijk dat kennis over het vergaderen bij alle Statenleden aanwezig is. Daarmee zullen de Staten

effectiever kunnen vergaderen. De voorzitter zou aan een dergelijke training ook willen deelnemen.
De heer Smaling (SP) is ervoor dat GS ook in de training wordt meegenomen. Zo is niet altijd

duidelijk welke gedeputeerde welk deel van een beantwoording voor zijn rekening neemt. De

voorzitter denkt dat ook aandacht besteed kan worden aan lange wachttijden voor leden van GS die

155

slechts voor één onderwerp aanwezig zijn. Mevrouw Kocken (GroenLinks) lijkt het goed als

voorafgaand aan de training gewenste onderwerpen bij Statenleden worden opgehaald.

Het presidium steunt het voorstel voor een training. De Agendacommissie zorgt voor de uitwerking.

160



Het presidium neemt kennis van het voorstel van de Agendacommissie en stemt in met de
organisatie van deze Statenbrede training.

7.

Aanwijzen lid en plv. lid uit PS en lid en plv. lid uit GS voor algemeen bestuur Recreatieschap
Spaarnwoude

Mevrouw Kocken (GroenLinks) stelt voor om de heer Jensen van FvD voor te dragen lid van het
algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude en de heer Leerink van de PvdA als
plaatsvervangend lid.

6
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Het presidium stemt in met het voorstel.


Het presidium besluit om aan PS middels voordracht voor te stellen dhr. E.W.J. Jensen als lid
en dhr. G.L.J. Leerink als plaatsvervangend lid aan te wijzen voor het algemeen bestuur van
het Recreatieschap Spaarnwoude.

8.

Aanwijzen nieuwe voorzitter commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid

De voorzitter zegt dat in verband met de benoeming van mevrouw Larson tot burgemeester van

Wijdemeren een nieuwe voorzitter moet worden aangewezen voor de commissie Mobiliteit en

Bereikbaarheid. In het presidium is eerder afgesproken dat de fractie die de voorzitter leverde ook

de nieuwe voorzitter zal leveren. Voorgesteld wordt mevrouw Meerten-Kok van de VVD als voorzitter
voor te dragen.
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Het presidium stemt in met het voorstel.


Het presidium besluit om aan PS middels voordracht voor te stellen mw. M.A.H. van MeertenKok te benoemen als voorzitter van de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.

9.

Subsidievaststelling fractiebijdragen over de periode 15 maart 2018 t/m 14 maart
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Het presidium neemt kennis van de voorlopige besluiten over de subsidievaststelling
fractiebijdragen over de periode 15 maart 2018 t/m 14 maart 2019.

10. Rondvraag
De heer Dessing (FvD) zegt dat zijn fractie op maandagochtend graag zou vergaderen in

vergaderruimte 1.4 van het Dreefgebouw. Hij vraagt daarvoor toestemming. In het fractiehuis
functioneren de audiovisuele middelen namelijk niet altijd goed. De voorzitter zegt dat op dit

185

moment gekeken wordt naar betere audiovisuele ondersteuning in de ruimtes in het fractiehuis. De

ruimte in het Dreefgebouw is in principe niet voor fractievergaderingen bedoeld, maar voor

ambtelijke bijeenkomsten. De ruimte kan echter door fracties gebruikt worden tot de audiovisuele
apparatuur in het fractiehuis op orde is en mits geen ambtelijke overleggen gepland zijn.
De heer Smaling (SP) merkt naar aanleiding van de vergadering op 31 oktober op dat de

190

vergunningverlening rondom de Formule 1 nog niet helemaal scherp bij GS op het netvlies lijkt te

staan. Vragen op dat punt zijn nog niet geheel naar tevredenheid beantwoord. Vaak verwezen GS in
de vergadering naar de omgevingsdienst. Zorgvuldigheid bij dit onderwerp is van groot belang. De
heer Smaling stelt voor om een hoorzitting over de Formule 1 te organiseren voor experts en
betrokkenen.

195

Mevrouw Zaal (D66) denkt dat het onverstandig is om volgend op een verleende vergunning en twee

rechterlijke uitspraken nog een hoorzitting te houden. Daarmee toont de overheid zich niet
betrouwbaar. De heer Van der Maas (VVD) sluit zich hier geheel bij aan.

De heer Smaling (SP) merkt op dat de rechterlijke uitspraak voorlopig is. De rechter heeft zich niet
uitgesproken over stikstofemissies en heeft een uitspraak gedaan te midden van een aantal

200

gebeurtenissen die elkaar snel hebben opgevolgd.

De heer Klein (CU) vindt inderdaad dat de overheid zich niet moet mengen in de uitvoering van

vergunningverlening of in rechterlijke uitspraken. Tegelijkertijd is hij benieuwd hoe experts kijken
naar de interpretatie van beleidsregels, volgend op de recent verleende vergunning.
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De voorzitter zegt dat een aantal meer technische vragen nog beantwoord moet worden. Fracties

205

kunnen altijd een expertmeeting aanvragen om dieper op technische aspecten in te gaan. De vorm

van zo’n bijeenkomst kunnen PS zelf bepalen.

De heer Heijnen (CDA) zou in de commissie willen bespreken in hoeverre er nog behoefte is aan

technische informatie, en hoe deze het best verkregen kan worden. Ook het CDA constateert dat de
gedeputeerde in de beantwoording veelvuldig verwees naar de omgevingsdienst. Zo’n verwijzing is

210

onbevredigend. Bovendien zij opgemerkt dat de gedeputeerde voor de omgevingsdienst

verantwoordelijk is.


215

Het presidium besluit op verzoek van dhr. Dessing dat fracties desgewenst gebruik kunnen
maken van vergaderruimte 1.4 in het Dreefgebouw, mits beschikbaar, tot het moment dat
de Audiovisuele (AV-)middelen in de vergaderruimtes van het fractiehuis op Paviljoenslaan
3 en 5 geactualiseerd zijn.

11. Sluiting openbaar deel van de vergadering
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 11.45 uur. De vergadering wordt in beslotenheid
voortgezet.
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