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1. Opening en mededelingen voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur.
De voorzitter roept in herinnering dat het presidium rond de dinerpauze opnieuw bijeenkomt om te

overleggen over het gebruik van de avonduren of de uitloopdatum van 18 november voor het vervolg
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van de Statenvergadering.

De heer Deen (PVV) geeft vooraf aan dat hij ervoor is om de vergadering niet in de avond voort te

zetten, maar daarvoor de uitloopdatum te gebruiken. Dat komt de kwaliteit van de bespreking ten
goede.
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2. Vaststelling agenda


Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. a. Concept-agenda PS 11 november 2019
De voorzitter zal omstreeks 12.00 uur schorsen voor de lunch. Daarvoor is niet de JR-zaal

beschikbaar, zodat lunchpakketten worden verstrekt. De commissaris van de Koning neemt tijdens
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de lunch twee petities in ontvangst, waarbij ook landelijke pers aanwezig is. Actievoerende boeren

gaan ervan uit dat zij tijdens de lunch met Statenleden in gesprek kunnen gaan.

Door de griffie is geïnventariseerd of bespreekpunten van de PS-agenda doorgeschoven kunnen

worden naar de PS-vergadering van 16 december. Voor geen van de agendapunten is dat echter het
geval. Dat betekent dat alle punten vandaag of op 18 november behandeld moeten worden.
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GroenLinks heeft verzocht om agendapunt 8b (voordracht evaluatie MRA en MRA-Regiegroep) alsnog

als bespreekpunt aan te merken. Indien nodig kan dit punt worden doorgeschoven naar de

vergadering op 16 december. GroenLinks heeft om bespreking verzocht ten behoeve van het

indienen van een motie. De voorzitter concludeert dat het agendapunt onthamerd wordt. Hij geeft

aan dat het wenselijk is om zo veel als mogelijk al na de commissievergaderingen te weten of punten
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bespreek- of hamerpunten worden in de PS-vergadering.

FvD heeft vooraf verzocht om agendapunt 8e (voordracht ‘Overeenkomst afsluiting "Verkenningsjaar
biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen NNN’) alsnog als bespreekpunt aan te merken. De heer
Dessing (FvD) trekt dit verzoek echter in.
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Het presidium neemt er kennis van dat tijdens de lunchpauze de cvdK buiten van zowel de
actievoerende boeren als van vertegenwoordigers van VNO-NCW/Bouwend Nederland petities in
ontvangst zal nemen.
Het presidium neemt er kennis van dat vanwege de vele gasten de JR-zaal niet beschikbaar is
voor de lunch en dat er gezorgd is voor lunchpakketten.
Het presidium neemt kennis van de inventarisatie door de Statengriffie dat er geen
bespreekpunten van de conceptagenda doorgeschoven kunnen worden naar de PS-vergadering
van 16 december, maar dat alle besluiten uiterlijk in de uitloopvergadering van 18 november
door PS moeten.
Het presidium besluit op verzoek van GroenLinks dat hamerstuk 8.b. onthamerd wordt en aan PS
wordt voorgelegd bij vaststelling van de agenda om dit na agendapunt 12 als 12.a. aan de
agenda toe te voegen.
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3.

Het presidium neemt er kennis van dat het verzoek van de fractie van Forum voor Democratie
om hamerstuk 8.e. te onthameren is ingetrokken.
Het presidium neemt kennis van de opmerking van de voorzitter dat het voor de voorbereiding,
ook voor andere fracties, belangrijk is om al in de commissievergadering aan te geven dat een
onderwerp een bespreekstuk is.
Het presidium herbevestigt de afspraak dat bij de schorsing voor de dinerpauze besproken
wordt hoe het vervolg van de vergadering eruitziet en of de uitloopdatum van 18 november
nodig is..
b. Actualiteiten

De voorzitter zegt dat een groot aantal moties over stikstof zijn ingediend. In het kader van dat

onderwerp hebben zich ook actievoerende boeren bij het Provinciehuis verzameld. Om te voorkomen
dat boeren in de spits de weg op moeten, stelt de voorzitter voor om stikstof als actualiteit te

behandelen. Dat is ook door het CDA voorgesteld. De moties over deze actualiteit kunnen dan na de
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lunch behandeld worden, zodat boeren daarover tijdens de lunchpauze met de Statenleden in

gesprek kunnen gaan. De voorzitter benadrukt dat deze handelswijze uitzonderlijk is, maar
verstandig in verband met het bewaken van de veiligheid en de openbare orde.

Mevrouw Zaal (D66) voelde zich door het voorstel over behandeling van de actualiteit en de daarover
ingediende moties enigszins onder druk gezet. Het voorstel is zodanig ingericht dat boeren tijdens
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de lunchpauze nog met Statenleden kunnen spreken en hen kunnen beïnvloeden. Mevrouw Zaal

geeft er de voorkeur aan om meteen na de actualiteiten te stemmen, in plaats van na de lunchpauze.
Mevrouw Kocken (GroenLinks) heeft het voorstel anders opgevat. Doel daarvan is ervoor te zorgen
dat boeren niet tot het einde van de vergadering hoeven wachten voor ze weer naar huis gaan.

De heer Klein (CU) kan zich vinden in het behandelen van het thema stikstof als actualiteit. Het
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voorstel om te stemmen over de moties na de lunchpauze vindt hij eenmalig acceptabel, maar in

feite gaat het daarbij wat hem betreft om ongewenste externe inmenging in de vergaderorde.
De heer Zoon (PvdD) vindt dat met het voorstel oneigenlijk gebruikgemaakt wordt van het

instrument actualiteit. Hij stelt voor om de moties over stikstof na de begrotingsbehandeling in
stemming te brengen, omdat ze daarmee verband houden.
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De heer Deen (PVV) stemt gezien de eenmaligheid van de stikstofkwestie en het belang daarvan in

met het voorstel van de voorzitter. De PVV heeft een motie voorbereid die ze ook bij de actualiteit
wil indienen.

De heer Smaling (SP) heeft begrip voor het argument dat de openbare orde in het geding is. Hij vindt

echter dat inmenging in de vergaderorde slechts bij hoge uitzondering mag voorkomen. De heer Van
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der Maas (VVD) sluit zich hierbij aan. De VVD stemt ermee in dat de vergaderorde eenmalig wordt

aangepast.

De heer Voskuil (PvdA) vindt het voorstel om de vergaderorde aan te passen niet gelukkig. De Staten
moeten zich niet door actievoerders onder druk laten zetten. Bovendien vraagt hij zich af of de

boeren na de behandeling inderdaad meteen naar huis gaan en of zij de openbare orde niet meer
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zullen verstoren. Hij vindt daarnaast dat sprake is van misbruik van het instrument actualiteit.
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De voorzitter benadrukt dat inderdaad sprake is van een uitzonderingssituatie. De politie heeft de

provincie in dit geval met klem gevraagd, vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, om
het debat en de stemming over de moties naar voren te halen. Dat is bepalend geweest voor het

voorstel dat voorligt. De reden om de stemming na de lunch te laten plaatsvinden is dat de boeren
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daarmee de gelegenheid hebben om tijdens de schorsing een petitie aan te bieden. Statenleden

hoeven zich niet door hen te laten beïnvloeden. Als regel blijft gelden dat de agenda die wordt
voorgelegd leidend is.

De heer Klein (CU) vraagt om aan de boerenorganisaties duidelijk te maken dat PS hun vergaderorde
als regel niet laten bepalen door actievoerders.
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Mevrouw Van Soest (50PLUS/PVDO) roept de leden op zich achter het voorstel van de voorzitter te

scharen. Dat voorstel werd immers gedaan in het belang van de openbare orde.

De heer Heijnen (CDA) zegt dat zijn fractie niets wist van boerenprotesten toen ze voorstelde om
stikstof als actualiteit te behandelen. Hij stelt voor met behandeling van de actualiteit te starten

zodra de boeren aanwezig zijn, mede omdat daarmee vorm wordt gegeven aan participatie vanuit
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een geïnteresseerde groep.

De voorzitter brengt het voorstel om stikstof als actualiteit te behandelen in stemming, tezamen met
het voorstel om over moties in dat kader na de lunchpauze te stemmen. Hij constateert dat een

meerderheid van het presidium daarvoor is. Dat betekent dat hij deze wijze van behandelen met

positief advies van het presidium aan PS zal voorleggen. In de Statenvergadering zal de voorzitter
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een samenvatting geven van het hier besprokene.
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Het presidium adviseert in meerderheid positief over de door het CDA ingediende actualiteit
over stikstof.
Het presidium is akkoord om stemming over moties bij de actualiteit na de schorsing voor
de lunchpauze te laten plaatsvinden.

3.

c. Moties vreemd aan de orde van de dag



Er zijn geen moties vreemd voor de Statenvergadering.

4.

Rondvraag

De voorzitter zegt dat de Statenvergadering als gebruikelijk wordt geëvalueerd in de volgende
vergadering van het presidium.
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De heer Smaling (SP) vraagt hoe hij het beste een voorstel kan indienen voor het organiseren van een

rondetafelgesprek over de Formule 1. De voorzitter noemt de commissievergadering daarvoor de
geëigende plek.
5.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur.
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