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1.

Opening en mededelingen.
Afwezig zijn dhr. Everduim (DENK) en mw. Vastenhouw (FvD).
Mw. Nanninga (FvD) arriveert later.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
• Agendapunt 9 Burgerinitiatief “Stop de boskap in de Schoorlse en NoordKennemerduinen” is komen te vervallen. Het Presidium heeft daartoe schriftelijk
besloten op 6 maart 2020.
• PS stem in met het verzoek om hamerstuk 8b (voordracht 11 Eerste Begrotingswijziging
2020) te behandelen als bespreekpunt 11b.
• PS stemt in met het verzoek om hamerstuk 8a (voordracht 7 Onderzoeksrapport
Randstedelijke Rekenkamer “Bouwen aan regie”) te behandelen als bespreekpunt 11c.
• PS stemt in met het behandelen van de door fracties PvdD, ChristenUnie en SP
ingediende actualiteit inzake “Uitspraak onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie over
F1 en dwingende reden van groot openbaar belang”. De actualiteit wordt behandeld bij
agendapunt 2b.
Er
-

zijn vier moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend.
M18-2020 door fracties PvdD, PvdA, D66, GroenLinks en SP “strandreservaat”.
M19-2020 door fracties GroenLinks, PvdA en ChristenUnie “Dak- en thuisloze jongeren”.
M20-2020 door fractie PvdA “kolfruimte”.
M21-2020 door fracties PvdA, GroenLinks, PvdD, D66, CDA, ChristenUnie en SP “Vang
de kinderen van Moria op”.
Stemming van deze moties vindt plaats bij punt 13.

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2a.

Benoeming en installatie gedeputeerde.
De fractievoorzitter van PvdA draagt dhr. J. Olthof mondeling voor als kandidaat-gedeputeerde.
Er is schriftelijke gestemd. De uitslag is als volgt:
dhr. Olthof (PvdA): 51 stemmen voor, 1 stem tegen.
Dhr. Olthof aanvaardt zijn benoeming als gedeputeerde en legt de belofte af in handen van de
voorzitter.
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2b.

Provinciale Staten

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Totaal aanwezig 52 leden.
De door fracties PvdD, ChristenUnie en SP ingediende actualiteit inzake Uitspraak
onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie over F1 en “dwingende reden van groot openbaar
belang” is behandeld.
Motie M22-2020 fractie GroenLinks is aangehouden.
Motie M23-2020 fractie PvdD is verworpen. Voor 6 en tegen 46 stemmen. Voor stemmen de
fracties PvdD en SP.
Fractie GroenLinks wenst aantekening tegen de motie te stemmen; is kritisch over
het besluit dat er ligt, echter de motie gaat zo specifiek over wat nu al besloten is en
waarvoor al voorlopige voorzieningen zijn aangevraagd.
Fracties D66, PvdA en ChristenUnie sluiten zich hierbij aan.

3a.

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Totaal aanwezig 52 leden.
Op grond van artikel 25, derde lid Provinciewet, in samenhang met de belangen genoemd in
artikel 10, tweede lid, sub b, e en f, heeft GS op 17 februari 2020 geheimhouding opgelegd
op de rapporten van Integis en Tauw betreffende de aansturing bij PWN.
Deze rapporten zijn onder geheimhouding ter inzage gelegd voor PS bij de Statengriffie.
De geheimhouding van de rapporten duurt om redenen van privacy en bedrijfsgevoeligheid
van de informatie voort voor onbepaalde tijd.
PS heeft de geheimhouding bekrachtigd bij besluit 10-2020.

3b.

Lijst geheimhouding PS.
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.

Vaststelling notulen van de vergadering van 3 februari 2020.
De notulen van 3 februari 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vaststelling Strategische Statenagenda.
De Strategische Statenagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

Vaststelling lijst ingekomen stukken.
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

7.

Voortgangslijst van moties.
De lijst moties wordt vastgesteld.
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Provinciale Staten

8.

Hamerstukken.
Totaal aanwezig 52 leden.

8a.

Wordt behandeld als punt 11c.

8b.

Wordt behandeld als punt 11b.

8c.

Gewijzigd protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019.
Voordracht 12-2020

8d.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen A.C. de Graafweg N241.
Voordracht 13-2020

8e.

Derde Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025.
Voordracht 14-2020
-

-

Fractie PVV wenst aantekening tegen punt 8c (voordracht 12) te stemmen; hoewel een
bedrag van 400.000 euro wettelijk gezien gehanteerd kan worden, zijn zij van mening
dat het verschil met het momenteel gehanteerde bedrag van 100.000 euro veel te groot
is en de transparantie van het gevoerde beleid mogelijk niet ten goede komt.
Fractie PVV wenst aantekening met punt 8e (voordracht 14) in te stemmen, behoudens
de duurzaamheidsmaatregelen bij het project kruispunt N525, Westerheide Oude
Posweg, zoals het toekennen van een bonus voor reductie van de CO2-uitstoot.

De besluiten behorende bij de punten 8c t/m 8e zijn aangenomen en zijn bij het betreffende
agendapunt op de website gepubliceerd.

9.

Burgerinitiatief “Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen”
voordracht 01-2020 is uitgesteld naar een andere datum.

10.

Zienswijze Ambitiedocument Twiske-Waterland.
Voordracht 08-2020.
Totaal aanwezig 53 leden.
Mw. Nanninga (FvD) is vanaf dit agendapunt tevens aanwezig.
Amendement A11-2020 fracties GroenLinks, SP en ChristenUnie is aangenomen.
Voor 29 en tegen 24 stemmen. Tegen stemmen de fracties VVD, D66, CDA, 50PLUS/PvdO en
fractie Baljeu.
Dictum:
Besluiten in de zienswijze toe te voegen:
“Noord-Holland is geen voorstander van het toestaan van grootschalige overnachtingen in Het
Twiske.”
-

Fractie CDA wenst aantekening tegen het amendement te stemmen; vindt de tekst zoals
in het document een goede afweging geven, vindt het amendement niet nodig.
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•
•
•

•
•

•
•

•

Amendement A8-2020 fracties PvdD en SP is verworpen. Voor 23 en tegen 30 stemmen.
Voor stemmen de fracties GroenLinks, FvD, PvdD, SP en 50PLUS/PvdO.
Amendement A9-2020 fractie GroenLinks is ingetrokken en opnieuw ingediend als
amendement A11.
Amendement A10-2020 fracties SP en PvdD is verworpen. Voor 24 en tegen 29 stemmen.
Voor stemmen de fracties GroenLinks, FvD, PvdD, SP, ChristenUnie en 50PLUS/PvdO.
Motie M24-2020 fracties PvdD en ChristenUnie is aangehouden.
Motie M25-2020 fractie SP is verworpen. Voor 22 en tegen 31 stemmen. Voor stemmen de
fracties GroenLinks, FvD, SP, 50PLUS/PvdO, fractie Baljeu en PvdA met 1 stem van dhr.
Leerink voor (en 5 stemmen tegen).
Motie M26-2020 fractie SP is verworpen. Voor 25 en tegen 28 stemmen. Voor stemmen de
fracties GroenLinks, FvD, PvdD, SP, ChristenUnie, 50PLUS/PvdO en fractie Baljeu.
Motie M27-2020 fracties PVV en FvD is verworpen. Voor 11 en tegen 42 stemmen. Voor
stemmen de fracties FvD, PVV en 50PLUS/PvdO.
Fractie ChristenUnie wenst aantekening tegen de motie te stemmen; vindt het
overbodig om voor te stemmen omdat de gedeputeerde heeft toegezegd dat hij het
wil gaan verwerken
Fractie VVD wenst aantekening tegen de motie te stemmen; sluit zich bij de vorige
stemverklaring aan, maar vindt het wel nuttig om in het vervolg op te passen met
dit soort teksten op te nemen, want dan komen er ook dit soort discussies.
Motie M28-2020 fractie PVV en FvD is verworpen. Voor 11 en tegen 42 stemmen. Voor
stemmen de fracties FvD, PVV en fractie Baljeu.

Voordracht 08-2020 is geamendeerd aangenomen.
Voor 42 en tegen 11 stemmen. Tegen de voordracht stemmen de fracties: PvdD, PVV, SP,
50PLUS/PvdO en fractie Baljeu. Het geamendeerde besluit 08-2019 behorende bij de
voordracht, alsmede amendement A11-2020 is bij agendapunt 10 van deze vergadering op
de website gepubliceerd.
-

Fractie SP wenst aantekening tegen de voordracht te stemmen; is wat dit betreft
teleurgesteld in het niet opnemen van de voorstellen die de fractie heeft gedaan;
vindt het geen goede zienswijze op het ambitiedocument.

11.

Zienswijze conceptvisie Spaarnwoude Park 2040.
Voordracht 09-2020
Totaal aanwezig 51 leden.
Mw. Strens (D66) en mw. Klaassen (D66) zijn tevens afwezig bij dit agendapunt.
Voordracht 09-2020 is aangenomen.
Voor 47 en tegen 4 stemmen. Tegen de voordracht stemmen de fracties PVV en fractie
Baljeu. Het besluit 09-2020 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11 van deze
vergadering op de website gepubliceerd.
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Provinciale Staten

Benoemen lid Commissie evaluatie commissaris van de Koning.
Voordracht 15-2020
Voordracht 15-2020 is bij acclamatie aangenomen. Besluit 15-2020 behorende bij de
voordracht is bij agendapunt 11a van deze vergadering op de website gepubliceerd.

11b.

Eerste Begrotingswijziging 2020.
Voordracht 11-2020
Totaal aanwezig 52 leden.
Mw. Strens (D66) is tevens afwezig bij dit agendapunt.
Motie M29-2020 fracties SP en GroenLinks is aangenomen.
Voor 45 en tegen 7 stemmen. Tegen stemt de fractie FvD.
Dictum:
Besluit het college van GS op te roepen:
• voor de zomer te komen met een concreet overzicht van te organiseren activiteiten in
het kader van het Prinsjesfestival 2020;
• zo concreet mogelijk aan te geven aan welke activiteiten er door de provincie NoordHolland georganiseerd worden en in welke mate zij (financieel) bijdraagt;
• te komen met een beschrijving van het ‘strategisch karakter’ van de (financiële)
deelname aan het Prinsjesfestival 2020;
• aan te geven hoe zij ervoor gaat zorgen dat zoveel mogelijk Noord-Hollanders bij de
activiteiten betrokken worden;
• ervoor te zorgen dat de diversiteit van de inwoners van Noord-Holland duidelijk naar
voren komt;
• er zorg voor te dragen dat de bijdrage van onze provincie zo optimaal mogelijk wordt
ingezet om zoveel mogelijk mensen — en niet voornamelijk ‘genodigden’ — te
betrekken bij de activiteiten.
-

-

Fractie PvdA wenst aantekening voor de motie te stemmen, na de woorden van de
portefeuillehouder, maar wel onder de nadrukkelijke uitspraak dat de fractie hoopt
dat dat niet betekent dat er nu aandacht gevraagd wordt voor de Noord-Hollanders
en dat het weer 11 jaar duurt voordat zij weer aandacht krijgen als iedere provincie
zijn eigen inwoners wil gaan voortrekken, want het is een landelijk
democratiefestival en democratie is niet beperkt tot provinciegrenzen, dus laten wij
het vooral wat breder zien.
Fractie PvdD wenst aantekening voor de motie te stemmen; vindt dat provinciaal
geld niet in het festival hoort en dat er andere prioriteiten zijn, maar als het er toch
komt, dan is het een prima motie.

Voordracht 11-2020 is aangenomen.
Voor 51 stemmen en tegen 1 stem. Tegen stemt de fractie Baljeu.
Het besluit 11-2020 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11b van deze
vergadering op de website gepubliceerd.
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11c.

Provinciale Staten

Onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer “Bouwen aan regie”.
Voordracht 07-2020
Totaal aanwezig 53 leden.
Voordracht 07-2020 is unaniem aangenomen.
Het besluit 07-2020 behorende bij de voordracht is bij agendapunt 11c van deze
vergadering op de website gepubliceerd.

12.

Vragenuur.
• De mondelinge vragen ingediend door fractie PvdA inzake Ganzenjacht in Haarlem Zuid,
zijn door gedeputeerde Rommel beantwoord.
• De mondelinge vragen ingediend door fractie PvdD inzake Maatschappelijke onrust bij
jacht op ganzen zijn door gedeputeerde Rommel beantwoord.
• De mondelinge vragen ingediend door fractie PvdD inzake Uitspraak Pride-voorzitter
over vluchtelingen zijn door gedeputeerde Pels beantwoord.
• De mondelinge vragen ingediend door fractie ChristenUnie over Uitstel van het
Burgerinitiatief zijn door gedeputeerde Rommel beantwoord.

13.

Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Totaal aanwezig 52 leden.
Dhr. Zaal (GroenLinks) is vanaf dit agendapunt tevens afwezig.
Motie 18-2020 fracties PvdD, PvdA, D66, GroenLinks en SP is aangehouden.
Motie 19-2020 fracties GroenLinks, PvdA en ChristenUnie is unaniem aangenomen.
Dictum:
PS verzoeken:
• De gedeputeerde Wonen in regionale gesprekken over flexibilisering van het
woningaanbod, de mogelijkheden voor spoedzoekers en de noodzaak voor woon-zorg
combinaties, ook nadrukkelijk te kijken naar oplossingen voor dak- en thuisloze
jongeren in de betreffende regio.
-

-

Fractie CDA wenst aantekening voor de motie te stemmen; heeft veel begrip voor
deze motie, vindt het ontoelaatbaar dat jongeren om allerlei redenen geen geschikte
woning kunnen vinden; maar wil in navolging van de gedeputeerde benadrukken dat
er allerlei groepen zijn die een dergelijke motie verdienen; er zijn te weinig
geschikte ouderenwoningen – zeker voor kwetsbare ouderen – en voor stellen die
gaan scheiden is het moeilijk om een woning te vinden; geeft aan dat dit de echte
kern is van het probleem; steunt de motie, maar er zijn nog meer groepen die ook
een dergelijke motie verdienen, waarbij het niet nodig is om dat steeds in te dienen;
het probleem moet opgelost worden.
Fractie SP wenst aantekening voor de motie te stemmen; maar zou graag zien dat er
ook aandacht komt – dat is hier niet de plek waar dat thuishoort, maar zeker bij
onze collega’s in Den Haag – om ook eens te kijken naar de factoren die dit soort
uitwassen veroorzaken.
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Motie 20-2020 fractie PvdA is unaniem aangenomen.
Dictum:
Overwegende dat:
Volgens WHO-normen en volgens de richtlijnen van de Nederlandse wet, iedere werkgever
een geschikte kolfruimte verwezenlijkt dient hebben die aan de volgende wettelijke eisen
moet voldoen:
* het moet een rustige ruimte zijn;
* de ruimte moet van binnenuit afsluitbaar zijn;
* er moet een stoel of bank staan waar je lekker op kunt zitten;
* er moet in de nabije omgeving een koelkast zijn om de afgekolfde melk veilig in te zetten;
* er moet voldoende verse lucht en mogelijkheid tot klimaatbeheersing zijn;
* er mogen geen risico’s zoals gevaarlijke stoffen en verontreinigingen zijn.
en
* niet verplicht, maar wel prettig: er is stromend water in de kolfruimte voor het omspoelen
van het kolfapparaat en de bewaarfles.
Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
Om zo spoedig mogelijk een dergelijke kolfruimte in ons Provinciehuis te realiseren.
- Fractie ChristenUnie wenst aantekening voor de motie te stemmen; maar vindt wel
dat het van de zotte is dat dit met een motie geregeld moet worden; wil echter niet
suggereren tegen te zijn en stemt daarom met de grootst mogelijke tegenzin voor
de motie.
- Fractie CDA wenst aantekening voor de motie te stemmen; sluit zich aan bij
voorgaande want het is eigenlijk gênant dat wij dat hier moeten doen en dat het niet
al eerder opgepakt is naar aanleiding van eerdere signalen; stemt daarom met
gepaste tegenzin hier natuurlijk voor.
Motie M21-2020 fracties PvdA, GroenLinks, PvdD, D66, CDA, ChristenUnite en SP is
aangenomen.
Voor 40 en tegen 12 stemmen. Tegen stemmen de fracties FvD, PVV, 50PLUS/PvdO en
fractie Baljeu.
Dictum:
Roepen het College op:
• Ondersteuning te verlenen aan de Noord-Hollandse gemeenten bij de opvang en
huisvesting van deze kinderen.
• In Den Haag aan te dringen op medewerking met de gemeenten.
-

14.

Fractie PVV wenst aantekening tegen de motie te stemmen; geografisch gezien lijkt
Noord-Holland een beetje onlogisch, vindt ook dat deze kinderen het beste
opgevangen zouden kunnen worden in de eigen regio; daarnaast zijn er al enorm
veel gemeenten die nu al niet aan de huisvestingsopdrachten kunnen voldoen; er is
ook geen ruimte, de heer Loggen heeft al een aantal brieven verstuurd aan
gemeenten; keuzes zijn nodig en het kan niet altijd en/en zijn, dan kiest de fractie
voor de dak- en thuislozen en jongeren van motie M19.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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