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Betreft: Fysiek en hybride Vergaderen na covid-19

Memo

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- Te besluiten de Statenvergaderingen in fysieke setting in de
Statenzaal te organiseren en ook weer open te stellen voor
publiek;
- Te besluiten de commissievergaderingen in hybride setting te
organiseren waarbij commissieleden zowel fysiek als online
kunnen deelnemen, met als uitgangspunt fysiek tenzij, en ook
insprekers desgewenst online kunnen inspreken;
- Te besluiten dat ook de vergaderzalen 1.4 en Wilhelmina van
Pruisen technisch geschikt gemaakt worden voor hybride
vergaderingen;
- Te besluiten dat Technische briefings en BOT-overleggen die
niet voorafgaand aan een vergadering georganiseerd worden in
een online setting via MS-Teams gehouden kunnen worden;
- Te besluiten om vergaderingen van het presidium die niet
voorafgaand aan een Statenvergadering zijn in een online
setting via MS-Teams te organiseren.
Inleiding
Nu de diverse maatregelen voor het inperken van de covid-19
pandemie worden afgeschaald en afgeschaft gaan ook de vergaderingen
van Provinciale Staten en de Statencommissies weer terug naar hun
fysieke setting. Een aantal onderdelen van het digitaal en hybride
vergaderen kunnen meerwaarde hebben om in stand te houden. Met dit
memo worden hiervoor enkele voorstellen aan het presidium
voorgelegd.

Vergaderingen
Statenvergaderingen
Voor de Statenvergaderingen gaat het uitgangspunt gelden dat deze
weer in de Statenzaal plaats vinden. Daarbij worden de Lodewijk
Napoleonzaal en de Wilhelmina van Pruisenzaal weer opengesteld voor
publiek, pers, ambtenaren en de fractiemedewerkers. Voor lunch en
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diner wordt de Johan Remkeszaal gebruikt. Bij grote publieke
belangstelling kan (een deel van) de Johan Remkeszaal opengesteld
voor publiek om de vergadering via beeldschermen te volgen.
Het ziet er naar uit dat de tijdelijke wet digitale beraadslaging en
besluitvorming omgezet gaat worden in permanente wetgeving waarbij
mogelijk ook vormen van hybride vergadering en besluitvorming gaan
komen.1 De griffie zal deze ontwikkelingen de komende tijd in de gaten
houden.
Commissievergaderingen
Ook voor commissievergaderingen wordt het uitgangspunt dat deze
weer in fysieke setting georganiseerd gaan worden in het Paviljoen en
Dreefgebouw. Door de ervaringen afgelopen half jaar heeft het de
voorkeur deelnemers die covid-19 gerelateerde klachten hebben online
deel te laten nemen aan de vergadering. Uitgangspunt is dat
commissieleden fysiek in Haarlem deelnemen aan vergaderingen, tenzij
zij zich hier pro-actief voor afmelden en verzoeken voor een
deelnemerslink om online deel te nemen aan een vergadering.
In deze hybride vorm kan ook aan insprekers de keuze voorgelegd
worden om fysiek in Haarlem of online vanuit huis de inspreekbijdrage
te komen doen. Voor inwoners en andere belanghebbenden kan dit een
verlagende drempel zijn om betrokken te zijn bij de provinciale politiek
en als inspreker hun bijdrage te doen.
Op dit moment is alleen de Statenzaal technisch geschikt voor het
hybride vergaderen. Het presidium wordt verzocht de opdracht te geven
om zo spoedig mogelijk ook de vergaderzalen 1.4 en Wilhelmina van
Pruisen zo aan te passen dat hybride vergaderen met de
Statencommissie tot de mogelijkheden behoord.
Het publiek en de ambtenaren zijn ook weer welkom bij de
commissievergaderingen op de publieke tribune.
Technische briefings en BOT-overleggen
Voor de bijeenkomsten rondom een commissievergadering wordt het
uitgangspunt dat deze in een fysieke setting plaatsvinden, met de
mogelijkheid dit in hybride vorm aan te bieden. Voor technische
briefings en Benen-op-tafeloverleggen die op andere momenten dan
direct rondom een vergadering georganiseerd worden kan gekozen
worden om deze volledig online via MS-Teams te organiseren in plaats
van in fysieke setting. Hiermee wordt voorkomen dat Staten- en
commissieleden voor bijeenkomsten van relatief korte duur naar
Haarlem moeten reizen.
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https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-

organisatie/nieuws/digitaal-vergaderen-raden-en-statenpermanent-in.18440845.lynkx
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Presidiumvergaderingen
Voorgesteld wordt om de vergaderingen van het presidium die op
dezelfde dag als een Statenvergadering zijn in fysieke setting in
commissiekamer 1 te organiseren en de presidium vergaderingen op
andere momenten in een online setting via MS-Teams te organiseren.
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