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1.

Opening en mededelingen voorzitter

De voorzitter opent om 9.30 uur de online vergadering en heet allen welkom. Nieuwe gezichten

in het Presidium zijn de heer Gert-Jan Leerink (PvdA), opvolger van de heer Voskuil en mevrouw

Alberts (SP), opvolger van de heer Smaling. Mevrouw Kuiper vervangt vandaag de heer Heijnen. Er

35

zijn geen afmeldingen.

Mededeling:

Voor de statenwerkgroep Statendag op 1 november 2021 hebben zich aangemeld:
-

40

-

-

mevrouw Kocken of de heer Wiegert Dulfer.

mevrouw Willemien Koning - Hoeve
de heer Marcel Steeman

De heer Koyuncu had zich al eerder aangemeld.
2.

45

Vaststelling agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

•

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.a. Conceptverslag presidiumvergadering 28 juni en 5 juli 2021
•

50
•

Het verslag van de presidiumvergadering van 28 juni 2021 wordt zonder wijziging
vastgesteld.
Het verslag van de presidiumvergadering van 5 juli 2021 wordt zonder wijziging vastgesteld.

2.b. Conceptverslag technische briefing referendumverzoek 1 juli 2021
•

De technische briefing aangaande het referendum wordt vastgesteld
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2.c. Conceptbesluitenlijst agendacommissie 6 juli 2021
•
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De conceptbesluitenlijst van de agendacommissie van 6 juli 2021 wordt voor kennisgeving
aangenomen.

3. Lijst met actiepunten en LTA
•

De lijst met actiepunten en LTA wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Terugblik Statenvergadering 28 juni en 5 juli 2021

Het viel de voorzitter op dat het een stuk vlotter ging. De eerstvolgende vergadering vindt fysiek
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plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond.

•

Er zijn geen opmerkingen aangaan de Statenvergadering 28 juni en 5 juli 2021

5.a

Conceptagenda PS 13 september 2021

Deze vindt plaats in Hotel Zuiderduin. De voorzitter meldt dat de installaties van de nieuwe
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statenleden aan de agenda toegevoegd wordt. Deze zullen aan het begin van de vergadering zijn

en hij is blij dat deze live kunnen plaatsvinden.
•
5.b

75

Het Presidium stelt de conceptagenda van de Statenvergadering van 13 september 2021 vast.
Conceptagenda 11 oktober 2021

Er zijn geen aanvullingen op de voorlopige conceptagenda voor 11 oktober.
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•
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6.

Het Presidium stelt de conceptagenda van de Statenvergadering van 11 oktober 2021
voorlopig vast.

Memo werkwijze rondom vergaderingen en bijeenkomsten van de Staten

Hier is een bijlage van Hotel Zuiderduin bij. De voorzitter geeft aan dat deze tot het laatste

moment geactualiseerd zal worden. Zoals het nu is omschreven zullen op de gang mondkapjes
gedragen worden.

85

De heer Van der Maas (VVD) leest dat de landelijke regels aangehouden worden, zonder

uitzonderingen daarop en vindt dat een prima gedachte.

De heer Dessing (FvD) haakt aan op de mondkapjesplicht, volgens hem is deze plicht er alleen

indien de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Zijn fractie zal daarom niet meewerken
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aan een mondkapjesplicht in Hotel Zuiderduin.

Hetzelfde viel de heer Deen (PVV) op: hij vindt het een onnodige situatie met mondkapjes. Ook in

de Tweede kamer, in de horeca en de supermarkt worden deze niet gedragen. Het lijkt overbodig
te zijn bij 1,5 meter afstand. Hij pleit ervoor zo snel mogelijk in de Statenzaal vergaderen, ook
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vanwege de kosten. Hij vraagt zich af of er met maatregelen in het Provinciehuis vergaderd kan

worden.

Mevrouw Van Soest (50+/PvdO) is het met de heren Dessing en Deen niet eens, want de kleuren
gaan weer richting rood. Zij wil alle voorzorgen in acht blijven nemen of hybride vergaderen.

100
Mevrouw Strens (D66) vraagt of het mogelijk gemaakt kan worden de fractievergaderingen weer
fysiek te laten plaatsvinden en doet het verzoek dit nader te bekijken.

De voorzitter benadrukt dat voldaan wordt aan de regels die voor heel Nederland gelden. Naar de
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mondkapjesplicht zal het presidium tot op het laatste moment kijken voor wat betreft de

wettelijke verplichting. Er is nog steeds een 1,5 m plicht waardoor het niet mogelijk is om zonder
meer in de statenzaal te zitten. Zodra dit wel mogelijk is kan de statenzaal snel gefaciliteerd zijn
voor gebruik. Voor de fractievergaderingen er is een overzicht beschikbaar met het aantal

personen per vergaderzaal met inachtneming van de 1,5 meter. De voorzitter hoopt dat het
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allemaal snel voorbij is en maakt daarbij de kanttekening dat, ook al versoepelen de maatregelen,

het virus blijft en daar moet men mee leren leven. Hiertegen kan men zich wapenen, ieder

volgens de eigen vrije wil en recht. Voor de vergadering van november is voor alle zekerheid ook
gereserveerd in Hotel Zuiderduin. Alleen ingeval de regels strenger worden zal weer online
worden vergaderd.

115
De heer Van der Maas (VVD) kan zich niet voorstellen dat anderhalve meter afstand houden
mogelijk is in Zuiderduin zodra men gaat lopen. Hij verzoekt de griffie hier zo voorzichtig

mogelijk mee om te gaan, ook in zijn fractie leeft de zorg ten aanzien van corona zeer sterk,
daarom ziet hij liever een conservatievere dan een meer vrijzinnige aanpak.

120
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De voorzitter geeft aan dat in het arrangement bij Zuiderduin de 1,5 meter voor alle activiteiten
geldt. De heer Admiraal (Plaatsvervangend Statengriffier) heeft aandachtspunten meegegeven

voor het buffet, de koffiepunten en nog een aantal plekken waarbij het minder goed mogelijk is
om afstand te houden. Hij zal deze punten meenemen met de laatste voorbereidingen. De
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voorzitter zal alle regels in acht laten nemen en uitvoeren en technisch moet dit goed geregeld

zijn. Als in het uiterste geval niet voldaan kan worden aan de regels moet er een ander besluit
komen.

Zoals het er nu uitziet is dit allemaal goed geregeld. Er is tevens een overzicht van geplande en
gewenste werkzaamheden waarvan men naar de relevantie en mogelijkheden zal kijken.

130•

Het presidium neemt kennis van het memo rondom vergaderingen en bijeenkomsten van de
Staten
7.Memo voortzetting commissie NLG in huidige vorm

Uit de evaluatie onder de leden en de bespreking in de agendacommissie is het voorstel

135

voortgekomen om voorlopig door te gaan zoals het nu is. Deelnemers kunnen ook hybride

inloggen. Dit is een voordeel bij het behalen van het quorom van de vergadering omdat men niet
daadwerkelijk lang van te voren aanwezig hoeft te zijn. Bij een fysieke vergadering zou dit wel
het geval zijn. Als van de 1,5 meter kan worden afgeweken zal dit onderwerp weer in de
agendacommissie aan de orde komen.

140
Mevrouw Kuiper (CDA) vindt de afspraak over de maandagochtend helder, dit blijkt ook uit de

enquête. Vanuit het CDA doet zij een oproep om toch ook te kijken naar alle onderwerpen die op
de agenda staan en waarvoor ook voorbereidingstijd nodig is. Samen met de vergaderduur is het
heel krap. Zij doet hierbij een pleidooi om te kijken of er onderwerpen naar M&B overgeheveld

145

kunnen worden. De voorzitter denkt dat deze opmerking in de agendacommissie aan de orde kan

komen. Als de afstandsregel verandert moet er een besluit komen over hoe hiermee verder te
gaan.

Mevrouw Van Soest (50+/PvdO) heeft geen link ontvangen voor de RWK vergadering van
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vanavond en informeert bij de voorzitter of deze vergadering dan fysiek plaatsvindt. De heer

Admiraal (Plaatsvervangend Statengriffier) legt uit dat na afmelding voor de fysieke vergadering
een link wordt toegestuurd. Mevrouw Van Soest gaat dat doen.
•

155

Het presidium neemt kennis van de memo voortzetting commissie NLG in huidige vorm.

8.Memo Procedurevoorstel bezwaarschriften Stichting Noord-Holland Referendum

De voorzitter meldt dat juristen naar dit voorstel hebben gekeken. Er spelen hierbij twee zaken

waartegen bezwaar is ingesteld richting de hoor-en adviescommissie (HAC). Het advies is om uw
Staten te laten vertegenwoordiger door de statengriffier en medewerkers van beleid- en

concernzaken. Het is niet eerder voorgekomen dat op deze wijze de Provinciale Staten zich

160

moesten laten vertegenwoordigen.

De heer Dessing (FvD) is niet bekend met status en taak van de HAC en vraagt zich af waar het
referendum over gaat. Hij vindt het vreemd dat ambtenaren die onder GS vallen dit namens PS
gaan doen, waarom is niet gekozen om statenleden aan deze procedure toe te voegen.

165
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De heer Klein (ChristenUnie) vindt het interessant en voelt hetzelfde als de heer Dessing, maar
kan zich voorstellen dat het niet werkbaar is statenleden af te vaardigen, dan vindt dezelfde

discussie plaats. Daarom de vraag in hoeverre het noodzakelijk is dat de vertegenwoordiging nog
een inhoudelijke slag maakt. Is het wellicht mogelijk om voor de onderbouwing van het tweede

170

besluit de notulen van de PS vergadering te sturen, daar staan alle argumenten in. De formele

vertegenwoordiger is de griffier die de notulen levert. Dan hoeft er geen apolitieke interpretatie
van een politiek besluit genomen te worden.
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Mevrouw Bolt (Statengriffier) licht toe dat in de voorbereiding van dit memo de griffie niet alleen

de notulen van PS maar ook die van het presidium en de technische briefing naar de HAC toe
zullen sturen. De HAC wil graag iemand erbij die vragen kan beantwoorden. De rol van de

Statengriffier is om een procedurele toelichting te geven; de notulen spreken voor zich. Ook is

het nodig dat de Provincie een verweerschrift opstelt. Dit is een juridisch verhaal waar een meer
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inhoudelijk ambtenaar bij nodig is. De voorzitter voegt toe dat de basis voor dit verweerschrift de

vastgestelde verslagen zullen zijn. De hoor- en adviescommissie is een onafhankelijk orgaan

waar inwoners en belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Het advies dat de commissie aan
het College geeft wordt vrijwel altijd overgenomen.

185

De heer Deen (PVV) begreep dat het verweerschrift alleen ter kennisgeving aan het presidium

wordt aangeboden en de beslissing op het bezwaar ter vaststelling, hij vraagt zich af waarom dit
verschil er is.

De voorzitter legt uit dat PS de beslissing op het bezwaarschrift moet nemen. Het verweerschrift

190

zal niet meer of minder tekst bevatten dan in de vastgestelde verslagen. De voorzitter wil ervoor

waken om de politieke discussie over te doen. Ook de HAC zal daarop toezien, want op het

moment dat er andere argumenten worden aangedragen dan in de verslagen zijn opgenomen, zal
de commissie er zeker opmerkingen over maken. De reden is dat de verweerder zich daar niet op
kan voorbereiden. Daarom ook is uw statengriffier uw vertegenwoordiger.
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•

Het presidium neemt kennis van het Procedurevoorstel bezwaarschriften Stichting NoordHolland Referendum

9. Rondvraag

Mevrouw Kuiper heeft een vraag over de technische briefing van 2 september. Geagendeerd is
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het onderwerp ‘energieclusters’. De andere onderwerpen betreffen ruimte en wonen. Daarom is

de vraag of hybride deelname mogelijk is, zodat de woordvoerder niet voor één onderwerp

speciaal naar Haarlem hoeft te komen. Dezelfde vraag speelt bij M&B; daar is een technische
briefing over luchtvaart, naast de andere onderwerpen.
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Mevrouw Bolt (Statengriffier) vindt het een prima idee om de technische briefings hybride te

organiseren. Dit voorstel zal aan de agendacommissie worden overgebracht en tevens
gefaciliteerd worden. Dezelfde mogelijkheid geldt voor duo commissieleden.

De voorzitter is benieuwd naar de toekomstige werkwijzen, wanneer de 1,5 m regel wordt

210

opgeheven. De werkgroep participatie kan onderzoeken wat goed is in te passen in de nieuwe

werkwijze met alle digitale mogelijkheden. Hiermee kan men wellicht meerdere mensen verleiden
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om in gesprek te gaan. Daarnaast is het belangrijk om niet politiek te verarmen, waarbij men

elkaar alleen kent van een digitaal plaatje. Hij hoopt op een levendig debat in Zuiderduin en de
conclusie dat dit belangrijk is om mee door te gaan.

215
De voorzitter legt het voorstel van de heer Admiraal (Plaatsvervangend Statengriffier) voor om het
volgend presidium op 13 september in Hotel Zuiderduin naar een later tijdstip te verplaatsen,
zodat de tijd tussen de twee bijeenkomsten korter wordt. Het is niet mogelijk daar hybride te
vergaderen.

Het presidium stemt in met het voorstel de volgende vergadering op 13 september om
11.00 uur te laten starten.
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•
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10. Sluiting

De voorzitter bedankt allen voor deelname en sluit om 10.04 uur de vergadering.

230

235

7

