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1.

Opening en mededelingen voorzitter

De voorzitter heet allen welkom. De hybride vergadering Provinciale Staten begint vandaag om
10.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen.

35

Anouk Gielen vervangt Rosan Kocken in het presidium.

2.
•

Vaststelling agenda

Het presidium gaat akkoord met de agenda voor dit presidium.

40
2.a Conceptverslag presidiumvergadering 4 april 2022
•

45

Het conceptverslag van de vergadering van 4 april 2022 is vastgesteld.

3. Lijst met actiepunten en LTA

Er zijn geen opmerkingen
•

50

4.a

Het presidium gaat akkoord met de lijst van actiepunten en LTA.

Conceptagenda PS 23 mei

De agenda is goed gevuld. Er is een lunch voorzien rond 13.00 uur en een diner om 18.00. De

besluitvormende vergadering start om 21.30 uur, tenzij in overleg met de fractievoorzitters dit

tijdstip aangepast moet worden. Morgen is er een mogelijkheid voor een uitloopvergadering. De
voorzitter verzoekt om vanaf 16.30 uur te starten met inloggen. Ondersteuning daarbij is

55

beschikbaar.

Voor het onderwerp herziening omgevingsverordening en kennisgevingen is een memo

opgesteld. Daarin staan de twee varianten beschreven voor als de kennisgeving wel of niet

doorgaat. In de beraadslagende vergadering moet de keus gemaakt worden of voordracht 20a of

60

voordracht 20b aan de orde moet komen. Met de fractievoorzitters zal de voorzitter na

bespreking van de kennisgeving in de GS zaal bepalen welke variant het moet worden. Dit is van

belang om dat de vorige keer bleek dat de motivering van het besluit dat door PS genomen wordt
erg belangrijk is. Dit onderdeel en alle bijdragen van de partijen zal extra zorgvuldig genotuleerd

worden en verwerkt worden in de motivering van de voordracht. De voorzitter vraagt mandaat om

65

dit snel toe te voegen en naar buiten te brengen. De fractievoorzitters bepalen welke variant van

het ontwerpbesluit in de besluitvormende vergadering in stemming gebracht wordt.
•

70

Het presidium stemt in met de voorgestelde werkwijze.

4.b Laatste voorbereiding 23 mei 2022

De Partij van de Dieren heeft een verzoek ingediend om de omgevingsverordening door te

schuiven naar een latere PS vergadering. De voorzitter wijst er op dat dit onderwerp ook op

7 maart is doorgeschoven. De heer Zoon (PvdD) reageert dat het de vorige keer is verzet naar

vandaag omdat de omgevingsverordening op 1 juli in zou gaan. Nu bekend is dat het 1 januari
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gaat worden is die noodzaak voor vandaag er niet en de PvvD maakt zich zorgen om de
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zorgvuldigheid. Dit onderwerp verdient een goede behandeling en daar is tijd voor nodig. De
voorzitter peilt de meningen van de fractievoorzitters

80

Mevrouw Alberts (SP) is het met de heer Zoon eens. Het is nog maar de vraag of het 1 januari in

kan gaan.

De heren Kohler (JA21) Heijnen (CDA), Klein (ChristenUnie), Koyuncu (DENK), Deen (PVV), Dessing
(FvD) en mevrouw Van Soest (50PLUS/PVDO).zijn het eens met de heer Zoon.

85
Oneens met de heer Zoon zijn de heren Van der Maas (VVD), Leerink (PvdA) en de dames Gielen
(GroenLinks), Strens (D66)

De voorzitter concludeert dat de meerderheid ervoor is het onderwerp op de agenda te laten

90

staan.

•

95

Het presidium gaat akkoord met agendering van de omgevingsverordening in de vergadering
van 23 mei.

De voorzitter geeft aan dat er voor vandaag geen actualiteiten zijn aangemeld. Er zijn drie sets

mondelinge vragen en drie moties vreemd aan de orde van de dag

Mevrouw Van Geffen (Liberaal NH) heeft een motie met mevrouw Van Soest (50+PvdO)over het
stilzetten van de roltrappen op de stations.

100
4.c Lijst moties memo presidium - afdoeningsvoorstellen
•

105

4d Lijst ingekomen stukken PS
•

5.a

110

Het presidium gaat akkoord met de lijst moties, het memo presidium en de
afdoeningsvoorstellen motie

•
5.b
•

Het presidium heeft geen op-of aanmerkingen op de lijst met ingekomen stukken.

Terugblik PS 4 april

Het presidium heeft geen opmerkingen op de PS vergadering van 4 april.
Vooruitblik vergadering 4 juli (en uitloop 11 juli)

Het presidium heeft geen opmerkingen of aanvullingen voor de PS vergadering van 4 juli

115
6.

Memo voordracht benoemen voorzitter en plv voorzitter Statencommissie EFB en

aanwijzen lid werkgeverscommissie

Door het vertrek van mevrouw Doevendans is een vacature ontstaan bij het voorzitterschap van
de Statencommissie. De voorzitter vraagt instemming voor de benoeming van de heer Zoon als

120

voorzitter van de EFB, mevrouw Kocken als plaatsvervangend voorzitter en mevrouw Jellema als

lid van de werkgeverscommissie Statengriffie.
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•

Het presidium gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen voor de Statencommissie EFB
en de werkgeverscommissie.

125
7.

Memo gevolgen overstap Statenlid van fractie VVD naar fractie JA21

De heer Den Hartog is overgestapt naar de fractie van JA 21.
•

Het presidium neemt kennis van de overstap van de heer Hartog van VVD naar JA21.

130
8.

Memo wijziging vlekkenplan Statenzaal

Het vlekkenplan van de zaal is aangepast op de overstap van de heer Hartog en ligt ter
instemming voor.
•

Het presidium gaat akkoord met het aangepaste vlekkenplan.
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9.

Memo referendum vervolg na besluitvorming over kennisgevingen door PS

De twee varianten over het al dan niet doorgaan van de kennisgevingen liggen voor om een
keuze uit te maken.

140
De heer Heijnen vond dat de vorige keer de motie eenzijdig was belicht en vraagt of het nu meer
gebalanceerd is uitgewerkt, zodat beide kanten in de motivering worden meegenomen.

De heer Klein (ChristenUnie) informeert of het aantal handtekeningen dat eerder is ingediend

145

erbij opgeteld worden.

De voorzitter vraagt of het presidium daarmee in kan stemmen .
De heer Klein gaat er voor dit referendumverzoek mee akkoord vanwege de gewekte

150

verwachtingen maar ziet graag bij een volgende keer dat het anders wordt geregeld. De

voorzitter is het daarmee eens.
•
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•

Het presidium gaat ermee akkoord dat de handtekeningen die zijn ingediend in de eerste
fase meetellen in de tweede fase.
Het presidium gaat ermee akkoord dat de fractievoorzitters de keuze voor variant A of B
aangeven in een apart moment met de voorzitter tijdens de beraadslagende vergadering.

10. Memo campagne Statenverkiezing 2023

160

De voorzitter wil op tijd beginnen met de verkiezing van PS onder de aandacht te brengen. Er

gaat hiervoor een stuurgroep aan de slag, samen met de voorzitter.
Mevrouw Van Geffen (LiberaalNH) meldt zich hiervoor aan.

165

De voorzitter hoort graag deze week wie hier verder aan mee wil helpen en vraagt het presidium

om een budget toe te kennen aan de verkiezingen.
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De heer Klein (ChristenUnie) vraagt naar het verschil in het budget, dat nu €200.000 euro

bedraagt en de vorige keer € 150.000. De heer Krijgsman licht toe dat de kosten door inflatie

170

zijn toegenomen en dit bedrag nodig is voor dezelfde activiteiten als vier jaar geleden. De

voorzitter voegt toe dat er nog een begroting komt voor de precieze uitgaven van het budget.

11. Memo evaluatie What’s next en voorstel voor voortzetting

175

Mevrouw Gielen (GroenLinks) licht het programma toe. Dit gaat over provinciale onderwerpen en

is gemaakt door jongeren. Dit is aan beide kanten goed bevallen en mevrouw Gielen stelt voor
om door te gaan met deze serie en daar een stuk van het verkiezingsbudget voor gebruiken.
Het presidium vindt het een goed plan en stemt ermee in.

Mevrouw Gielen bedankt mevrouw Doevendans die dit project eerder heeft geleid.

180
•

12.

185

•

13.

Het presidium gaat akkoord met de voortzetting van het programma What’s next.

Memo PS budgetten tot en met1 mei en bijramingen Zomernota

Het presidium heeft geen vragen of opmerkingen bij het overzicht van de budgetten.

Rondvraag

Mevrouw Strens (D66) heeft een vraag over het declareren van kosten van een deelauto. Dit is nu

190

niet mogelijk voor een werkbezoek van haar fractie. Zij wil graag weten onder welke

randvoorwaarden het wel mogelijk is.

De voorzitter zal deze vraag het oppakken en erop terugkomen.
Mevrouw Alberts (SP) wil een ordevoorstel doen bij agendapunt 10. Zij vindt het verstandig dat

195

vandaag niet te bespreken. Nu een delegatiebesluit te nemen met als enige argument dat het

sneller is vindt zij geen goed idee. Ze wil nu graag een peiling en zal dit ook in de PS voorleggen
als de agenda wordt doorgelopen.

Mevrouw Van Geffen (LiberaalNH) informeert of er een verklaring komt waarom de heer Hartog

200

van VVD naar JA21 is overgestapt.

Verder deelt zij mee dat ze een gesprek had met de VVD fractievoorzitter dat eindigde met de

stelling dat zij zelf uit de fractie is gestapt en er niet is uitgezet. Dat is voor haar reden om naar
de rechter te stappen en zij vindt het netjes om dat hier te melden.

205

Mevrouw Bolt (Griffie) vraagt ter verduidelijking of mevrouw Alberts agendapunt 10 van de

agenda wil schrappen. Mevrouw Alberts (SP) geeft aan dat het om besluitpunt 3 van agendapunt
10 gaat.

Dit voorstel wordt gesteund door de heren Zoon (PvdD, Dessing (FvD), Heijnen (CDA), Koyuncu

210

(DENK), Kohler (JA21), Deen (PVV) en Klein (ChristenUnie) en mevrouw Van Soest (50+PvdO

Het voorstel wordt niet gesteund door de dames Strens (D66) en Gielen (GroenLinks) en de heren
Van der Maas (VVD) en Leerink (PvdA).
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215

De voorzitter wil het concludeert dat er een lichte meerderheid is het voorstel niet te steunen
De heer Kohler (JA21) geeft aan dat het aan de heer Hartog zelf is om de reden van zijn overstap
naar Ja21 toe te lichten, de fractie zal daar geen uitspraken over doen.

220

De heer Deen (PVV) merkt op dat het nu twee keer is gebeurd dat er gestemd wordt waarbij de

voltallige coalitie tegenstemt. Hij stelt voor voortaan eerst bij de coalitie te informeren in het

kader van de tijd. De voorzitter reageert dat het hier om een peiling ging, geen stemming. In de
Staten mag iedereen zich uitspreken, dat is ook voor de verslaglegging van belang.

225

Om 10.00 uur begint de vergadering en de voorzitter hoopt op een mooie dag om en vraagt allen

om 16.30 uur in te loggen bij Notubiz, ondersteuning is aanwezig.

14.

230

Sluiting

De voorzitter dankt allen voor deelname en sluit deze bijeenkomst om 09.39 uur.
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