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1.

Opening en mededelingen

16:38 uur
De VOORZITTER: Dames en heren! Ik constateer dat we quorum hebben en open de
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vergadering. Indien u nog niet de presentielijst heeft getekend voor deze vergadering, dan
verzoek ik u dat alsnog te doen. Welkom aan alle Statenleden, leden van GS en allen hier
aanwezig in de Statenzaal in deze fysieke Statenvergadering. Ook een hartelijke welkom aan alle
belangstellenden die deze vergadering via de website volgen, of aanwezig zijn op de publieke
tribune. Ik deel u mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de volgende leden: de
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heer Van den Berg (JA21), mevrouw Van Soest (50PLUS/PvdO), de heer Baljeu (Fractie Baljeu), de
heer Koyuncu (DENK), de heer Leerink (PvdA), de heer Muurlink (PvdA), mevrouw Abdi (PvdA) en
mevrouw Nanninga (JA21). Van het college zijn de heren Loggen en Olthof niet aanwezig. De heer
Olthof is in overleg met een van de ministers en de heer Loggen idem dito.
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2. Vaststelling agenda.
De VOORZITTER: Op grond van artikel 18 van het Reglement van Orde dient voor aanvang van
de vergadering door het lot bepaald te worden met welk Statenlid een hoofdelijke stemming
dient aan te vangen, waarna deze stemming verder plaatsvindt op volgorde van binnenkomst.
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De primus voor de huidige vergadering is nummer 35, de heer Van der Maas (VVD).
De agenda voor deze extra ingelaste fysieke Statenvergadering is maandag 13 juni jl.
gepubliceerd. Wenst iemand over de agenda het woord?
Statenlid ZOON (PvdD): Ik neem aan dat we bij agendapunt 3 de mogelijkheid hebben om kort
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wat te zeggen?
De VOORZITTER: Ja, als u daaraan behoefte heeft, dan kan dat.
Ik constateer dat verder niemand het woord wenst. Daarmee is de agenda conform het voorstel
van het Presidium vastgesteld.
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2a.

Vaststelling notulen en besluitenlijst van de beraadslagende en besluitvormende
vergadering van 23 mei 2022.

De VOORZITTER: Door de griffie zijn tot op heden geen opmerkingen ontvangen. Verlangt
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iemand over de notulen of over de besluitenlijst nog het woord? Zo niet, dan zijn de notulen en
de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
3.
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Benoeming en installatie gedeputeerde fractie GroenLinks.

Aan de orde is nu de mondelinge voordracht van de kandidaat-gedeputeerde. De stemming over
deze mondelinge voordracht dient schriftelijk te gebeuren. Conform artikel 34 van het Reglement
van Orde benoem ik, met uw welnemen, de volgende leden tot stemopnemers: De heer Heijnen
(CDA), de heer Kanik (D66), mevrouw Bezaan (PVV) en mevrouw Jellema (PvdA).
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Ik constateer dat hiermee kan worden ingestemd.
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Dan stel ik nu fractievoorzitter Gielen van GroenLinks in de gelegenheid om hun kandidaatgedeputeerde mondeling voor te dragen:
Statenlid GIELEN (GL): Een heuglijke dag vandaag, wat GroenLinks betreft. Graag dragen wij
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Rosan Kocken voor als nieuwe gedeputeerde. Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken
om vanaf deze plek mevrouw Pels nogmaals te feliciteren met haar wethouderschap in
Amsterdam. Ik wil u allen graag bedanken voor uw flexibiliteit om hier vandaag aanwezig te zijn
voor deze extra Statenvergadering. Dat vinden wij als fractie ontzettend fijn. Dus dank daarvoor.
We dragen Rosan Kocken graag voor als lid van Gedeputeerde Staten. Na zeven jaar
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Statenlidmaatschap weet zij als geen ander hoe de hazen hier lopen. Ze zette zich zowel vanuit
de oppositie als vanuit de coalitie in voor onder andere het afschaffen van regels rondom Wind
op land, Noord-Holland als regio of woonprovincie en het meer aandacht besteden aan de viering
van Keti Koti.
Afgelopen jaren heeft ze onze fractie met verve geleid, waarbij ze als leider van de grootste partij
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een duidelijk profiel ontwikkelde in de Staten en daarbuiten. Ze onderhandelde namens
GroenLinks voor het coalitieakkoord. We zijn ervan overtuigd dat ze dat ook het laatste jaar van
deze periode voor het college zal doen, vol overtuiging, scherpte en met een open blik.
We dragen Rosan Kocken van harte voor.
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De VOORZITTER: Worden er andere kandidaten gesteld voor deze vacature?
Zijn er nog fractievoorzitters die hierover het woord wensen?
Statenlid ZOON (PvdD): Het is toch wel bijzonder om zo op twee/derde van een periode een grote
wisseling te hebben van een belangrijke gedeputeerde. De Provincie staat op de drempel van een
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drastische verandering, juist nu midden in een natuurcrisis, veroorzaakt door het uitblijven van
biodiversiteit in combinatie met stikstof. Nu hebben we een klimaatcrisis waardoor we geen tijd
te verliezen hebben. Juist nu moeten we een andere economie krijgen. Een economie die niet
meer gericht is op economische groei, maar op welzijn. Een economie die circulair is, waardoor
de manier van inkoop en productie moet veranderen. Juist nu hebben we een gedeputeerde nodig
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om de balans te laten omslaan, naar een duurzame en eerlijke toekomst. Ik had graag de
Algemene beschouwingen terug laten zien via een You Tube video van toenmalig gedeputeerde
Pels, met de belofte om Noord-Holland echt te veranderen. Dat gaat niet meer, want GroenLinks
heeft de gedeputeerde laten gaan. Is de klus geklaard? Is het wethouderschap voor GroenLinks
belangrijker dan een gedeputeerde met ervaring om de klus af te maken? Wat zijn de
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beweegredenen van GroenLinks geweest voor dit vertrek? Hoe gaat GroenLinks nu vaart maken in
de komende jaren met deze transities? Of kan de Provincie, volgens GroenLinks, beter nog een
jaartje wachten totdat er een nieuw college is? Hebben we die tijd nog wel?
Aan beoogd gedeputeerde Kocken: Is zij van plan om haar tijd uit te zitten? Deelt ze de urgentie
van de PvdD? Is zij de nieuwe motor in deze coalitie, juist om de balans te laten omslaan? Juist
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om te zeggen vanuit een financieel standpunt: “Geld uitgeven is prima, maar alleen als het past
binnen de ecologische draagkracht van Noord-Holland en van de aarde.” Om bijvoorbeeld de
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overlap in onze verkiezingsprogramma’s te verwezenlijken, zoals een eind maken aan de
plezierjacht, of alleen biologische, natuurinclusieve landbouw op onze provinciegronden, of de
ontmanteling van megastallen? Juist nu in het laatste jaar, als eindsprint richting de verkiezingen,
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als oud fractievoorzitter en als nieuwe gedeputeerde van de grootste fractie. Kortom, welke
ambities heeft deze kersverse gedeputeerde, want er is haast geboden? Juist nu.
De VOORZITTER: Zijn er nog andere fractievoorzitters die het woord wensen?
Zo niet, dan gaan we over tot de schriftelijke stemming over de kandidaat-gedeputeerde Kocken.
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De stembrieven worden uitgedeeld door de bodes. Op de stembrief staat de kandidaat vermeld;
u kunt vervolgens uw stem uitbrengen door het vakje voor of tegen aan te kruisen. Nadat u heeft
gestemd, vouwt u de stembrief dicht en levert deze dichtgevouwen in bij de bodes.
RvO artikel 34, lid 7 (stemmen over personen):
Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de Provinciewet
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worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje
hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan: een blanco
ingevuld stembriefje, een ondertekend stembriefje, een stembriefje waarop meer dan één naam
is vermeld, een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de
stemming is beperkt.
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Na de stemming zal geschorst worden, zodat de stemopnemers alle stemmen kunnen tellen en u
de uitslag kunnen melden waarna de definitieve besluitvorming afgerond kan worden.
De bodes zullen nu de stembriefjes uitdelen. Er zijn nu 47 leden aanwezig.
Medewerkers van de Statengriffie tellen of we alle 47 stembiljetten hebben ontvangen.
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Alle 47 stembiljetten zijn inderdaad ontvangen.
Dan is de vergadering nu geschorst voor de stemcommissie. Ik verzoek de vier stemopnemers
zitting te nemen in de GS-zaal.
Schorsing 16.55 - 16.59 uur
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De VOORZITTER: Ik heropen deze vergadering. Ik geef het woord aan de zojuist benoemde
voorzitter van de stemcommissie, mevrouw Jellema.
Mevrouw JELLEMA (voorzitter stemcommissie): De stemcommissie heeft met grote
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zorgvuldigheid haar plichten gedaan inzake deze stemming. Er zijn 47 geldige stemmen
uitgebracht. Daarvan zijn 46 stemmen voor en 1 stem tegen. Daarmee kunt u zelf uw conclusie
trekken. We feliciteren mevrouw Kocken van harte.
Applaus
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De VOORZITTER: Dan onthef ik de stemopnemers van hun taak. Ik verzoek mevrouw Kocken in
het midden van de Statenzaal te gaan staan. Ik verzoek u allen te gaan staan. Voordat ik overga
tot het beëdigen van kandidaat-gedeputeerde Kocken ga ik u eerst een vraag stellen. Neemt u uw
benoeming aan?
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Mevrouw KOCKEN (GL): Heel graag.
De VOORZITTER: Dat is fijn om te horen. Dan gaan we nu over tot de beëdiging.
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Aan de orde is nu de beëdiging van gedeputeerde Kocken. Provinciale Staten hebben zojuist
besloten u als lid van Gedeputeerde Staten te benoemen. Ik stel u thans in de gelegenheid de in
artikel 40A van de Provinciewet bedoelde verklaring en belofte in mijn handen af te leggen. Ik
verzoek u, als ik straks uw naam noem, uit te spreken de woorden: “Dat verklaar en beloof ik”.
Ik zal u eerst de formule van de belofte voorlezen.
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“Ik verklaar dat ik, om tot gedeputeerde benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
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Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als gedeputeerde naar eer en geweten zal vervullen.”
Mevrouw KOCKEN (GL): Dat verklaar en beloof ik.
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De VOORZITTER: Ik feliciteer u van harte met uw benoeming. Welkom in het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking gedurende de
komende jaren.
Ik vraag de Statenleden nog even te wachten, zodat ik namens ons, de griffie, maar ook namens
de Staten de bloemen kan overhandigen en u kan feliciteren.
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Overhandiging bloemen en applaus
De VOORZITTER: Ik schors nu de vergadering voor felicitaties.
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Schorsing 17.02 - 17.09 uur
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik kan u melden dat mevrouw Koning (CDA) en de
heer Mantel (JA21) zich hebben afgemeld vanwege verplichtingen elders.
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4. Installatie en beëdiging Statenlid fractie GroenLinks.
De VOORZITTER: We zijn uit de live vergadering gegooid. Ik schors de vergadering.
Schorsing 17.10 – 17.15 uur
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De VOORZITTER: Ik weet niet hoelang het duurt voor de techniek hersteld is. In een digitale
vergadering zijn we verplicht om te streamen. Het publiek is degene die aan de andere kant van
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de internetlijn zit. In dit geval is het een fysieke vergadering, dus we kunnen door. Als u ermee
instemt dan wil ik nu doorgaan.
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Mevrouw JELLEMA (PvdA): Als ik mij verplaats in het nieuw aan te stellen Statenlid, dan lijkt het
me erg leuk als dat wordt gestreamd. Of in ieder geval dat het kan worden teruggekeken. Het
lijkt me anders een teleurstelling voor het nieuwe Statenlid.
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De VOORZITTER: Ik denk niet dat het een teleurstelling is. Dit is een fysieke vergadering. De
vergadering is openbaar. Er is ook publiek. Het nieuwe Statenlid heeft ook familieleden
meegenomen. Het is formeel niet zo dat we niet zonder streaming verder kunnen. Daarom vraag
ik ook uw instemming. Ik zie nog geen bericht dat we à la minute weer ‘live’ gaan.
Als we wellicht nog een kwartier moeten wachten dan vind ik dat ook wel heel erg vervelend. Een
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aantal Statenleden heeft vanavond ook nog verplichtingen. Ik kijk rond. Ik zie instemming. We
gaan door.
Ik heropen de vergadering.

225

Statenlid GIELEN (GL): Na overleg met het toekomstige Statenlid zou ik willen vragen of het
binnen vijf minuten op te lossen valt.
De VOORZITTER: Het probleem is al opgelost. We zijn live.
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We zijn aangekomen bij de installatie en beëdiging van een nieuw Statenlid van de fractie van
GroenLinks.
Overeenkomstig artikel 10 van het Reglement van Orde, heb ik tot lid van de Commissie van
Onderzoek geloofsbrieven benoemd: mevrouw Kapitein (D66), mevrouw Van Meerten (VVD) en
Statenlid Kostić ( (PvdD). De voorzitter van de commissie, Statenlid Kostić , geef ik nu graag het
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woord, om u namens de commissie toe te spreken.
Statenlid KOSTIĆ (voorzitter Commissie van Onderzoek geloofsbrieven): Ter voldoening van uw
opdracht hebben wij onderzocht de geloofsbrieven met de daarbij behorende bescheiden, die het
hier benoemd verklaard lid Ruchama Bwefar aan uw vergadering heeft toegezonden. Dat
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onderzoek heeft aangetoond dat blijkens het ingevolge artikel W7 lid 2 Kieswet aan Provinciale
Staten toegezonden afschriften van de besluiten van de voorzitter van het Centraal Stembureau
voor de verkiezingen van leden van Provinciale Staten van Noord-Holland op 20 juni 2022 tot lid
van Provinciale Staten benoemd is verklaard Ruchama Bwefar, fractie GroenLinks. We stellen u
dan ook voor om Ruchama Bwefar als lid van uw Provinciale Staten van Noord-Holland toe te
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laten. Verder heeft de commissie kennisgenomen van de nevenfuncties van de kandidaat. De
combinatie van het Statenlidmaatschap met een nevenfunctie is altijd een punt van aandacht. Het
is de verantwoordelijkheid van het Statenlid zelf om de integriteit te bewaken.
De VOORZITTER: De commissie adviseert dus Provinciale Staten te doen besluiten Ruchama
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Bwefar van GroenLinks toe te laten als lid van uw Staten. Verlangt iemand hierover het woord?
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Zo niet, dan is unaniem door u besloten Ruchama Bwefar als lid van Provinciale Staten toe te
laten. Ik ontbind de Commissie van Onderzoek geloofsbrieven en dank de leden voor de verrichte
werkzaamheden.
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Aan de orde is nu de beëdiging van Ruchama Bwefar.
Rosan Kocken (GroenLinks) heeft mij verzocht ontslag te verlenen conform artikel X2, tweede lid
van de Kieswet. Ik heb dat ontslag verleend en zij is zojuist als gedeputeerde geïnstalleerd.
Het lidmaatschap wordt opgevolgd Ruchama Bwefar (GroenLinks) wiens installatie nu aan de orde
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is. Ik verzoek het aankomend Statenlid naar voren te komen in het midden van de zaal.
Ik verzoek u allen te gaan staan.
Provinciale Staten hebben zojuist besloten u toe te laten als lid van Provinciale Staten. Ik stel u
daarom thans in de gelegenheid de in artikel 14 van de Provinciewet bedoelde verklaring en
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belofte in mijn handen af te leggen.
Ik verzoek u, als ik straks uw naam noem, uit te spreken de woorden: “Dat verklaar en beloof ik”
Ik zal u eerst de formule van de belofte voorlezen.
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch
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middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen”.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
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plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen.
Mevrouw BWEFAR (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik.
De VOORZITTER: Ik wens u ontzettend veel geluk met uw Statenlidmaatschap. Ik vraag de
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Statenleden nog even te wachten, zodat ik het nieuwe Statenlid eerst kan feliciteren en de
bloemen kan overhandigen, namens Gedeputeerde Staten, de griffie en alle medewerkers.
Uitreiking bloemen en applaus
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De VOORZITTER: Ik schors nu de vergadering voor felicitaties.
Schorsing 17.19 - 17.23 uur
5.

Sluiting.
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De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Voordat ik deze vergadering ga sluiten.
Vanavond zal aansluitend nog een commissievergadering Mobiliteit en Bereikbaarheid
plaatsvinden. De eerstvolgende Statenvergadering vindt plaats op 4 juli2022, met een uitloop op
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11 juli 2022. De laatste informatie die we zojuist binnen kregen is dat per 1 juli 2022 de

295

Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming wordt ingetrokken. Dat betekent dat we
4 juli 2022 fysiek zullen vergaderen. Ik meld dat nu alvast, zodat u daarmee rekening kunt
houden.
Ik zie u graag terug op 4 juli. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.
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Sluiting 17.24 uur.
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