Besluitenlijst Presidium
Datum

11-07-2022

Tijd

9:30 - 11:00

Locatie

Commissiekamer 1

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk
Afwezig: De heer Baljeu (fractie Baljeu), , de heer Kohler (JA21) wordt vervangen door de
heer Jensen, mw. Van Soest (PvdO/50Plus), dhr. Koyuncu (DENK).

Aanwezig: Voorzitter Provinciale Staten, dhr. A. Th. T. van Dijk, mw. A. Gielen

(GroenLinks), dhr. F. Zoon (PvdD), mw. A. Strens (D66), dhr. D. Heijnen (CDA), dhr. G.

Leerink (PvdA), dhr. M. Klein (ChristenUnie), dhr. E. Jensen (JA21), dhr. J. Dessing (FvD),
dhr. E. van der Maas (VVD), mw. G. van Geffen (Liberaal
NH), dhr. M. Deen (PVV).

E. Krijgsman (wnd. Plv. Griffier), K. Bolt (Griffier)

1

Opening en mededelingen voorzitter
-

-

Er zijn afmeldingen ontvangen van dhr. Baljeu (fractie Baljeu), dhr.

Koyuncu (DENK) en dhr. Kohler (JA21) die vervangen wordt door dhr.
Jensen.

Het presidium neemt kennis van het vertrek van Statenlid dhr.

Hoogervorst (SP) en dat daarmee een vacature voor het lidmaatschap

van de Rekeningencommissie voor een lid van de fracties met 3 leden

of minder ontstaat. De fractievoorzitters van de fracties met 3 leden of
minder stemmen onderling af wie deze vacature gaat vervullen en

melden dit aan de Statengriffie voor de volgende vergadering van de
Rekeningencommissie op donderdag15 september.
2

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.a

Conceptverslag presidiumvergadering 27 juni 2022
Het verslag van de vergadering van 27 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Terugblik vergadering PS 4 juli
Het presidium kijkt tevreden terug naar de Statenvergadering van 4 juli jl.

4.a

Conceptagenda PS 11 juli

4.b

Laatste voorbereidingen PS
Het presidium neemt kennis van de agenda van de uitloop PS-vergadering van
vanmiddag. Na de installatie van het nieuwe Statenlid zijn er twee

bespreekstukken en vervolgens is de stemming over alle moties,

amendementen en voordrachten die op 4 juli en 11 juli behandeld zijn. Na de
toelichtingen op de moties vreemd door het college zal 15 minuten worden
geschorst voordat gestart wordt met de stemmingen.
5

Memo Voordracht Uitgangspunten voor participatie in Noord-Holland werkgroep burgerparticipatie
-

Het presidium heeft kennis genomen van de brief van de werkgroep

burgerparticipatie aan PS, de Statenvoordracht en bijbehorende bijlagen
en besluit deze door te geleiden voor inhoudelijke bespreking naar de
commissie EFB op 12 september en ter besluitvorming naar PS van 19

-

september;

Naar aanleiding van een omissie geconstateerd door dhr. Leerink,

voorzitter van de werkgroep burgerparticipatie wordt aan de brief van
de werkgroep aan PS nog één alinea toegevoegd over het vervolg van
de werkgroep en de inzet op te gebruiken instrumenten bij
burgerparticipatie.

6

Mededeling gedeputeerde Olthof aangaande Tata Steel
-

Het presidium neemt kennis van de mededeling van gedeputeerde
Olthof dat op het terrein van Tata Steel chroom6 is aangetroffen,

waarbij de Omgevingsdiensten in samenwerking met de GGD aan zet
zijn voor nader onderzoek waar de provincie Noord-Holland bij is
aangehaakt.
7

Rondvraag
-

8

Sluiting
De volgende vergadering van het presidium is maandag 19 september.

