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Besluitenlijst Presidium 27 juni 2022
Datum

27-06-2022

Tijd

9:30 - 10:30

Locatie

Online vergaderomgeving

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Afwezig: De heer Baljeu (fractie Baljeu), de heer Van der Maas (VVD) wordt vervangen
door mw. Kaamer van Hoegee

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. G. Kohler (JA21), dhr. J. Dessing (FvD),
mw. H. Kaamer van Hoegee (VVD), mw. G. van Geffen (Liberaal
NH), dhr. M. Deen (PVV), mw. W. van Soest (50+/PvdO).
E. Krijgsman (wnd. Plv. Griffier), K. Bolt (Griffier)

Opening en mededelingen voorzitter
1

•

Het presidium neemt kennis van het onderzoek naar de werkwijzen,

positionering en ondersteuning van Provinciale Staten waarvoor 15.000
euro uit het onderzoeksbudget van PS is gereserveerd.
•

Het presidium neemt kennis van de oproep van de voorzitter om op 6

juli leden van de in Staten vertegenwoordigende politieke partijen aan

te melden voor de bijeenkomst integriteit in relatie tot de samenstelling
van kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen.
•

Het presidium neemt kennis van de oproep van de voorzitter om op 1
juli in grote getalen aanwezig te zijn als hij de tentoonstelling opent
over het slavernijverleden van de provincie.

2

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.a

Conceptverslag presidiumvergadering 23 mei 2022
•

Het presidium stelt het verslag van de vergadering van 23 mei jl.
ongewijzigd vast.

3

Lijst met actiepunten en LTA
•

Het presidium heeft kennisgenomen van de Lijst met actiepunten en de
lange termijn agenda.

4.a

Conceptagenda en voorbereiding PS 4 en 11 juli
•

Het presidium heeft kennisgenomen van het Memo Fysieke vergadering
PS 4 en 11 juli en het daarmee vervallen van het addendum op het RvO
voor online en hybride vergaderingen.

•

Het presidium heeft kennis genomen van het verzoek om met een

voldoende aantal leden aanwezig te zijn i.v.m. het benodigde quorum
van 28 leden om 10:00 uur op 4 juli.
•

Het presidium besluit dat alle stemmingen over moties, amendementen
en voordrachten in één blok aan het einde van de Statenvergadering

van 11 juli plaatsvinden, waarbij na afloop van het laatste inhoudelijke
agendapunt ca. 15 minuten geschorst zal worden voordat de
stemmingen starten.
•

Het presidium stemt in met de concept-agenda’s voor de

beraadslagende en de besluitvormende Statenvergadering van 4 en 11
juli.
4.b

Lijst ingekomen stukken PS mei en juni
•

5.a

Het presidium heeft kennisgenomen van de lijst ingekomen stukken.

Terugblik vergadering 23 mei 2022
Er zijn geen opmerkingen over de Statenvergadering van 23 mei jl.

5.b

Vooruitblik vergadering 19 september 2022
•

Het presidium heeft kennis genomen van de voorlopige agenda van de
PS-vergadering van 19 september a.s.

6

Memo Voordrachten aanwijzen 1e vice-voorzitter PS en plv. voorzitter
commissie EFB
•

Het presidium stemt in met het aan PS voorleggen van de aanwijzing
van Statenlid Van der Waart als 1e vice-voorzitter van PS en de

aanwijzing van Statenlid Van Wijnen als plaatsvervangend voorzitter van
de Statencommissie EFB.
7

Memo Voordracht Vergaderschema 2023
•

Het presidium stemt in met het vergaderschema ter vaststelling tot 15
maart 2023 en indicatief vanaf 15 maart 2023 voor te leggen aan PS
van 4 juli.

•

Het presidium besluit dat de afscheidsvergadering van PS 2019-2023

op woensdag 22 maart 2022 en de installatievergadering van PS 2023-

2027 op donderdag 23 maart vanwege de afwijkende vergaderdagen in
de avonduren plaats zullen vinden.

8

Memo Technische actualisering Reglement van orde PS en commissies
•

Het presidium heeft kennis genomen van het voorgestelde proces om te
komen een geactualiseerd Reglement van Orde.

9

Memo Proces om te komen tot kader omgaan met afsplitsingen
•

Het presidium heeft kennis genomen van het memo en het daarbij

voorgestelde proces om te komen tot een helder kader met afspraken
voor afsplitsingen.
•

Het presidium geeft aan het onderzoek af te wachten voordat verdere
keuzes worden gemaakt.

10

Rondvraag

11

Sluiting
•

De volgende vergadering van het presidium is op maandag 4 juli a.s.
van 09.00 tot 09.30 uur in fysieke setting in commissiekamer 1.

2 Vaststelling agenda
1 Concept-Agenda Presidium 27 juni 2022.docx

Concept-Agenda Presidium
Datum

27-06-2022

Tijd

9:30 - 11:00

Locatie

Online vergaderomgeving

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

1

Opening en mededelingen voorzitter

2

Vaststelling agenda

2.a

Conceptverslag presidiumvergadering 23 mei 2022

3

Lijst met actiepunten en LTA

4.a

Conceptagenda en voorbereiding PS 4 en 11 juli

4.b

Lijst ingekomen stukken PS mei en juni

5.a

Terugblik vergadering 23 mei 2022

5.b

Vooruitblik vergadering 19 september 2022

6

Memo Voordrachten aanwijzen 1e vice-voorzitter PS en plv. voorzitter
commissie EFB

7

Memo Voordracht Vergaderschema 2023

8

Memo Technische actualisering Reglement van orde PS en commissies

9

Memo Proces om te komen tot kader omgaan met afsplitsingen

10

Rondvraag

11

Sluiting

2.a Conceptverslag presidiumvergadering 23 mei 2022
1 concept-veslag presidium 23 mei 2022.docx

Presidium

Verslag concept
Presidium

Datum vergadering

: 23 mei 2022

Voorzitter

: dhr. A. Th. T. van Dijk

Griffier

: dhr. E. Krijgsman

Telefoonnummer/e-mail

: (023) 5143323/ admiraalm@noord-holland.nl

Aanwezig:
Voorzitter

5

Griffier

Leden

Voorzitter Provinciale Staten, dhr. A. Th. T. van Dijk
Griffier dhr. E. Krijgsman

Statengriffier mw. K. Bolt Griffie

Fractievoorzitter SP, mw. R. Alberts

Fractievoorzitter PVV, dhr. M. Deen

Fractievoorzitter FvD, dhr. J. Dessing

Fractievoorzitter Liberaal NH, mw. G. van Geffen

10

Fractievoorzitter CDA, dhr. D. Heijnen
Fractievoorzitter Ja21, dhr. E. Jensen

Fractievoorzitter ChristenUnie, dhr. M.C.A. Klein
Fractievoorzitter Ja21, de heer G. Kohler

Fractievoorzitter DENK, dhr. S. Koyuncu,

15

Fractievoorzitter PvdA, dhr. G. Leerink

Fractievoorzitter VVD, dhr. E.J. van der Maas

Fractievoorzitter 50PLUS/PVDO, mw. W. van Soest,
Fractievoorzitter D66, mw. A. Strens

Fractievoorzitter PvdD, dhr. F.A.S. Zoon,

20
Verder aanwezig:
Notulist

25

Afwezig

Mevrouw A. Gielen, vervanging fractievoorzitter GroenLinks R. Kocken
Dhr. M. Admiraal (wnd. Griffier)

Dhr. P. Schat (Pers)

Mw. S.S.M. Duijn-Leo (Moneypenny)

Fractievoorzitter Fractie Baljeu, dhr. R.J.P. Baljeu, Fractievoorzitter

GroenLinks, mw. R.P.M. Kocken
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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

75

gaat worden is die noodzaak voor vandaag er niet en de PvvD maakt zich zorgen om de

3
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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.

4
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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.

135
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.
•

155

•

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.

5
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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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3 Lijst met actiepunten en LTA
1 Lopende actiepunten en LTA Presidium.docx

Presidium 27 juni 2022

Lange Termijn Agenda
Datum

Actiepunten

20-05-19

•
•
•

24-012020

Evaluatie van het instrument burgerinitiatief naar aanleiding van het burgerinitiatief “Stop de Boskap”
• Uitvraag is gedaan bij de afdeling Statistiek en Onderzoek
• Geadviseerd is om de opdracht extern uit te besteden.
• Een aantal aanbieders is geadviseerd.

Planning in
presidium

Het presidium besluit dat fracties de komende Statenperiode twee duo-commissieleden in mogen zetten.
Q1 2023
De financiële gevolgen van dit besluit zullen worden geëvalueerd.
Het presidium besluit een aanpassing van het Reglement van orde op het aantal toegestane duocommissieleden (artikel
61, lid 4) op een later moment, samen met andere wijzigingen in het Reglement, door te zullen voeren.

Q3 2022
oplevering
rapport

Er is een memo ter informatie aan het presidium van 11 oktober voorgelegd.
23-052022

Een extern onderzoeksbureau (BMC) is gestart met het onderzoek

Juni 2021

Workshop integriteit “update”
Q2 2022
• Eerder was het plan deze workshop tijdens de Statendag te laten plaatsvinden. Daar paste dit niet in het
programma.
• Daarom is er voor gekozen deze workshop uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 te organiseren.
• Er is een workshop voor politieke partijen op 6 juli 2022 over integriteit en de samenstelling van kandidatenlijsten

Oktober
2021

Omgaan met afsplitsingen
• Het presidium besluit dat ter voorbereiding op de nieuwe Statenperiode er voor het einde van deze
Statenperiode in bredere zin gekeken kan worden naar mogelijke aanpassingen van de regels voor onder
andere de spreektijden en de fractievergoedingen bij splitsingen binnen een fractie, en dit op de Lange termijn

Q1 2023

Presidium 27 juni 2022

agenda voor het presidium te plaatsen.
Juni 2022

Er ligt op 27 juni een procesmemo voor om te komen tot een kader voor het omgaan met afsplitsingen.

4 april
2022

Aanpassen Reglement van Orde PS en commissies Noord-Holland
• In het presidium van maandag 27 juni komt een procesvoorstel over de verbeteringen in het RvO .

Q2 2022

4.a Conceptagenda en voorbereiding PS 4 en 11 juli
1 concept-Agenda PS 04-07-2022.pdf

Agenda PS-vergadering
Datum

4 juli 2022 (uitloop op 11 juli)

Tijd

Aanvang 10:00 uur

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

•
•
•
•
•

Statenvergaderingen worden met ingang van 1 juli 2022 weer in fysieke vorm gehouden.
Stemming over alle amendementen, moties en voordrachten vindt gebundeld plaats aan
het einde van de vergadering op 11 juli 2022.
De stemming zal niet eerder dan 16.00 uur beginnen op 11 juli.
Vaststellen van lijsten, hamerstukken etc. vindt direct plaats bij behandeling van het
betreffende punt.
Voor beide vergaderdata van 4 en 11 juli wordt een aparte spreektijd gehanteerd.

1

Opening en mededelingen.

2

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.

2.a

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit
verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om
12.00 uur.

3.a

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.

3.b

Lijst geheimhouding PS.

4

Vaststelling notulen en besluitenlijst van de extra Statenvergadering van
20 juni 2022.

5

Vaststelling Strategische Statenagenda.

6

Vaststelling lijst ingekomen stukken.

7

Voortgangslijst van moties.

8

Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt
het punt bij de hamerstukken gevoegd.
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8.a

Benoeming 1 vice-voorzitter PS.
Voordracht 44-2022

8.b

Benoemen plaatsvervangend voorzitter commissie EFB.
Voordracht 45-2022

8.c

OD-NZKG: Zienswijze op de begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023
en jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Voordracht 33-2022

8.d

OD-IJmond: Zienswijze op de begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting
2023 en jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst IJmond.
Voordracht 34-2022

8.e

OD-OFGV: Zienswijze PS op de voorlopige jaarrekening 2021, 2e
begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van Omgevingsdienst
Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
Voordracht 35-2022

8.f

OD-NHN: Zienswijze PS op de Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 van
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
Voordracht 36-2022

8.g

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht.
Voordracht 37-2022

8.h

Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek.
Voordracht 38-2022

8.i

Vergaderschema PS en Statencommissies 2023.
Voordracht 46-2022

9

Jaarstukken 2021.
Voordracht 41-2022

10

Kaderbrief 2023.
Voordracht 40-2022

11

Meerjarenbegroting MRA.
Voordracht 43-2022

12

Schorsing vergadering naar 11 juli 2022.
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1 concept-Agenda PS-uitloop 11-07-2022.pdf

Agenda PS-vergadering (uitloop)
Datum

11 juli 2022 (uitloopvergadering van 4 juli)

Tijd

Aanvang 13:00 uur

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

•
•
•
•
•

Statenvergaderingen worden met ingang van 1 juli 2022 weer in fysieke vorm gehouden.
Stemming over alle amendementen, moties en voordrachten vindt gebundeld plaats aan
het einde van de vergadering op 11 juli 2022.
De stemming zal niet eerder dan 16.00 uur beginnen op 11 juli.
Vaststellen van lijsten, hamerstukken etc. vindt direct plaats bij behandeling van het
betreffende punt.
Voor beide vergaderdata van 4 en 11 juli wordt een aparte spreektijd gehanteerd.

12a

Heropening en mededelingen.

12b

Beëdiging en installatie Statenlid fractie SP.

(onder voorbehoud)
13

Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen.
Voordracht 39-2022

14

Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland
inzake geborgde zetels.
Voordracht 42-2022

15

Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze
vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om
13.00 uur.

16

Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.

17

Gebundelde stemming van alle amendementen, moties en voordrachten.
(Dit punt start niet eerder dan 16.00 uur.)

18

Sluiting.
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1 Memo Fysieke vergadering PS 4 en 11 juli met alle stemmingen aan het einde van de vergadering op 11 juli en benodigd quorum op 4 juli.docx

Aan

Uw contactpersoon

Presidium

E. Krijgsman

Kopie aan

AD/STG

Telefoonnummer +31235143288
krijgsmane@noord-holland.nl

Betreft: Fysiek vergaderen PS met alle stemmingen aan het einde van
de vergadering en benodigd quorum op 4 juli

Memo

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van het intrekken van de tijdelijke wet digitale
beraadslaging en besluitvorming per 1 juli 2022;
- kennis te nemen van het besluit alle stemmingen over
amendementen, moties en voordrachten aan het einde van de
Statenvergadering op 11 juli te doen en te besluiten deze
stemmingen niet eerder dan om 16.00 uur te starten;
- kennis te nemen van het benodigde quorum om de vergadering
van 4 juli te kunnen openen;
- te besluiten dat gebundeld stemmen aan het einde van de
Statenvergadering vanaf heden de standaard wordt in afwijking
van artikel 29 van het Reglement van orde.
Inleiding
Met het intrekken van de tijdelijke wet digitale beraadslaging en
besluitvorming vanaf 1 juli 2022 moet de Provinciale Statenvergadering
weer in fysieke vorm plaatsvinden. Daarmee komen alle afspraken uit
het addendum voor de online PS-vergadering bij het Reglement van
Orde voor PS van Noord-Holland te vervallen. De Statenvergadering van
4 juli, inclusief de uitloopvergadering op 11 juli is weer een volledig
fysieke vergadering.
Stemmingen aan het eind van de Statenvergadering
Op 21 juni jl. heeft een gewogen meerderheid van het presidium het
verzoek gedaan om de stemmingen niet meer na ieder bespreekpunt te
houden maar gebundeld aan het einde van de Statenvergadering. Voor
de eerstvolgende Statenvergadering van 4 en 11 juli betekend dit dat
stemmingen pas aan het einde van de vergadering op 11 juli
plaatsvinden. Om duidelijkheid te geven wordt voorgesteld om niet
eerder dan om 16.00 uur te starten met deze stemmingen.
Dit is een afwijking van artikel 29 van het Reglement van Orde waar
staat dat wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp voldoende
is toegelicht, hij de beraadslaging sluit en de stemming plaatsvindt.

21 juni 2022

1|2

Fysieke vergadering PS 4 en 11 juli benodigd quorum en alle stemmingen

2|2

aan het einde van de vergadering op 11 juli

Provinciale Staten kan afwijken van dit artikel, en daartoe heeft het
presidium besloten voor de Statenvergadering van 4 en 11 juli.
Op basis van de ervaring met het gebundeld stemmen over alle
voorstellen tijdens deze Statenvergadering kan het presidium na het
zomerreces bepalen of dit voortaan een standaard werkwijze wordt of
dat vanaf september weer de stemmingen per agendapunt afzonderlijk
plaatsvinden, direct na de beraadslaging.
Quorum aan het begin van de vergadering
Doordat alle stemmingen aan het einde van de Statenvergadering zijn is
er geen directe noodzaak meer voor Statenleden om vanaf het begin
van de vergadering op 4 juli aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat er bij
aanvang van de vergadering om 10.00 uur een quorum is de
vergadering te kunnen starten.
Op grond van artikel 20 van de provinciewet kan een vergadering van

provinciale staten niet geopend worden voordat blijkens de
presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden
tegenwoordig is. Dit zijn minimaal 28 leden. Indien de vergadering niet
kan worden geopend, belegt de commissaris van de Koning, opnieuw
een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste 24 uur na het
bezorgen van de oproeping is gelegen.1
In artikel 17 van het eigen reglement van orde is daarbij opgenomen
dat wanneer een kwartier (15 minuten) na het vastgestelde

aanvangstijdstip niet het door de wet vereiste aantal leden aanwezig is,
de voorzitter, …, dag en uur bepaalt van de volgende vergadering, met
inachtneming van artikel 20 van de Provinciewet.2
Om te voorkomen dat de Statenvergadering moet worden uitgesteld is
het noodzaak dat tenminste 28 Statenleden op 4 juli om 10.00 uur
aanwezig zijn en de presentielijst getekend hebben.
Op 11 juli is deze noodzaak er niet, omdat het een vervolg is van de
reeds op 4 juli geopende Statenvergadering.

1

Provinciewet: wetten.nl - Regeling - Provinciewet - BWBR0005645

(overheid.nl)
2

Reglement van Orde: Reglement van orde voor de vergaderingen

en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en

Statencommissies van Noord-Holland 2015 (overheid.nl)

21 juni 2022 | Memo

4.b Lijst ingekomen stukken PS mei en juni
1 2022-07-04 PS Ingekomen stukken mei 2022.docx

Lijst ingekomen stukken mei voor PS van 4 juli 2022
Nr.

Omschrijving

1

Ruimte/Bereikbaarheid: Voorkeursvariant OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (C-agenda RWK
13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Haarlem aan de komst van een
nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem: Haarlem Nieuw-Zuid. Eind 2021 hebben
GS een reservering uit het OV-fonds toegekend aan dit OV-knooppunt, op voorwaarde dat er
wordt gekozen voor de variant die zowel inhoudelijk als financieel het meest optimaal is. Op 24
mei neemt het college van B&W van Haarlem een besluit over het voorstel aan de gemeenteraad.
Het definitieve besluit over de voorkeursvariant wordt naar verwachting eind juni door de
gemeenteraad genomen.

2

Landbouw/Economie: Brief LTO Informatievoorziening situatie in Oekraïne (C-agenda NLG 1306-2022 & EFB 20-06-2022)

3

Bereikbaarheid: Stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding en transitieplan Openbaar Vervoer
Noord-Holland (B-agenda M&B 20-06-2022)
De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector worden verlengd tot
31 december 2022. In lijn met de afspraken met rijksoverheid besluit de provincie NoordHolland daarom om 100% van de exploitatiebijdrage tot en met december 2022 uit te betalen.
Zo kunnen de vervoerders in Noord-Holland met verminderde reizigersinkomsten toch
voldoende kwalitatief openbaar vervoer blijven aanbieden.

4

Bereikbaarheid: Stand van zaken en ontwikkelingen openbaar vervoer Noord-Holland (B-agenda
M&B 20-06-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de staat van het openbaar vervoer en
het voorzieningenniveau. Het gaat hierbij onder andere om de betaalbaarheid van het OV als
uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit, de vertraging van de zero emissie bussen in de Gooi
en Vechtstreek n.a.v. leveringsproblemen door de situatie in Oekraïne, de introductie van het
Nieuwe OV Betalen met pinpas en de voortgangsrapportage Onderzoeksagenda vervolg
Regionaal OV Toekomstbeeld 2021-2023 over diverse studies naar Hoogwaardig Openbaar
Vervoer van het afgelopen jaar in de Zuid-Kennemerland en IJmond, ZaanIJ en ‘t Gooi.

5

Gezondheid: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied begroting 2023 (A-agenda NLG13-06)
De begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze
op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze
documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.

6

GS: ontslag gedeputeerde Pels (GroenLinks)
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7

PS: ontslag Statenlid Kocken (GroenLinks)

8

Recreatie: Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen (A-agenda NLG 13-06-2022)
De provincie Noord-Holland is een deelnemer van de recreatieschappen Spaarnwoude,
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske- Waterland, Groengebied Amstelland. Conform de
gemeenschappelijke regelingen van deze recreatieschappen worden de financiële stukken
jaarlijks aan raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland
zullen begin juli a.s. een oordeel vormen over deze stukken.

9

Recreatie: Ladder van Leisure (B-agenda NLG 13-06-2022)
De toenemende recreatiedruk vraagt om een goede afwegingen om de impact van de recreatieve
activiteiten op de natuur, landschap en omgeving te kunnen beoordelen. Met de Ladder van
Leisure wordt inzichtelijk wat de impact is van recreatieve activiteiten op de omgeving waar deze
activiteiten plaatsvinden. Met het vaststellen van de Ladder van Leisure kan motie 88-2021,
aangenomen door Provinciale Staten op 28 juni 2021, worden afgedaan.

10

Recreatie: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht (A-agenda NLG 1306-2022)
Begin 2022 hebben alle deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht e.o. een instemmend
besluit genomen over het voorstel tot de toekomstige samenwerking in het Plassenschap
Loosdrecht e.o. De kern van dit voorstel is dat de huidige gemeenschappelijke regeling wordt
gewijzigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De Wet gemeenschappelijke regeling en de
thans geldende gemeenschappelijke regeling maken het noodzakelijk dat Provinciale Staten haar
goedkeuring verleend aan Gedeputeerde Staten tot het treffen van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.

11

Water: Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake
geborgde zetels (A-agenda NLG 13-06-2022)
Voor het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland worden de volgende
wijzigingen voorgesteld: het aantal geborgde zetels wordt van 9 terug gebracht naar het
wettelijk minimum van 7; in Zuid-Holland wordt een gebied in beheer bij het waterschap
gebracht; ook wordt met enkele wijzigingen voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet.
Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit van 22 maart tot en met 2 mei 2022 zijn
27 zienswijzen ingediend en is er een Nota van Beantwoording opgesteld.

13

Financiën: Brief GS aan PS inz. Financieringssystematiek provincies (c-agenda EFB 20-6-2022)
Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat het streeft naar een nieuwe
financieringssystematiek voor de provincies en gemeenten met ingang van 2026. De
gezamenlijke provincies zijn daarom een traject gestart waarbij gezamenlijk met rijk en
gemeenten gewerkt wordt aan deze nieuwe systematiek. In IPO verband zijn de voorwaarden van
de gezamenlijke provincies voor deze nieuwe financieringssytematiek uitgewerkt en deze
worden per brief voorgelegd aan het Rijk. GS besluiten PS hierover te informeren.
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14

Voordracht Meerjarenbegroting MRA (A-agenda EFB 20-6-2022)
Op 6 april 2022 hebben de MRA-overheden het concept ontvangen van de MRAmeerjarenbegroting 2022-2024. Verzocht is op dit concept in raden en Staten te bespreken en
opmerkingen mee te geven aan de vertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering, die hier
op 18 september 2022 over zullen spreken. De inbreng van Noord-Holland zal besproken
worden in de commissie EFB en vervolgens in de plenaire Staten.

15

PDENH: Aantredende beheerfase Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.
(PDENH) (B-agenda EFB 20-6-2022)
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. zal naar verwachting in de
periode 2023-2024 uit de investeringsfase van het originele fondsvermogen geraken. Rond
deze tijd loopt ook het contract met het huidige fondsmanagement af. Het college heeft zich
hierover beraden en voorgenomen om in deze nieuwe fase van het fonds geen nieuwe
investeringen meer aan te gaan, anders dan vervolginvesteringen in portfoliobedrijven. Hiermee
richt de aandacht van PDENH zich op beheer van de bestaande portefeuille.

16

Personeel: Initiatiefvoorstel DENK arbeidsmarktdiscriminatie NH (A-agenda EFB 20-6-2022)
Het college adviseert Provinciale Staten over het initiatiefvoorstel van DENK
"Arbeidsmarktdiscriminatie NH". We onderschrijven het belang van een structureel diversiteitsen inclusiebeleid bij de provincie, wat inmiddels grotendeels wordt geïmplementeerd.

17

Energie/ruimte: Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (A-agenda
RWK 13-6-22)
Voor het versterken en verbeteren van de huidige elektriciteitsinfrastructuur in Noord-Holland
wordt tussen Beverwijk en Oterleek een nieuwe ondergrondse 150kV kabelverbinding
gerealiseerd, aansluitend op de bestaande verbindingen. Voor deze netuitbreiding is een
provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld waarmee een bestemmingswijziging wordt
gerealiseerd en zo het 150kV ondergronds kabeltracé mogelijk wordt gemaakt. Het
inpassingsplan, inclusief de beantwoording van de zienswijzen, wordt aan Provinciale Staten
aangeboden ter vaststelling.

18

Gezondheid: Omgevingsdienst IJmond begroting 2023 (A-agenda NLG 13-06-2022)
De begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de
Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken
kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, wordt PS
voorgesteld om geen zienswijze te uiten

19

Gezondheid: Stand van zaken actualisatie vergunningenbestand provinciale bedrijven (C-agenda
NLG 13-06-2022)
Voor de commissievergadering Natuur Landbouw & Gezondheid (NLG) van 10 januari 2022 zijn
technische vragen gesteld over vergunningen voor bedrijven waarvan GS bevoegd gezag zijn. GS
hebben toen toegezegd schriftelijk te reageren. Met deze brief informeren GS PS over het
vergunningenbestand van bedrijven waar de provincie bevoegd gezag van is.
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20

Gezondheid: Zienswijze op de 2de Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en de voorlopige
Jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) (A-agenda
NLG 13-06-2022)
Het dagelijks bestuur van OFGV heeft de 2de Begrotingswijziging 2022, de Begroting 2023 en
de voorlopige Jaarrekening 2021 aan de raden en Staten van haar deelnemers toegezonden,
zodat deze een zienswijze op het stuk kunnen geven.

21

Gezondheid: Zienswijze op de Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (A-agenda NLG 13-06-2022)
De Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
worden aan Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale Staten een zienswijze op de
stukken kunnen geven.

22

Omgevingsverordening: Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 (ontwerp) (B-agenda
RWK 13-6-22)
Gedeputeerde Staten hebben de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022
(ontwerp) vastgesteld en geven deze vrij voor bespreking met Provinciale Staten. De eerste
herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen,
datacenters en rangorde bij waterschaarste. De terinzagelegging is van 22 augustus 2022 tot en
met 2 oktober 2022.

23

Omgevingsverordening: Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord – Holland
2020 ronde 1 2022 (B-agenda RWK 13-6-2022)
Gedeputeerde Staten stellen het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden
Omgevingsverordening NH2020 ronde 1 2022 en de Nota van beantwoording vast. De
voorgenomen wijzigingen hebben ter inzage gelegen. Met dit besluit geven Gedeputeerde Staten
het eindconcept en de Nota van beantwoording vrij voor bespreking met Provinciale Staten.

24

Recreatie: Brief bestuursmededeling alkmaarder- en uitgeestermeer en reactie zienswijzen
kadernota (C-agenda NLG 13-06-2022)

25

Recreatie: brief bestuursmededeling twiske-waterland en Reactie op de ontvangen zienswijzen
op de Kadernota (C-agenda NLG 13-06-2022)

26

Ruimte/Natuur: Brief Op weg naar Unesco Geopark Heuvelrug Gooi Vecht (C-agenda NLG & RWK
13-06-2022)

27

Ruimte/opvang statushouders: Locaties huisvesting spoedzoekers regio Zaanstreek-Waterland
(c-agenda RWK 13-6-22 & EFB 20-6-22)
Met een brief worden PS geïnformeerd over de huisvesting spoedzoekers in ZaanstreekWaterland om richtinggevende uitspraken te doen over een nog op te stellen overzicht van
potentiële locaties voor spoedzoekers.

28

Recreatie: Bestuursmededeling Spaarnwoude Park mei 2022 (C-agenda NLG 13-06-2022)

29

Recreatie: Brief aanvullend handhavingsverzoek Twiske (C-agenda NLG 13-06-2022)
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30

MRA: terugkoppeling uit MRA 10 mei 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)

31

Bereikbaarheid: Uitnodiging thema café bereikbaarheid Noordelijke Duin- en Bollenstreek (Cagenda M&B 20-06-2022)

32

Mobiliteit: Kwartaalrapportage Q1 2022 OV Ombudsman (C-agenda M&B 20-06-2022)

33

Mobiliteit: Voornemen werkbezoek Californië september 2022 (C-agenda M&B 20-06-2022)
Gedeputeerde Olthof is voornemens van 5 tot en met 10 september 2022 deel te nemen aan een
Nederlandse handelsmissie naar Californië die in het teken staat van slimme en schone
mobiliteit in stedelijke regio’s.

34

Ruimte/Natuur: Brief Op weg naar Unesco Geopark Heuvelrug Gooi Vecht (C-agenda NLG & RWK
13-06-2022)

35

Voordracht Jaarstukken 2021 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022 en
Rekeningencommissie 30-5-2022).)
In de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de
behaalde output in het jaar 2021. Het college besluit de jaarstukken 2021 ter besluitvorming toe
te zenden aan Provinciale Staten.

36

Voordracht Kaderbrief 2023 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)

37

Dierenwelzijn: Brief Raad voor Dierenaangelegenheden Doden van Dieren (C-agenda NLG 1306-2022)

38

Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum maart 2022 (c-agenda NLG 13-6-2022 en EFB en
M&B 20-6-2022)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe
accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol
systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en
sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.

39

Circulaire economie: Randstedelijke Rekenkamer: onderzoeksopzet circulaire economie (cagenda EFN 20-6-2022; indien u opmerkingen heeft over de opzet kunt u deze voor 1 juli
mailen aan de Randstedelijke Rekenkamer ; zie brief)

40

Economie: Brief GS inz. Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2021-2022 (c-agenda
EFB 20-6-2022)
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en
ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen.
Er is sprake van een lichte banengroei, voornamelijk door online-winkelen. Mede door de
COVID-19 steunmaatregelen van de overheid is het winkelaanbod stabiel gebleven en de
leegstand licht gedaald.
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41

Financiën: Brief GS aan PS inz. Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming februari
2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde
begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit
worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.

42

Monumenten: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten
Noord-Holland 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2022 is bedoeld
voor eigenaren van rijksmonumenten die hun monument gaan restaureren, bij voorkeur in
combinatie met verduurzamingsmaatregelen. Het gaat om rijksmonumenten die niet als
woonhuis zijn gebouwd en voor het publiek toegankelijk zijn.

43

Natuur: Gebiedsvisie polder Westzaan (C-agenda NLG 13-06-2022)
In het afgelopen jaar is onder leiding van provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad in
nauwe samenwerking met vele andere partijen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
LTO, agrarische natuurvereniging Water Land en Dijken, Staatsbosbeheer, Platform Zaanse
Veenweidengebieden) gewerkt aan een gebiedsvisie voor het jaar 2040 voor de polder
Westzaan. In deze visie is een koers beschreven voor de opgaven die de polder kent: dit zijn o.a.
het afronden van het
Natuurnetwerk Nederland, de Natura2000 en verbrakkingsopgave en Kaderrichtlijn Water-,
stikstof- en bodemdalingsopgaven.

44

Ondermijning/integriteit: Brief GS aan PS inz. Provinciaal weerbaarheidsbeeld (c-agenda EFB
20-6-2022)
In 2021 is het provinciaal weerbaarheidsbeeld opgeleverd: het resultaat van een onderzoek naar
de kwetsbaarheid van de organisatie tegen ondermijnende criminaliteit en
integriteitsschendingen. In 2022 is een adddendum op het rapport opgeleverd. Het college
neemt kennis van deze documenten en van de stand van zaken van de opvolging van de
beschreven aanbevelingen.

45

Ruimte: Voorbeelden Ruimte voor Ruimte regeling in Uithoorn n.a.v. toezegging cie RWK 10-22022 (C-agenda RWK 13-6-2022)
Naar aanleiding van de toezegging van gedeputeerde Loggen in de vergadering van de
commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 10 februari 2022 is dit voorbeeld van de regeling
Ruimte voor Ruimte in Uithoorn middels een vereveningsfonds toegestuurd aan de Provinciale
Staten.

46

Stikstof: Brief Stikstofclaim verzoek om informatie (C-agenda 13-06-2022)

47

Referendum: Advies referendumcommissie tbv PS 23 mei over vervolg mogelijk
referendumproces (PS 23 mei 2022)
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48

Bibliotheken: Jaarverslag Probiblio 2021: zie https://jaarverslag2021.probiblio.nl/ (C-agenda
EFB 20-6-2022)

49

Natuur: Ontwerp-Natuurbeheerplan 2023 (C-agenda NLG 13-06-2022)
Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het
natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 ter
visie gelegd. De wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2022 zijn overlegd met de
belanghebbende(n).

50

Water: Aanpassingen Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en Voortgangsrapportage 2021
(C-agenda NLG 13-06-2022)
Eind 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen vastgesteld door 21 partijen,
waaronder de provincie Noord-Holland. Inmiddels loopt dit akkoord ruim 4 jaar en bleken er
aanpassingen noodzakelijk in zowel de aansturing als de governance. Via een brief worden
Provinciale Staten geïnformeerd over deze aanpassingen. Tevens ontvangen Provinciale Staten
de voortgangsrapportage 2021 van het Gebiedsakkoord.

51

Control: Brief GS aan PS inz. Controlstatuut provincie N-H (C-agenda EFB 20-6-2022)
GS stellen het controlstatuut provincie Noord-Holland vast. Dit controlstatuut bevat een
uitwerking van de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de concerncontroller. Het controlstatuut wordt gepubliceerd in het
Provinciaal blad.

52

Control: Brief GS aan PS inz. Jaarplan Concerncontrol 2022-2023 (C-agenda EFB 20-6-2022)
De financiële verordening en het controlstatuut beschrijven de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van Concerncontrol. In het jaarplan worden deze vertaald naar reguliere
werkzaamheden en concrete activiteiten in 2022-2023.

53

Energie/havens /milieu: Brief GS aan PS inz. herziening convenant Energiehaven (C-agenda RWK
en NLG 13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
Om te komen tot de Energiehaven in IJmuiden hebben in 2020 de Staat der Nederlanden,
Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven Ijmuiden en Tata Steel
een convenant gesloten. Het convenant heeft een looptijd tot 1 juni 2022. Echter, om de
energiehaven te kunnen realiseren is meer tijd nodig. Derhalve wordt het convenant verlengd,
tevens wordt de Minister van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd actief te participeren in
het traject.

54

Gezondheid: Nieuwsbrief omgevingsdienst IJmond (C-agenda NLG 13-06-2022)

55

IPO BAC financiën: agenda bac financiën 19 mei 2022 (C-agenda EFB 20-6-2022)

56

IPO bestuur: conceptagenda IPO bestuur 12 mei 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)

57

Landbouw: Nieuwsbrief mei Greenport Aalsmeer (C-agenda NLG 13-06-2022)
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58

PS algemeen: Persoonlijke mededeling Statenlid Hartog - Overstap van fractie VVD naar factie
JA21 (presidium 23-05-2022)

59

Economie: Initiatiefvoorstel ChristenUnie en PvdD "N-H Impact; 16 voorstellen voor het
stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving" (EFB 20-06-2022)

60

Ruimte/Wonen: Overzicht, toelichting en duiding jaarcijfers ontwikkeling (C-agenda RWK 13-62022)

61

Recreatie: Brief Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Twiske
Waterland (C-agenda NLG 13-06-2022)

62

Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer (C-agenda NLG 13-06-2022)

63

Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Groengebied
Amstelland (C-agenda NLG 13-06-2022)

64

Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Spaarnwoude (Cagenda NLG 13-06-2022)

65

Waddengebied: IKW magazine van het Investeringskader Waddengebied (C-agenda NLG 13-062022)

66

Recreatie: Getoonde belangstelling verwerven aandelen Recreatie Noord-Holland N.V. (C-agenda
NLG 13-06-2022)
De provincie Noord-Holland wil haar aandelen in Recreatie NoordHolland NV verkopen en voert
hiertoe een verkenning uit. In een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand
van zaken, met als belangrijkste mededeling dat Staatsbosbeheer de enige geïnteresseerde
partij is die aan de randvoorwaarden van de provincie voldoet.

67

stikstof: beantwoording juridische vragen technische briefing stikstof (C-agenda NLG 13-062022)

68

Water: Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland (C-agenda NLG 13-06-2022)
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst
Zoetwaterregio Noord-Nederland waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het
maatregelenpakket fase 2 (2022-2027). Het betreft afspraken tussen de regionale partijen
onderling (5 provincies en 5 waterschappen) over de organisatie van de uitvoering en de
financiering van de maatregelen. Met de vaststelling van het Deltaprogramma in september
2021 is een bedrag van 200 miljoen in het Deltafonds vastgelegd ter financiële ondersteuning
van de regionale zoetwatermaatregelen. 25 % van de kosten van het maatregelenpakket van de
regio Noord wordt uit het de Deltafonds betaald.

69

Water: Verhoging vijfde openstelling Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en
Water Noord-Holland 2017 (C-agenda NLG 13-06-2022)
De waterschappen en provincie stimuleren agrariërs om de water- en bodemkwaliteit te
verbeteren. Hiervoor is onder andere de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem
en Water Noord-Holland 2017 in het leven geroepen. Met deze uitvoeringsregeling kunnen
studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en
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bewustwording bij agrariërs. De waterschappen stellen hiervoor geld beschikbaar, de provincie
voert deze regeling uit. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt € 600.000 extra
beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben in het verlengde hiervan besloten het subsidieplafond
voor het HHNK-gebied met dit bedrag te verhogen.
70

Mobiliteit: Reactie Bomenstichting op nota verkeersveiligheid incl. beantwoording (C-agenda
M&B 9-5-2022)

71

Mobiliteit: Ingekomen mail Fietsersbond over Actieagenda Actieve Mobiliteit (C-agenda M&B 0905-2022)

72

Bereikbaarheid/Bestuur/Economie: Ingekomen mail ASV over Twee riviercruiseschepen aan
Havenstraat voor opvang vluchtelingen (C-agenda M&B -leidende cie.- en EFB 09-05-2022)

73

Bereikbaarheid: Ingekomen mail Nieuwsmail ASV (C-agenda M&B 09-05-2022)

74

Bereikbaarheid: Ingekomen mail Fietsersbond over Doorfietsroutes regio Alkmaar (C-agenda
M&B 09-05-2022)

75

Omgevingsverordening/Wind op land: Brief aan PS inzake gezondheidseffectscreening in relatie
tot Inhoud document (C-agenda RWK 13-6-2022 en NLG 13-06))
Naar aanleiding van de toezegging die door gedeputeerde Stigter is gedaan in de vergadering
van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 11 april 2022 informeert het college Provinciale
Staten met deze brief.
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1 2022-07-04 PS Ingekomen stukken tm 22 juni 2022.docx

Lijst Ingekomen stukken 1 t/m 22 juni 2022 voor PS 4 juli 2022

Nr.

Omschrijving

1

Heel PS: IPO: Interprovinciaal Overleg AV Nieuwsbrief juni 2022 (c-agenda EFB 12-9-2022)

2

IPO: Agenda's BAC's Cultuur, kwaliteit openbaar bestuur en regionale economie (c-agenda EFB
12-9-2022)

3

Mobiliteit: Ingekomen reactie Vrienden van Middenduin over verbetering verkeersveiligheid
Zeeweg (C-agenda M&B 12-09-2022)

4

Financien/Bestuur: Brief GS aan PS inz. Gemeenschappelijk Toezichtkader Gemeenschappelijke
regelingen financieel toezicht (c-agenda EFB 12-9-2022)
In de Gemeentewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten toezicht houden op de ontwikkeling
van de financiële positie van gemeenten. De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt
dat deze taak ook van toepassing is op gemeenschappelijke regelingen. In 2020 is voor de
gemeenten het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020 gemeenten)
opgesteld. In het verlengde hiervan is nu een afzonderlijk kader voor de regelingen opgesteld
(GTK 2022 GR).

5

Mobiliteit: Verkeersveiligheid Zeeweg N200 (C-agenda M&B 12-09-2022)
Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie en
de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We pakken
eerst de plekken aan waar auto’s en fietsers elkaar kruisen: de weg naar Parnassia en de ingang
van camping De Lakens. En we gaan campagnes voor bewust verkeersveilig gedrag voeren. Voor
de langere termijn kijken we ook naar de ideeën die in een prijsvraag door bewoners zijn
aangedragen.

6

Wonen: ingekomen publicatie over sturing op woningcorporaties (c-agenda RWK 5-9-2022)
De publicatie is de vinden via deze link: https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/onderdakbieden

7

Ruimte: Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van
Hoofddorp (B-agenda RWK 27-6-22)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten per brief gevraagd de procedure te
starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de IJweg in het
noorden van Hoofddorp. Voordat GS besluiten om het gebied aan te wijzen, worden de plannen
voorgelegd aan de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

8

Bereikbaarheid: ingekomen brief Schuttevaer inzake niet verlengen Koopvaardersschutsluis
(KVSS) (C-agenda M&B 20-06-2022)
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9

Brief GS inz. uitstel advies initiatiefvoorstel CU PvdD stimuleren economie die van waarde is
voor samenleving (c-agenda EFB 20-6-2022)

10

Natuur/Recreatie: brief vergunning Lentekabinet (C-agenda NLG 05-09-2022)

11

Natuur/stikstof: Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (C-agenda NLG 05-092022)

12

Natuur: Brief schade aan NNN festival (C-agenda NLG 05-09-2022)

13

Randstedelijke Rekenkamer: vastgestelde begroting 2023 (c-agenda EFB 20-6-2022)

14

Recreatie: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 05-09-2022)

15

Stikstof: Brief er is maar één oplossing voor stikstofdebacle (C-agenda NLG 05-09-2022)

16

Omgevingsverordening: ingekomen brief aan GS en PS misstanden huisvesting arbeidsmigranten
Hollands Kroon (ingekomen stuk nr. 19 maand juni 2022) (c-agenda RWK 5-9-2022)

17

Landbouw: Studie Eiwittransitie Noord-Holland (C-agenda NLG 05-09-2022)
In opdracht van de Provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord,
Amsterdam Trade en Innovatie, gemeente Zaanstad en The Protein Cluster is er een studie
uitgebracht over de Eiwittransitie in Noord-Holland. Het doel van deze studie is om in kaart te
brengen welke Noord-Hollandse organisaties zich bezighouden met de eiwittransitie, wat de
grootste uitdagingen zijn voor deze bedrijven en wat mogelijke kansen zijn voor de
eiwittransitie in Noord-Holland.

18

Bereikbaarheid: Tussenresultaten vervolgstudie mogelijke onderdoorgang N247, Broek in
Waterland (C-agenda M&B 20-06-2022)
De provincie Noord-Holland werkt aan een studie naar de eventuele aanleg van een
onderdoorgang in de N247. Deze weg doorkruist nu Broek in Waterland en de grote
woningbouwopgave in de regio vraagt om een robuuste oplossing voor dit grootste knelpunt op
de N247. In een vervolgstudie moet onder andere duidelijk worden hoeveel ruimte een
onderdoorgang in gaat nemen, wat de gevolgen voor het verkeer zijn en wat de kosten voor
aanleg en onderhoud zullen zijn. Het uitwerken van aangedragen bewonersvarianten kostte
meer tijd waardoor de studie langer duurt dan gepland.

19

Bereikbaarheid: Brief Holland Rijnland over bustour 17 juni 2022 (C-agenda M&B 20-06-2022)

20

Bestuur: Brief Regietafel NHN inz. Governance Noord-Holland-Noord (c-agenda EFB 20-6-2022)

21

Brief CdK inzake screening kandidaat-gedeputeerde (PS 20-06-2022)
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22

EFB/RWK/NLG IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2021 (C-agenda EFB
20-6-2022 en c-agenda NLG en RWK 5-9-2022)
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk
Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2021 en de resultaten van de beoordelingen van alle
gemeenten over 2021 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van
alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.

23

Heel PS: IPO stukken AV vergadering 28 juni 2022 (Indien u opmerkingen mee wilt geven aan de
AV leden mw. Jellema en mw. Er kunt u dat doen voor vrijdag 24 juni; c-agenda EFB 20-6-2022)

24

Mail verontruste burger over toekomst van Nederland (c-agenda EFB 20-6-2022)

25

Bereikbaarheid: Besluitvorming haven Boekelermeer (C-agenda M&B 20-06-2022)
In de vergadering van 13 september 2021 hebben Provinciale Staten (PS) besloten tot een andere
verdeling van het Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar (IPB). Een deel van dit budget komt
ten goede aan de ontwikkeling van de Haven Boekelermeer. Gedeputeerde Staten hebben, onder
voorbehoud van goedkeuring door PS, besloten om dit budget toe te kennen als subsidie aan de
gemeente Alkmaar, ten behoeve van de realisatie van de haven Boekelermeer.

26

Financien: Overwegingen GS bij kaderbrief 2023 (wordt bij het agendapunt kaderbrief van alle
commissie gevoegd)
GS informeren PS over de (beleids)voorstellen die onderdeel zijn geweest van de afweging in GS
over de te maken financiële keuzes bij het opstellen van de kaderbrief 2023.

27

Gezondheid: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 7 juni 2022 (B-agenda
NLG 13-06-2022)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks de vergadering van de
commissie NLGM over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook
Tata Steel en Harsco Metals

28

Handhaving: Brief IVN in CC aan PNH over reactie ODNHN op verzoek handhaving WnbG Twiske
(C-agenda NLG 5-9-2022)

29

Landbouw: Ondertekenen Tuinbouw Pact tijdens Politieke conferentie ERIAFF (C-agenda NLG
05-09-2022)
ERIAFF is het Europees netwerk voor innovatie in de landbouw en voedsel waar Noord-Holland al
enkele jaren lid van is. Gedeputeerde Zaal geeft tijdens de jaarlijkse conferentie in Thessaloniki
een aantal presentaties over de Nederlandse tuinbouw, de eiwittransitie en ondertekent het
tuinbouw PACT namens GS.

30

Natuur: Verzoek overprogrammeren Programma Natuur (C-agenda NLG 05-09-2022)
Het Rijk heeft via het ‘Programma Natuur’ € 42,1 miljoen aan de provincie beschikbaar gesteld
om (dertig) grootschalige natuurherstelmaatregelen uit te voeren. We voorzien een
onderbesteding op deze maatregelen, daarom willen we overgaan tot een overprogrammering
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van maximaal 10% op de projecten waarvan de provincie trekker is. Dat komt neer op een
maximale overbesteding van € 2 miljoen.
31

Landbouw: Agenderingsverzoek CDA Brief LTO Informatievoorziening situatie Oekraïne (Bagenda NLG 13-06-2022)

32

Ruimtelijke Ordening: Aanbieding ARO Jaarverslag Noord-Holland (c-agenda RWK 5-9-2022)

33

Dierenwelzijn: Agenderingsverzoek PvdD en SP C naar B RDA Zienswijze Doden van dieren (Bagenda NLG 05-09-2022)

34

IPO BAC Mobiliteit agenda 16.06.2022

35

Omgevingsverordening: ingekomen brief aan GS en PS misstanden huisvesting arbeidsmigranten

36

Jaarstukken 2021: Schriftelijke beantwoording vragen die nog open stonden na de technische
vragenronde op 30 mei over de Jaarstukken 2021. (wordt bij het agendapunt jaarstukken van
alle commissie gevoegd).

37

Nieuwsbrief mei 2022- Omgevingsdienst NHN (C-agenda NLG 13-6-2022)

38

Ruimte/Wonen: Indicatief woningbouw bod aan het Rijk (c-agenda RWK 13-6-22)
Als onderdeel van het proces om in oktober 2022 tot afspraken te komen over de nationale
woningbouwopgave en het aandeel van Noord-Holland daarin, heeft de provincie op verzoek
van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een indicatief bod opgesteld. Dit
indicatief bod is onder voorbehoud van diverse randvoorwaarden en een ‘realiteits-toets’ die in
de periode tot oktober door Rijk, gemeenten, woningcorporaties en bouwende partijen wordt
uitgevoerd.

39

Gezondheid: Agenda BAC Commissie Milieu Toezicht en Handhaving 9 juni 2022 (C-agenda NLG
13-06-2022)

40

Gezondheid: Brief Randstedelijke Rekenkamer aan GS Flevoland - uitkomsten verkenning varend
ontgassen (C-agenda NLG 13-06)

41

Gezondheid: Uitvoeringsplan 2022 en resultaten landelijke voortgangsmeting Schone Lucht
Akkoord (C-agenda NLG 13-06)
De provincie werkt aan een schonere lucht. Dat kunnen we niet alleen. Luchtkwaliteit houdt zich
namelijk niet aan grenzen. Daarom ondertekende Noord-Holland samen met het Rijk en
inmiddels 100 andere gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA). De
ondertekenaars spraken met elkaar af om maatregelen uit te voeren binnen thema’s en sectoren
die in het SLA benoemd zijn. Hiertoe wordt door iedere deelnemer jaarlijks een uitvoeringsplan
opgesteld. De provincie Noord-Holland heeft het Uitvoeringsplan voor 2022 opgesteld.
Daarnaast heeft het RIVM een eerste voortgangsmeting van het SLA uitgevoerd. Uit de resultaten
blijkt dat we met het SLA op koers liggen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.
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42

Infrastructuur: Verlengingsopgave Koopvaardersschutsluis (C-agenda M&B 20-06-2022)
De provincie ziet geen noodzaak om de Koopvaardersschutsluis nu te verlengen. Eerder was al
duidelijk dat de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis niet nodig was voor de renovatie van de
Koopvaardersschutsluis. De provincie blijft, los van de werkzaamheden aan de
Koopvaardersschutsluis, wel samenwerken met de gemeente Den Helder en andere stakeholders
aan een aantrekkelijke route voor recreatieschepen via de Boerenverdrietsluis.

43

Luchtvaart/Schiphol: Cumulatie luchtvaartgeluid (C-agenda M&B 20-06-2022)
De BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) maakt zich grote zorgen over de voortgang van het dossier
cumulatie luchtvaartgeluid. Daarom is door de BRS besloten de minister en staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in te
lichten via een brief.

44

Mobiliteit: Resultaten SPES-onderzoek Noord-Holland Noord (C-agenda M&B 20 -06-2022)
Stadslogistiek is een groeiende sector en een belangrijke pijler van de regionale economie. Om
de groei in goede banen te leiden en de verduurzaming van het goederenvervoer te versnellen in
Noord-Holland Noord is onderzocht wat de omvang van de stadslogistiek is en welke
mogelijkheden gemeenten hebben om deze te verduurzamen. Dit onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van de provincie Noord-Holland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend en
worden openbaar gemaakt.

45

Natuur: Literatuuronderzoek naar aanrijdingen met damherten (C-agenda NLG 13-06-2022)
Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ‘Faunabeheerplan Damherten
Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026’ goedgekeurd. De belangrijkste reden voor
het beheer van damherten is het beschermen van kwetsbare en unieke natuur in dit gebied. Een
andere reden om de populatie damherten te verkleinen is om aanrijdingen te voorkomen.
Wageningen Universiteit heeft onderzocht welke factoren in algemene zin een rol spelen bij
aanrijdingen met herten, welke maatregelen bewezen effectief zijn om aanrijdingen te
voorkomen en of deze in theorie toepasbaar zijn op en om de Zeeweg.

46

Natuur: Onderzoek bedrijven zonder natuurvergunning of PAS-melding in Noord-Holland (Cagenda NLG 13-06-2022)
Provincie Noord-Holland is nagegaan of bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is
volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht én de Wet natuurbescherming, ten
onrechte zonder natuurvergunning opereren. De bevindingen uit dit onderzoek tonen dat er
geen sprake is van ten onrechte afwezig zijn van natuurvergunningen bij de onderzochte
bedrijven.

47

Natuur: Vaststellen concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 en vrijgeven voor consultatie (Bagenda 13-06-2022)
De concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) beschrijft de strategie voor het
verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan gekoppelde
afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. Het is een
strategie voor de (middel)lange termijn: 2030 met een doorkijk naar 2050. De kaders uit het
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landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak. Gedeputeerde Staten besluiten de conceptRVS 1.0 vrij te geven voor consultatie onder externe partners en aan Provinciale Staten te sturen
voor bespreking in de Statencommissie NLG.
48

Werklocaties/Omgevingsverordening: Brief GS aan PS inz. Convenant Werklocaties Westfriesland
(C-agenda RWK 13-6-2022 en EFB 20-6-2022)
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties Westfriesland te gaan
ondertekenen. In het convenant staan de regionale afspraken over de ontwikkeling,
transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen
moeten voldoen aan de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de
mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar steunbetuiging uit ten aanzien
van de uitgezette lijn in de regio.

49

Verslag van bevindingen Publiek Belang Accountants en bestuurlijke reactie (A-agenda NLG en
RWK 13 juni 2022, EFB en M&B 20 juni 2022)
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2021 afgerond en hierover gerapporteerd
in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven.
Het college besluit de bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
Het concept verslag is besproken in de rekeningencommissie van 30 mei jl. en vervolgens
definitief opgeleverd door de accountant.
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5.b Vooruitblik vergadering 19 september 2022
1 2022-09-19 PS Agenda -concept versie Presidium 27-6 .docx

Concept-agenda PS-vergadering
Datum

19 september 2022

Tijd

13.00 uur

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

M.i.v. 1 juli 2022 worden de Statenvergaderingen weer fysiek gehouden.

1

Opening en mededelingen.

2

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.

2.a

Afscheid Statenlid fractie SP.

2.b

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit
verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om
12.00 uur.

3.a

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.

3.b

Lijst geheimhouding PS.

4

Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergaderingen van 4 en 11 juli 2022.

5

Vaststelling Strategische Statenagenda.

6

Vaststelling lijst ingekomen stukken.

7

Voortgangslijst van moties.

8

Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt
het punt bij de hamerstukken gevoegd.
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9

Alle commissies: Tweede begrotingswijziging.

10

Presidium/EFB: Burgerparticipatie.

11

NLG: Regionale veenweidestrategie.

(onder voorbehoud, anders behandeling in PS oktober)
12

EFB: Initiatiefvoorstel fractie DENK inzake Arbeidsmarktdiscriminatie NH.

13

EFB: Initiatiefvoorstel PvdD en CU inzake Noord-Holland Impact; 16 voorstellen
voor het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving.

14

Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze
vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om
13.00 uur.

15

Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.

16

Sluiting.
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6 Memo Voordrachten aanwijzen 1e vice-voorzitter PS en plv. voorzitter commissie EFB
1 Memo Benoemen plv. voorzitter PS en plv. voorzitter Statencommissie EFB.docx

Aan

Uw contactpersoon

het presidium

Dhr. E. Krijgsman

Kopie aan

AD/STG

Bijlagen: 2

Doorkiesnummer 023-514 3288
krijgsmane@noord-holland.nl

Betreft: Voordracht aanwijzen 1e vice-voorzitter PS en voordracht plv.
voorzitter commissie Economie Financiën en Bestuur

Memo

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld aan Provinciale Staten van 4 juli 2022
voor te stellen om:
• Middels voordracht Statenlid N.M. van der Waart als 1e vicevoorzitter van Provinciale Staten aan te wijzen;
• Middels voordracht Statenlid T.K. van Wijnen als
plaatsvervangend voorzitter van de commissie EFB aan te
wijzen.
Inleiding
Statenlid en huidig 1e plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten
en plaatsvervangend voorzitter van de commissie Economie Financiën
en Bestuur R.P.M. Kocken (GroenLinks) heeft haar lidmaatschap van
Provinciale Staten opgezegd en is per 20 juni 2022 benoemd als lid van
het college van Gedeputeerde Staten. Dit leidt tot een vacature voor het
1e vice-voorzitterschap van Provinciale Staten en voor het
plaatsvervangend voorzitterschap van de Statencommissie EFB.

Toelichting
Provinciale Staten wijzen uit hun midden één of meer vice-voorzitters
van Provinciale Staten aan. die in voorkomende gevallen de voorzitter
van Provinciale Staten vervangen. De vice-voorzitter is in het geval van
vervanging belast met het leiden van de vergadering, het handhaven
van de orde, het doen naleven van het reglement van orde en
hetgeen de Provinciewet of het reglement van orde de vice-voorzitter
verder opdraagt.
De 1e vice-voorzitter van Provinciale Staten is tevens vice-voorzitter
van het presidium en voorzitter van de Agendacommissie.
Conform artikel 62 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies
van Noord-Holland 2015’ worden de commissievoorzitters en hun

16 juni 2022
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Voordracht 1e vice-voorzitter PS en voordracht plv. voorzitter commissie

2|2

Economie Financiën en Bestuur

plaatsvervangers op voorstel van het presidium door Provinciale Staten
uit hun midden benoemd.
Uit inventarisatie onder de fractievoorzitters is aangegeven dat Statenlid
N.M. van der Waart graag bereid is om het 1e vice-voorzitterschap van
PS op te nemen. Voor de vacature voor plaatsvervangend voorzitter van
de commissie EFB, is aangegeven dat Statenlid T.K. van Wijnen
(GroenLinks) bereid is deze functie over te nemen.
De beide aanwijzingen gelden voor het resterende deel van de
Statenperiode 2019-2023.

16-06-2022| Memo
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2022

Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 16 juni 2022
Onderwerp: aanwijzen 1e vice-voorzitter van Provinciale Staten

Bijlagen:
- ontwerpbesluit.

1. Inleiding.
Provinciale Staten wijzen één of meer vice-voorzitters van Provinciale Staten aan die in
voorkomende gevallen de voorzitter van Provinciale Staten vervangen. De vice-voorzitter is in
het geval van vervanging belast met het leiden van de vergadering, het handhaven van de orde,
het doen naleven van het reglement van orde en hetgeen de Provinciewet of het reglement van
orde de vice-voorzitter verder opdraagt.
De 1e vice-voorzitter van Provinciale Staten is tevens vice-voorzitter van het presidium en
voorzitter van de Agendacommissie. Met het verstrek van Statenlid R.P.M. Kocken is een
vacature voor 1e vice-voorzitter van PS ontstaan.
Statenlid mw. A.T.B. de Vries blijft 2e vice-voorzitter van Provinciale Staten.

2. Voordracht.
Op verzoek van het presidium wordt voorgesteld het volgende Statenlid aan te wijzen als 1e
vice-voorzitter van Provinciale Staten:
Statenlid N.M. van der Waart als 1e vice-voorzitter van Provinciale Staten;

3. Financiering en communicatie.
Met de aanwijzing van een vice-voorzitter door uw Staten zijn geen kosten gemoeid.

4. Proces en procedure.
Het aanwijzen van de 1e vice-voorzitter geldt voor het restant van de Statenperiode 2019-2023.

1

2022

5. Voorstel.
U wordt voorgesteld te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

K. Bolt, griffier

2

2022

Ontwerpbesluit
Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;
Onderwerp: aanwijzen 1e vice-voorzitter van Provinciale Staten;

gelezen de voordracht;
gelet op artikel 75, eerste lid van de Provinciewet;
gelet op artikelen 3, 6 en 9 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015;

besluiten:

mevrouw N.M. van der Waart (GroenLinks) aan te wijzen tot 1e vice-voorzitter van Provinciale
Staten:

Haarlem, 4 juli 2022

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

3

2022

, statengriffier

4

1 Voordracht aanwijzen plaatsvervangend voorzitter Statencommissie Economie Financiën en Bestuur.docx

2022

Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 16 juni
Onderwerp: aanwijzen plaatsvervangend voorzitter Statencommissie Economie Financiën en
Bestuur (EFB)
Kenmerk:
Bijlagen:
- Ontwerpbesluit

Inleiding
Statenlid R.P.M. Kocken doet afstand van het plaatsvervangend voorzitterschap van de
Statencommissie Economie Financiën en Bestuur (EFB) vanwege haar afscheid als lid van
Provinciale Staten Noord-Holland. Dit leidt tot een vacature voor het plaatsvervangend
voorzitterschap van deze Statencommissie.
Conform artikel 62 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015’ worden de
commissievoorzitters en hun plaatsvervangers op voorstel van het presidium door Provinciale
Staten uit hun midden benoemd.
Toelichting.
De plaatsvervangend commissievoorzitter is belast met het leiden van de vergadering en het
handhaven van de orde, en het (doen) naleven van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015’
(artikel 62, lid 3), bij vervanging van de voorzitter van de Statencommissie.
Voordracht.
Op 27 juni heeft het presidium de voordracht voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de
Statencommissie Economie Financiën en Bestuur (EFB) besproken. Door het presidium wordt het
Statenlid T.K. van Wijnen lid van de GroenLinks-fractie voorgedragen voor het plaatsvervangend
voorzitterschap.
Financiering en communicatie.
Met de aanwijzing van de plaatsvervangend voorzitter van de Statencommissie Economie
Financiën en Bestuur (EFB) zijn geen kosten gemoeid.

1

2022

Proces en procedure.
De zittingsperiode van de plaatsvervangend commissievoorzitter eindigt in ieder geval aan het
einde van de zittingsperiode van Provinciale Staten.

Voorstel.
Het presidium stelt u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Presidium van Provinciale Staten Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

dhr. M. Admiraal, griffier

2

2022
Ontwerpbesluit

Nr.

Onderwerp: aanwijzen plaatsvervangend voorzitter Statencommissie Economie Financiën en
Bestuur (EFB)

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van het Presidium van 27 juni 2022;

gelet op artikel 62 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015’;

besluiten voor het resterende deel van de Statenperiode 2019-2023 aan te wijzen:
-

Statenlid T.K. van Wijnen als plaatsvervangend voorzitter van de Statencommissie
Economie Financiën en Bestuur.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier

3

7 Memo Voordracht Vergaderschema 2023
1 Memo vergaderschema PS en Statencommissies 2023.docx

Aan

Uw contactpersoon

Presidium

dhr E. Krijgsman

Kopie aan

STG

Bijlagen: 2
Telefoonnummer +31235143288
krijgsmane@noord-holland.nl

Betreft: memo vergaderschema 2023

Memo

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld:
• kennis te nemen van de (mogelijke) planning van de uitgangspunten
van het vergaderschema van Provinciale Staten en Statencommissies
2023;
• Een voorkeur uit te spreken voor het tijdstip van de
afscheidsvergadering en installatievergadering van Provinciale
Staten, overdag of ’s avonds?;
• te besluiten het schema ter vaststelling tot 15 maart 2023 en
indicatief vanaf 15 maart 2023 voor te leggen aan de eerstvolgende
Statenvergadering op 4 juli 2022.
1.
Inleiding
Op grond van het bepaalde in artikel 17, eerste lid, van de Provinciewet,
als ook artikel 12, eerste lid van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en
Statencommissies van Noord-Holland 2015, biedt het presidium aan PS
het vergaderschema aan.
2.
Uitgangspunten
Het vergaderschema voor 2023 is gebaseerd op voorgaande
vergaderschema’s, als ook op de in de loop der jaren ervaren
knelpunten en eerder vastgestelde uitgangspunten:
1.
Statenleden dienen voldoende gelegenheid te hebben om de
Staten- en commissievergaderingen goed voor te bereiden.
Rekening is gehouden met de mogelijkheid voor fracties om
tijdig te kunnen vergaderen vóórdat de Staten vergaderen,
door de week voor de Statenvergadering zo veel als mogelijk
vrij te houden. De aansluiting van de
commissievergaderingen op de vergaderingen van
Provinciale Staten is daarbij ook belangrijk, zodat adviezen
van de commissies tijdig naar de Staten kunnen worden
verzonden.
Ook wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het
uitgangspunt om geen vergaderingen direct na een

16 juni 2022
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memo vergaderschema 2021

2.

3.

4.
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recesweek te organiseren. Alleen voor de vergadering van
Provinciale Staten van maandag 6 maart valt hier niet aan te
ontkomen, tenzij het presidium deze Statenvergadering op
maandag 13 maart (2 dagen voor de Statenverkiezingen) wil
houden.
De begrotingscyclus, zoals die door Provinciale Staten wordt
gehanteerd, is in het vergaderschema voor 2023 verwerkt en
afgestemd met de ambtelijke organisatie van Gedeputeerde
Staten. Een overzicht van deze data is bijgevoegd als bijlage
bij dit memo.
De vaste vergaderdag voor Provinciale Staten en
Statencommissies, de Statendag, is de maandag. De
reservedatum voor commissievergaderingen is de
donderdagavond en alleen indien strikt noodzakelijk wordt
de dondermiddag als uitloop gebruikt.
Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale
Staten. Het is aan de nieuwe Staten om te bepalen op welke
wijze zij vergaderen en het vergaderschema verder vast te
stellen. Ervan uitgaande dat de maandag de vaste Statendag
blijft is er een indicatief vergaderschema opgesteld met
ruimte voor een inwerkprogramma voor de nieuwe Staten,
een Statenvergadering op de dag van de Eerste
Kamerverkiezingen en een planning voor voldoende
commissie- en Statenvergaderingen vanaf juni 2023.

3.
Toelichting
Statenverkiezingen
Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten
plaats. Daarom zullen er in 2023 een aantal buitengewone
Statenvergaderingen georganiseerd moeten worden.
Op woensdag 22 maart 2023 is de afscheidsvergadering van de huidige
samenstelling van Provinciale Staten en op donderdag 23 maart 2023 is
de installatievergadering voor de nieuwe samenstelling van Provinciale
Staten. Voorafgaand aan de afscheidsvergadering is een bijeenkomst
voorzien om afscheid te nemen van de duo-commissieleden die zich in
deze periode hebben ingezet.
- Aan het presidium de vraag of er een voorkeur is om de
afscheids- en installatievergaderingen overdag of in de
avonduren te organiseren?
Verkiezingen Eerste Kamer
De verkiezing van de Eerste Kamer is op dinsdag 30 mei, stipt om 15.00
uur. Deze verkiezing dient plaats te vinden tijdens een vergadering van
Provinciale Staten. In het vergaderschema wordt er rekening mee
gehouden dat er indien gewenst ook andere onderwerpen op de agenda
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komen en indien nodig een interim-Statencommissie op maandag 15
mei besluiten kunnen voorbereiden.
Ruimte voor extra commissievergaderingen
De meeste donderdagavonden in het schema zijn gereserveerd voor
eventuele extra commissievergaderingen. Het is gebruikelijk dat een
commissie zelf besluit over het extra vergaderen op reservedata.
Uitgangspunt is dat hier zo min mogelijk gebruik van wordt gemaakt.
De eindtijd van Statenvergaderingen wordt strikt gehandhaafd en bij
uitloop wordt in principe gebruik gemaakt van reservemaandagen.
Verdeling dagdelen commissies, PS en werkbezoeken
Op een vaste vergaderdag vergadert een commissie op de
maandagmiddag en een commissie op de maandagavond. Gemiddeld
zijn twee van de vier maandagen per maand in gebruik als
commissiedag en gemiddeld één maandag per maand voor de
Statenvergadering. De resterende maandag kan gebruikt worden voor
onder meer werkbezoeken en andere Statengerelateerde activiteiten.
4.
Planning en Control-cyclus
Het presidium stelt voor dat leden van PS (uiterlijk een week na de
digitale verzending) alleen op aanvraag de fysieke ontwerpbegroting
2024 ontvangen, zoals gebruikelijk. In het vergaderschema zijn alle
belangrijke data van de P&C cyclus opgenomen.
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2022

Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 16 juni 2022
Onderwerp: Vergaderschema PS en Statencommissies 2023

Bijlagen:
- Ontwerpbesluit
- Vergaderschema PS en Statencommissies 2023

1. Inleiding
Op grond van het bepaalde in artikel 17, eerste lid, van de Provinciewet, als ook artikel 12, eerste
lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale
Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015, biedt het presidium aan PS het
vergaderschema aan.
Het presidium heeft in zijn vergadering van 27 juni 2022 gesproken over het vergaderschema voor
de vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies in 2023. Omdat op 15 maart 2023
Statenverkiezingen plaatsvinden wordt het vergaderschema tot en met die datum door uw Staten
vastgesteld. Het aansluitende deel is “indicatief” en wordt ter vaststelling aangeboden aan de
nieuwe Staten.
Op grond van het bepaalde in artikel 17, eerste lid, van de Provinciewet, als ook artikel 12, eerste
lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale
Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015, biedt het presidium u hierbij het
vergaderschema aan.

2. Uitgangspunten
Het vergaderschema voor 2023 is gebaseerd op voorgaande vergaderschema’s, als ook op de in de
loop der jaren ervaren knelpunten en eerder vastgestelde uitgangspunten:
1.

1

Statenleden dienen voldoende gelegenheid te hebben om de Staten- en
commissievergaderingen goed voor te bereiden. Rekening is gehouden met de
mogelijkheid voor fracties om tijdig te kunnen vergaderen vóórdat de Staten
vergaderen, door de week voor de Statenvergadering zo veel als mogelijk vrij te
houden. De aansluiting van de commissievergaderingen op de vergaderingen van
Provinciale Staten is daarbij ook belangrijk, zodat adviezen van de commissies tijdig
naar de Staten kunnen worden verzonden.
Ook wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het uitgangspunt om geen
vergaderingen direct na een recesweek te organiseren. Alleen voor de vergadering van
Provinciale Staten van maandag 6 maart valt hier niet aan te ontkomen.

2022
2.

3.

4.

De begrotingscyclus, zoals die door Provinciale Staten wordt gehanteerd, is in het
vergaderschema voor 2023 verwerkt en afgestemd met de ambtelijke organisatie van
Gedeputeerde Staten. Een overzicht van deze data is bijgevoegd als bijlage bij dit
memo.
De vaste vergaderdag voor Provinciale Staten en Statencommissies, de Statendag, is de
maandag. De reservedatum voor commissievergaderingen is de donderdagavond en
alleen indien strikt noodzakelijk wordt de dondermiddag als uitloop gebruikt.
Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het is aan de nieuwe
Staten om te bepalen op welke wijze zij vergaderen en het vergaderschema verder vast
te stellen. Ervan uitgaande dat de maandag de vaste Statendag blijft is er een indicatief
vergaderschema opgesteld met ruimte voor een inwerkprogramma voor de nieuwe
Staten, een Statenvergadering op de dag van de Eerste Kamerverkiezingen en een
planning voor voldoende commissie- en Statenvergaderingen vanaf juni 2023.

3. Toelichting
Statenverkiezingen
Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Daarom zullen er in 2023
een aantal buitengewone Statenvergaderingen georganiseerd moeten worden.
Op woensdag 22 maart 2023 is de afscheidsvergadering van de huidige samenstelling van
Provinciale Staten en op donderdag 23 maart 2023 is de installatievergadering voor de nieuwe
samenstelling van Provinciale Staten. Voorafgaand aan de afscheidsvergadering is een bijeenkomst
voorzien om afscheid te nemen van de duo-commissieleden die zich in deze periode hebben
ingezet.

Verkiezingen Eerste Kamer
De verkiezing van de Eerste Kamer is op dinsdag 30 mei, stipt om 15.00 uur. Deze verkiezing dient
plaats te vinden tijdens een vergadering van Provinciale Staten. In het vergaderschema wordt er
rekening mee gehouden dat er indien gewenst ook andere onderwerpen op de agenda komen en
indien nodig een interim-Statencommissie op maandag 15 mei besluiten kunnen voorbereiden.

Ruimte voor extra commissievergaderingen
De meeste donderdagavonden in het schema zijn gereserveerd voor eventuele extra
commissievergaderingen. Het is gebruikelijk dat een commissie zelf besluit over het extra
vergaderen op reservedata. Uitgangspunt is dat hier zo min mogelijk gebruik van wordt gemaakt.
De eindtijd van Statenvergaderingen wordt strikt gehandhaafd en bij uitloop wordt in principe
gebruik gemaakt van reservemaandagen.

2

2022
Verdeling dagdelen commissies, PS en werkbezoeken
Op een vaste vergaderdag vergadert een commissie op de maandagmiddag en een commissie op
de maandagavond. Gemiddeld zijn twee van de vier maandagen per maand in gebruik als
commissiedag en gemiddeld één maandag per maand voor de Statenvergadering. De resterende
maandag kan gebruikt worden voor onder meer werkbezoeken en andere Statengerelateerde
activiteiten.

4.

Planning en Control-cyclus

Het presidium stelt voor dat leden van PS (uiterlijk een week na de digitale verzending) alleen op
aanvraag de fysieke ontwerpbegroting 2024 ontvangen, zoals gebruikelijk. In het overzicht in de
bijlage zijn alle belangrijke data van de P&C cyclus opgenomen.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

A. Th. H. van Dijk, voorzitter presidium
M. Admiraal, griffier presidium

3

2022
Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

- gelezen de voordracht van het presidium van 27 juni 2022;
- gelet op artikel 17, eerste lid, van de Provinciewet;
- gelet op artikel 12, eerste lid, van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015;

besluiten:
1. het bijgevoegde vergaderschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten en
Statencommissies ten behoeve van 1 januari 2023 tot en met 15 maart 2023 vast te
stellen;
2. het indicatieve vergaderschema van 15 maart tot en met 31 december 2023 ter
vaststelling voor te leggen aan de nieuwe Staten;
3. het college van Gedeputeerde Staten op te dragen de Planning en Control-kalender te
baseren op het vergaderschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten en
Statencommissies 2023.

Haarlem, 4 juli 2022

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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1 Vergaderschema 2023.docx

Vergaderschema PS 2023 – optioneel na de Statenverkiezingen van 15 maart 2023
Week

Datum

dag

52+1

1

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

Kerstreces 20222023

2-jan
3-jan
4-jan
5-jan

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

6-jan vrijdag

2

9-jan
10-jan
11-jan
12-jan
13-jan

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

16-jan maandag

3

17-jan dinsdag
18-jan woensdag
19-jan donderdag

Statenmaandag

09.00-16.45 Commissie Natuur,
uur
Landbouw en
Gezondheid (NLG)
18.15-21.45 Commissie Ruimte,
uur
Wonen en Klimaat
(RWK)

werkbezoeken

Deze cie voedt PS van 6 februari 2023
Deze cie voedt PS van 6 februari 2023

reservedatum
commissies

20-jan vrijdag
23-jan maandag

4

13.15-16.45 Commissie
uur
Economie, Financiën
en Bestuur (EFB)

Deze cie voedt PS van 6 februari 2023

Week

Datum

dag

tijd

bijeenkomst

18.15-21.45 Commissie Mobiliteit
uur
& Bereikbaarheid
(M&B)
24-jan dinsdag
25-jan woensdag
26-jan donderdag

reservedatum
commissies

Onderwerp

Deze cie voedt PS van 6 februari 2023

publicatie stukken PS

27-jan vrijdag
30-jan maandag

5

31-jan
1-feb
2-feb
3-feb

6

Agendacommissie
PS

dag van kandidaatstelling PS verkiezingen

Statenmaandag

Ruimte voor werkbezoeken

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

6-feb maandag

7-feb
8-feb
9-feb
10-feb

09.3011.00 uur

publicatie stukken commissies

09.30-11.00 Presidium
uur
13.00 uur
Provinciale Staten

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

13-feb maandag

7

14-feb dinsdag

09.00-16.45 Commissie Natuur,
uur
Landbouw en
Gezondheid (NLG)
18.15-21.45 Commissie Ruimte,
uur
Wonen en Klimaat
(RWK)

Deze cie voedt PS van 6 maart 2023
1e begrotingswijziging 2023
Deze cie voedt PS van 6 maart 2023
1e begrotingswijziging 2023

Week

Datum

dag

15-feb woensdag
16-feb donderdag

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

reservedatum
commissies

17-feb vrijdag
20-feb maandag

8

21-feb dinsdag
22-feb woensdag
23-feb donderdag
24-feb
25 februari t/m 5 maart
2023 voorjaars
vakantie
27-feb
9
28-feb
1-mrt
2-mrt
3-mrt

10

reservedatum
commissies

Deze cie voedt PS van 6 maart 2023
1e begrotingswijziging 2023
Deze cie voedt PS van 6 maart 2023
1e begrotingswijziging 2023

Publicatie stukken PS

vrijdag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

6-mrt maandag

7-mrt
8-mrt
9-mrt
10-mrt

13.15-16.45 Commissie
uur
Economie, Financiën
en Bestuur (EFB)
18.15-21.45 Commissie Mobiliteit
uur
& Bereikbaarheid
(M&B)

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.30-11.00 Presidium
uur
13.00 uur
PS (wel direct na
voorjaarsreces)

1e begrotingswijziging 2023

Week

Datum

dag

13-mrt maandag

11
14-mrt dinsdag
15-mrt woensdag

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

OPTIONEEL PS (ipv
direct na reces, vlak
voor verkiezingen)
Verkiezingen
Provinciale Staten
Verkiezingen
Waterschappen
21.00-02.00 PS, duo's (en
uur
kandidaatStatenleden voor
wie de reiskosten
niet declarabel zijn)

Provinciale statenverkiezingen

Uitslagenavond

START INDICATIEF VERGADERSCHEMA PS EN
COMMISSIES
16-mrt donderdag
17-mrt vrijdag
20-mrt maandag

12
21-mrt dinsdag

22-mrt woensdag

16.00-17.00 OPTIONEEL
uur
lijsttrekkersbijeenkom
st (voor eerste
afspraken en evt.
start
(in)formatieproces)
13.00-19.00 PS-leden (gekozen
Procedure geloofsbrievenonderzoek o.l.v. het Centraal
uur
op 15 maart)
Stembureau; aannemen benoeming en afscheid nemende
Statenleden inleveren bescheiden

10.00-12.00 Commissie van
uur
Geloofsbrievenonderzoek

Onderzoek geloofsbrieven

Week

Datum

dag

overdag of avond?
overdag of avond?
overdag of avond?

23-mrt donderdag
24-mrt vrijdag

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

18.00-18.45 PS en duouur
commissieleden
19.00 uur
Provinciale Staten

afscheid duo-commissieleden

19.00 uur

Provinciale Staten

beëdiging nieuwe statenleden

Provinciale Staten
(optioneel)

bijv. inwerkprogramma Statenleden

Provinciale Staten
(optioneel)

bijv. inwerkprogramma Statenleden

27-mrt maandag

afscheid statenleden

28-mrt dinsdag
29-mrt woensdag
30-mrt donderdag
31-mrt vrijdag
3-apr maandag
4-apr dinsdag
5-apr woensdag
6-apr donderdag
7-apr vrijdag

10-apr
11-apr
12-apr
13-apr
14-apr

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

17-apr maandag

witte
donderdag
Goede
vrijdag

Pasen

09.30-11.00 Presidium
uur

Provinciale Staten
(optioneel)

bijv. inwerkprogramma Statenleden

Week

Datum

dag

18-apr
19-apr
20-apr
21-apr

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

24-apr
25-apr
26-apr
27-apr
28-apr
29 april t/m 7 mei 2023
meivakantie
1-mei
2-mei
3-mei
4-mei
5-mei

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8-mei maandag
9-mei
10-mei
11-mei
12-mei

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

dag van kandidaatstelling Eerste Kamerverkiezing
Koningsdag

Bevrijdingsdag

Provinciale Staten
(optioneel)

bijv. inwerkprogramma Statenleden

Interim
statencommissie
(optioneel)

Deze cie. kan PS 30 mei voeden

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

15-mei maandag

16-mei dinsdag
17-mei woensdag

Week

Datum

dag

18-mei donderdag

tijd

bijeenkomst

Hemelvaart
s-dag

19-mei vrijdag
22-mei
23-mei
24-mei
25-mei
26-mei

Publicatie PS stukken

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

29-mei maandag
30-mei dinsdag

Onderwerp

Statenmaandag

Ruimte voor werkbezoeken

13.00 uur

Provinciale Staten

Dag van stemming Eerste Kamer verkiezing

15.00 uur

Verkiezingen 1e
Kamer, 15.00 uur

Verkiezingen Eerste Kamer, let op: het stemmoment
is exact om 15.00 uur!

Pinksteren

31-mei woensdag
1-jun donderdag
2-jun vrijdag
5-jun maandag
6-jun dinsdag

Provinciale Staten
(optioneel)
of inwerkprogramma Statenleden
(interim)
Agendacommissie

7-jun woensdag
8-jun donderdag
9-jun vrijdag
12-jun maandag
13-jun dinsdag
14-jun woensdag

Provinciale Staten
(optioneel)
of inwerkprogramma Statenleden

Week

Datum

dag

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

15-jun donderdag
16-jun vrijdag
19-jun maandag

13.1516.45 uur

Statencommissie
1

18.1521.45 uur

Statencommissie
2

20-jun dinsdag
21-jun woensdag
22-jun donderdag

Deze cie voedt PS van 10 juli 2023
Jaarstukken 2022 en Kaderbrief 2024
Deze cie voedt PS van 10 juli 2023
Jaarstukken 2022 en Kaderbrief 2024

reservedatum
commissies

23-jun vrijdag
26-jun maandag

09.30-11.00 Presidium
uur

13.1516.45 uur
18.1521.45 uur
27-jun dinsdag
28-jun woensdag
29-jun donderdag

Statencommissie
3
Statencommissie
4

Deze cie voedt PS van 10 juli 2023
Jaarstukken 2022 en Kaderbrief 2024
Deze cie voedt PS van 10 juli 2023
Jaarstukken 2022 en Kaderbrief 2024

reservedatum
commissies

30-jun vrijdag
3-jul maandag
4-jul dinsdag
5-jul woensdag

Statenmaandag

Ruimte voor werkbezoeken

Week

Datum

dag

tijd

bijeenkomst

6-jul donderdag
7-jul vrijdag
10-jul maandag

11-jul
12-jul
13-jul
14-jul

09.00-09.45 Presidium
uur

10.00 uur

Provinciale Staten

13.00 uur
16.0017.00 uur

Provinciale Staten
(uitloop)
Agendacommissie
PS

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

17-jul maandag
18-jul dinsdag
19-jul
20-jul
21-jul
22 juli t/m 3 september
2023 Zomervakantie
24-jul
25-jul
26-jul
27-jul
28-jul

woensdag
donderdag
vrijdag

31-jul
1-aug
2-aug
3-aug
4-aug

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Onderwerp

Week

Datum

dag

7-aug
8-aug
9-aug
10-aug
11-aug

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

14-aug
15-aug
16-aug
17-aug
18-aug

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

21-aug
22-aug
23-aug
24-aug
25-aug

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

28-aug
29-aug
30-aug
31-aug
1-sep

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

4-sep
5-sep
6-sep
7-sep
8-sep

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

Statenmaandag

Ruimte voor werkbezoeken

Week

Datum

dag

11-sep maandag

tijd

bijeenkomst

13.1516.45 uur
18.1521.45 uur

Statencommissie
1
Statencommissie
2

Onderwerp

Deze commissie voedt PS van 2 oktober
Deze commissie voedt PS van 2 oktober

12-sep dinsdag
13-sep woensdag
14-sep donderdag

reservedatum
commissies

15-sep vrijdag
18-sep maandag

13.1516.45 uur
18.1516.45 uur

19-sep dinsdag
20-sep woensdag
21-sep donderdag

Statencommissie
3
Statencommissie
4

Deze commissie voedt PS van 2 oktober
Deze commissie voedt PS van 2 oktober

reservedatum
commissies

22-sep vrijdag
Optie Statenweekend 22 t/m 24 sept.
25-sep maandag

26-sep
27-sep
28-sep
29-sep

Agendacommissie
PS
Statenmaandag

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

2-okt maandag

09.3011.00 uur
13.00 uur

Presidium
Provinciale Staten

Ruimte voor werkbezoeken

Week

Datum

dag

3-okt
4-okt
5-okt
6-okt

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

13.1516.45 uur
18.1521.45 uur

Statencommissie
1
Statencommissie
2

Deze commissie voedt PS van 6 november Begroting 2024
Deze commissie voedt PS van 6 november Begroting 2024

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9-okt maandag

10-okt dinsdag
11-okt woensdag
12-okt donderdag

reservedatum
commissies

13-okt vrijdag
16-okt maandag

17-okt dinsdag
18-okt woensdag
19-okt donderdag
20-okt vrijdag

21 oktober t/m 29
oktober 2023
Herfstvakantie
23-okt
24-okt
25-okt
26-okt
27-okt

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

13.1516.45 uur
18.1521.45 uur

Statencommissie
3
Statencommissie
4

reservedatum
commissies

Deze commissie voedt PS van 6 november Begroting 2024
Deze commissie voedt PS van 6 november Begroting 2024

Week

Datum

dag

30-okt
31-okt
1-nov
2-nov
3-nov

tijd

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

6-nov maandag

09.0009.45 uur
10.00 uur

7-nov dinsdag

bijeenkomst

Onderwerp

Statenmaandag

Ruimte voor werkbezoeken

Presidium
Provinciale Staten Begroting 2024
Agendacommissie
PS

8-nov woensdag
9-nov donderdag
10-nov vrijdag
13-nov maandag
14-nov
15-nov
16-nov
17-nov

13.00 uur

Provinciale Staten
(uitloop)

13.1516.45 uur
18.1521.45 uur

Statencommissie
1
Statencommissie
2

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

20-nov maandag

21-nov dinsdag
22-nov woensdag
23-nov donderdag
24-nov vrijdag

reservedatum
commissies

Deze commissievergadering voedt PS van 11
december

Week

Datum

dag

28-nov dinsdag

tijd

bijeenkomst

Onderwerp

13.1516.45 uur
18.1521.45 uur

Statencommissie
3
Statencommissie
4

Deze commissievergadering voedt PS van 11
december
Deze commissievergadering voedt PS van 11
december

Statenmaandag

Ruimte voor werkbezoeken

29-nov woensdag
30-nov donderdag
1-dec vrijdag
4-dec
5-dec
6-dec
7-dec

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

reservedatum
commissies

8-dec vrijdag
11-dec maandag

09.3011.00 uur
13.00 uur

Presidium
Provinciale Staten

12-dec dinsdag
13-dec woensdag
14-dec donderdag
15-dec vrijdag
18-dec maandag
19-dec dinsdag
20-dec woensdag
21-dec donderdag
22-dec vrijdag

13.00 uur

Provinciale Staten
(uitloop)
Agendacommissie
PS

Week

Datum

dag

tijd

25-dec
26-dec
27-dec
28-dec
29-dec

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Kerstmis
Kerstmis

1-jan
2-jan
3-jan
4-jan
5-jan

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8-jan
9-jan
10-jan
11-jan
12-jan

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

bijeenkomst

Onderwerp

23 december 2023 t/m 7
januari 2024
kerstvakantie

15-jan maandag

16-jan dinsdag
17-jan woensdag
18-jan donderdag
19-jan vrijdag

Nieuwjaarsreceptie Bestuur (o.v.b.)

13.1516.45 uur
18.1521.45 uur

Statencommissie
1
Statencommissie
2

reservedatum
commissies

Deze commissie voedt PS van 5 februari
Deze commissie voedt PS van 5 februari

Week

Datum

dag

22-jan maandag

tijd

bijeenkomst

13.1516.45 uur
18.1521.45 uur

Statencommissie
3
Statencommissie
4

Onderwerp

Deze commissie voedt PS van 5 februari
Deze commissie voedt PS van 5 februari

23-jan dinsdag
24-jan woensdag
25-jan donderdag

reservedatum
commissies

26-jan vrijdag
29-jan
30-jan
31-jan
1-feb
2-feb

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

Statenmaandag

vrijdag

5-feb

maandag
6-feb dinsdag

09.3011.00 uur
13.00 uur

Presidium
Provinciale Staten

Ruimte voor werkbezoeken
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1 Memo Technische actualisering reglement van orde.docx

Aan

Uw contactpersoon

Presidium

K. Konings

Kopie aan

AD/STG

Telefoonnummer +31235143032
koen.konings@noord-holland.nl

Betreft: Technische actualisering Reglement van Orde

Memo

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- kennis te nemen van het voorgestelde proces om te komen een
geactualiseerd Reglement van Orde.
Aanleiding
Gedurende de afgelopen Statenperiode hebben er op verschillende
momenten wijzigingen plaatsgevonden in het gebruik van specifieke
onderdelen van het Reglement van Orde van de Provinciale Staten van
Noord-Holland. Om een goede basis neer te zetten voor de nieuwe
Statenperiode is het wenselijk het Reglement van Orde integraal te
actualiseren. Hiermee kunnen de afzonderlijke wijzigingen die over de
afgelopen periode hebben plaatsgevonden beter in congruentie worden
gebracht met elkaar en kunnen overbodige herhalingen worden
verwijderd. Tevens wordt het Reglement van Orde opnieuw zo goed
mogelijk aansluitend gemaakt op geldende wet en regelgeving en
werkwijze van de Staten.
Doel
Deze “Algemene Periodieke Keuring” van het Reglement van Orde heeft
tot doel een goede basis neer te zetten voor de nieuwe Statenperiode.
Proces
Juridische zaken voert de voorstellen voor aanpassing van het
Reglement van Orde uit met ondersteuning van de Statengriffie.
De wijzigingen zullen naar verwachting te beperkt zijn om het hele RvO
te vernieuwen. In het derde kwartaal van 2022 wordt er een
wijzigingsbesluit via het presidium aangeboden aan Provinciale Staten.
Daarbij zal ook een toelichting worden gegeven met wat de
verschillende wijzigingen inhouden.
Het wijzigingsbesluit met de informatieve toelichting komen als bijlage
onder de voordracht die aan Provinciale Staten wordt gezonden. Daarna
wordt het bijgewerkte Reglement van Orde ter vaststelling doorgeleid
naar de Provinciale Staten.

8 juni 2022
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9 Memo Proces om te komen tot kader omgaan met afsplitsingen
1 Memo - Proces om te komen tot kader omgaan met afsplitsingen.docx

Aan

Uw contactpersoon

Presidium

K. Konings

Kopie aan

AD/STG

Telefoonnummer +31235143032
koen.konings@noord-holland.nl

Betreft: Afspraken over hoe om te gaan met afsplitsingen

Memo

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- kennis te nemen van het voorgestelde proces om te komen tot
een helder kader met afspraken voor afsplitsingen.
Aanleiding
Gedurende de afgelopen Statenperiode heeft PS veel te maken gekregen
met afsplitsingen. Daarmee is ook de discussie over hoe we op een
goede manier omgaan met afsplitsingen opnieuw opgelaaid. Hoewel dit
wel tot wijzigingen in bijvoorbeeld de spreektijdverdeling heeft geleid is
de discussie hierover nog niet afdoende beslecht en lijkt het wenselijk
een nieuw kader op te stellen voor hoe om te gaan met afsplitsingen.
Doel
Het opstellen van een helder kader met afspraken over hoe om te gaan
met afsplitsingen om hiermee een goede basis neer te zetten voor de
nieuwe Statenperiode.
Proces
Het zomerreces wordt gebruikt voor een onderzoek naar de
mogelijkheden voor hoe om te gaan met afsplitsingen. Hierbij wordt
voornamelijk onderzocht hoe er bij andere provincies met afsplitsingen
om wordt gegaan. Uit het onderzoek wordt een aantal mogelijkheden
op hoofdlijnen in kaart gebracht. Na het zomerreces wordt een
overzicht van deze mogelijkheden aangeboden aan het presidium
inclusief een juridisch advies. Het presidium wordt dan gevraagd een
voorkeursvariant te kiezen welke daarna zal worden uitgewerkt.
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