Besluitenlijst presidium 6 september 2005.
Ad1: Opening en mededelingen voorzitter.
• Op woensdag 26 april 2006 vindt een bezoek van PS aan de Eerste Kamer plaats. De leden
van het presidium dragen deze maand thema’s voor deze bijeenkomst voor bij de
Statengriffier.
Ad 2: Vaststelling agenda.
• De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ad 3: Vaststelling verslag van de vergadering van het presidium van 21 juni 2005.
• Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
• In de volgende vergadering van het presidium zal worden besloten over het eventueel in PS
agenderen van het onderwerp luchtkwaliteit.
• De griffie zal de Verordening op de fractieondersteuning vergelijken met de bevindingen in
Amsterdam ten aanzien van dit onderwerp.
Ad 5: Voorbereiding PS 26 september.
• De concept-PS agenda van 26 september is vastgesteld met inachtneming van de volgende
punten:
1. De Extra Investeringsimpuls komt niet op de agenda van 26 september, maar is
verplaatst naar PS van 31 oktober.
2. De Kwaliteitsimpuls Landelijk Gebied 2006 wordt in PS tezamen met de
programmabegroting besproken op 14 november. Voor de jaren erna komen GS in het
voorjaar van 2006 met een voorstel (Kaderbrief).
3. De concept-agenda wordt aangevuld met het onderwerp Waterschapsgrens
Amsterdam-Noord.
4. Het Controleprotocol komt op de PS-agenda van 31oktober.
5. De vergadertijd is vastgesteld op 5 uur.
Ad 6: Lijst doorgestuurde stukken en doorkijk naar PS 31 oktober 2005 en verder.
• De lijst doorgestuurde stukken is ongewijzigd vastgesteld.
• Het presidium heeft kennis genomen van de Lange Termijn Agenda van PS en heeft daarbij
aangegeven dat het rapport “vluchten kan niet meer” hoogstwaarschijnlijk na 28 november in
PS zal worden geagendeerd.
Ad 7: Vervolg op conferentie dualisme.
Het presidium heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het rapport “Dualisme: Op Drift of Op Dreef ?” waarin de
resultaten worden besproken van de enquête onder PS- en GS-leden die werd gehouden
in de aanloop naar de dualismeconferentie op 11 juli 2005. De belangrijkste conclusies in
dit rapport (blz. 23) zijn:
•
De volksvertegenwoordiging is nog onvoldoende extern gericht.
•
Agendasetting door PS gebeurt nog te weinig.
•
De kaderstelling gebeurt nog onvoldoende door PS zelf.
•
PS bemoeien zich nog teveel met de uitvoering door GS.
•
De informatievoorziening door GS aan PS verloopt goed.
•
De controle van GS door PS gaat relatief goed.
2. Kennis te nemen van het verslag van de dualismeconferentie (bevattende plenaire
gedeelten en de verslaglegging van vier workshops die twee keer zijn gehouden).
3. Te constateren dat gegeven de aard van de bij 1 genoemde conclusies het voortouw voor
eventuele verbeteracties met name bij PS dient te liggen.
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4. Te constateren dat de dualisme-conferentie nog in onvoldoende mate concrete en breed
gedragen verbetervoorstellen heeft opgeleverd.
5. Ermee in te stemmen dat een bestuurlijke werkgroep wordt gevormd, bestaande uit enkele
staten- en GS-leden, die een aantal prioritaire verbeteracties benoemt en uitwerkt en deze,
al naar gelang het antwoord op de vraag of de uitvoering door PS dan wel GS dient te
geschieden, voor het eind van dit jaar ter accordering aan PS via het Presidium (en waar
het GS betreft uiteraard aan GS) voorlegt. De werkgroep dient bij zijn werkzaamheden
ook de uitkomsten van de debatscan te betrekken.
6. Voor de bestuurlijke werkgroep namens PS uit te nodigen de statenleden Zeeman,
Binnema en Zijlstra. De VVD draagt deze maand een statenlid voor.
7. Vanuit het presidium mw. Weeda af te vaardigen in deze bestuurlijke werkgroep.
8. GS uit te nodigen om drie leden uit hun midden zitting te laten nemen in die bestuurlijke
werkgroep.
9. De bestuurlijke werkgroep zelf hun voorzitter uit hun midden te laten kiezen.
10. De bestuurlijke werkgroep te laten ondersteunen door ambtenaren van de statengriffie en
het ambtelijk apparaat van GS.
11. Het verslag van de dualisme-conferentie, met een begeleidende brief over het besluit van
het Presidium aangaande dit voorstel, te laten verspreiden onder alle statenleden.
Ad 8: Conferentie Wieringerrandmeer.
• De conferentie vindt plaats op 3 oktober van 12.00 tot 18.00, waarschijnlijk in
Hippolytushoef
• Er zullen twee sessies van 3 parallelle workshops worden gehouden.
• Onderwerpen voor workshops zijn:
1. de perspectieven van het WRM (in relatie tot het watersysteem in de Kop van
Noord-Holland, de kaderrichtlijn Water, relatie tussen PNH, Hoogheemraadschap,
gemeenten).
2. de achtergronden van het ontwerp van Lago Wirense.
3. de gebiedsontwikkeling (pps, vergelijking Bloemendalerpolder, adviescie.
Bakker).
4. mogelijke constructies van samenwerking tussen publieke en private partijen na
het sluiten van de SOK (incl. meer specifieke de rol van de provincie).
Hierbij worden de onderwerpen 1 en 4 beide één maal behandeld; de onderwerpen 2
en 3 worden twee maal behandeld.
Ad 9: Buitenlandexcursie Commissie ROV.
• Het presidium heeft ingestemd met het voorgestelde budget voor de buitenland excursie van
de commissie ROV.
• Het indertijd vastgestelde budget voor een buitenlandexcursie van een statencommissie wordt
geïndexeerd aan de hand van het huidige prijspeil.
Ad 10: Halfjaaroverzicht budget PS.
• Het presidium heeft kennis genomen van het halfjaaroverzicht budget PS
Ad 11: Rondvraag.
• De VVD zal een nieuw fractielid voordragen als lid voor de Hoor- en Adviescommissie ter
vervanging van mw. Van Gaalen-Haanstra.
• De griffie onderzoekt of statenleden die geen gebruik maken van een provinciale laptop wél
gebruik kunnen maken van de daarvoor beschikbare programmatuur.
• De fracties zullen binnen twee weken komen met kandidaten voor co-referaten aan
Universiteiten (in het kader van de Hollandmaand). De griffie verspreidt daartoe het
programma onder de fracties.
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