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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.55 uur. Dhr. Van Hattem vraagt
of gecommuniceerd is dat het Presidium vanavond op een externe locatie
vergadert. De griffier reageert dat dit het geval is. Dhr. Van der Staak merkt
op dat hij i.v.m. andere verplichtingen tot 19.00 uur beschikbaar is voor het
bijwonen van de Procedurevergadering en de vergadering van het
Presidium. Hij verlaat de bijeenkomst.
2. Concept-notulen Presidium 8 mei 2017
Vastgesteld zonder opmerkingen. N.a.v. de notulen wil dhr. Van Hattem
graag weten welke type opleidingen ten laste van het PS-budget gaan. De
loco-griffier antwoordt dat het om een opleiding van individuele
Statenleden gaat, ten dienste van het Statenlidmaatschap. In september
2016 is hiervoor aandacht gevraagd bij Statenleden. Spreker zegt toe ten
behoeve van het eerstvolgende Presidium nadere informatie te verstrekken.
Verder wordt aandacht gevraagd voor het aanbod van vegetarische
warme maaltijden op maandagavond.
3. Mededelingen/stukken ter kennisneming
a. Woordvoering Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer
Dhr. Van Gruijthuijsen merkt op dat in de Programmaraad (Statenvoorstellen over) rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) niet
inhoudelijk kunnen worden voorbesproken, terwijl dit in het Presidium
wel zou kunnen. Hij vraagt zich af of het beleggen van de woordvoering bij de Programmaraad vanuit dat perspectief een logische keuze is.
Dhr. Van Overveld ziet geen meerwaarde in de Programmaraad. Door
het beleggen van de woordvoering over ZRK-rapporten breng je moge-
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lijk de leden van de Programmaraad in een lastige positie. Dhr. Van
Hattem vindt de woordvoering over ZRK-rapporten geen taak van de
Programmaraad. Een alternatief zou kunnen zijn dat de woordvoering
bij een Statenlid wordt belegd i.p.v. bij de Programmaraad of het Presidium. Dhr. Van der Wel stelt voor de procedure voor de agendering
van een ZRK-rapport voor behandeling in de Staten (incl. opstellen van
een Statenvoorstel) voor te bespreken in een commissie. Mevr.
Brunklaus is hier geen voorstander van. De griffier merkt op contact te
hebben gehad met andere griffies. Conclusie is dat de ideale oplossing
niet bestaat. Iedere insteek heeft voor- en nadelen en geen enkele insteek kan een potentieel lastige situatie of afweging voorkomen. De
voorzitter stelt voor om voor nu het advies van de leden van de Programmaraad te volgen en, indien daar op een later moment behoefte
aan is, de gekozen insteek te evalueren.
4. Klassenbezoeken @ Provinciehuis
Mevr. Van der Sloot stelt voor te kiezen voor het scenario van minimaal 80
klassenbezoeken per jaar (incl. busvervoer), maar wat haar betreft mag de
ambitie nog hoger liggen. Dhr. Van Hattem opteert ervoor het huidige
ambitieniveau te handhaven. Als scholen belangstelling hebben, weten ze
de provincie wel te vinden. Dhr. Van Overveld is voorstander van het
proactief benaderen van scholen. Voorts stelt dhr. Van Hattem voor om
scholen een eigen bijdrage te laten betalen; de overige aanwezigen zijn
hier geen voorstander van. Dhr. Van der Wel roept op om de
klassenbezoeken evenwichtig over de provincie te verdelen en niet enkel
voor de regio ’s-Hertogenbosch te bestemmen. De voorzitter merkt op dat
een klassenbezoek geen uitje is, maar onderdeel dient te zijn van het
opleidingsprogramma van een school. De voorzitter stelt voor de ambitie te
leggen op het organiseren van 60 klassenbezoeken per jaar (incl. busvervoer). Een meerderheid van de aanwezigen stemt met dit voorstel in. Mevr.
Van der Sloot en dhr. Van Hattem zijn, zoals hierboven aangegeven, elk
voorstander van een ander ambitieniveau.
5. Benutting Provinciehuis t.b.v. stimulering opkomstbevordering
Dhr. Van Overveld merkt op dat in de oplegnotitie is vermeld dat “bij
activiteiten door derden in het Provinciehuis sprake moet zijn van een
maatschappelijk belang dat gerelateerd kan worden aan het bestuursakkoord van de provincie.” Dhr. Van Overveld stelt dat de relatering aan
het bestuursakkoord een te grote beperking is bij het (niet) toelaten van
activiteiten van derden in het Provinciehuis. Dhr. Van Hattem merkt op dat
er een discrepantie bestaat tussen de oplegnotitie en de bijlage met de
door het college van GS vastgestelde criteria voor de benutting van het
Provinciehuis voor activiteiten van derden. Het eerste criterium dat een
activiteit “een duidelijke relatie moet hebben met de beleidsvelden en/of
maatschappelijke opgaven waarop de provincie zich richt” lijkt ruimer te
zijn dan de relatering aan het bestuursakkoord. De griffier beaamt dit en
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spreekt de wens uit dat het presidium nog eens helder uitspreekt, welk
criterium leidend dient te zijn. Mevr. Van der Sloot reageert dat haars
inziens activiteiten van derden altijd moeten aansluiten bij de provinciale
thema’s, bv. doordat een gedeputeerde of Statenlid op de desbetreffende
activiteit spreekt. Dhr. Hageman vult aan dat de activiteiten van derden
moeten aansluiten bij de provinciale actualiteit. De opmerkingen van de
aanwezigen gehoord hebbende, concludeert de voorzitter dat de criteria
van het college voor de benutting van het Provinciehuis voor activiteiten van
derden niet gewijzigd hoeven te worden. De interpretatie van deze criteria
bij de beoordeling van aanvragen is wel voor verbetering vatbaar; er dient
geen toets op een directe relatie met het bestuursakkoord te worden
gedaan.
Na dit agendapunt verlaat mevr. Van der Sloot de vergadering.
6. Terugblik op de Statendagen van 19 mei t/m 7 juli 2017
In de terugblik constateert de griffier dat het voor de rondvraag gereserveerde uur niet volledig benut wordt. Daarentegen lijkt o.b.v. de eerste
ervaringen dat een uur voor een woordvoerdersoverleg aan de krappe
kant is. Overwogen kan worden om de lengte van deze overleggen aan te
passen. Na een korte rondgang langs de aanwezigen concludeert de
voorzitter dat er nog geen wens is om nu aanpassingen door te voeren; er
is behoefte eerst meer ervaring op te doen met beide instrumenten.
Terugblikkend op de Statendag van 7 juli had dhr. Van Overveld liever
gezien dat de PS-vergadering al in de ochtend was gestart. De PS-vergadering eindigde nu in de nacht, dat is ook niet goed voor het publiek. Dhr.
Van der Wel vult aan dat journalisten hierdoor ook hun deadlines niet konden halen. De voorzitter merkt op dat eerder in de procedurevergadering
de afweging heeft voorgelegen om de PS-vergadering al in de ochtend te
starten, maar dat toen ervoor is gekozen aan de reguliere starttijd van
13.15 uur. Voorst merkt dhr. Van Overveld op dat hij zich in het debat over
de landbouwvoorstellen zeer gestoord heeft aan de opmerking vanuit een
collegelid richting een Statenlid dat hij “maar rechten moest gaan studeren.” In zijn opinie is dit een bijna regenteske opmerking. De aanwezigen
sluiten zich aan bij de opmerking van dhr. Van Overveld. Mevr. Brunklaus
merkt op dat het behandelen van nog een aantal onderwerpen na het
debat over de landbouwvoorstellen een afknapper was. De voorzitter
reageert dat gekozen is voor deze volgorde van de agenda, zodat het
debat over de landbouwvoorstellen z.s.m. kon volgen op de vele
insprekers van dit thema.
Het valt dhr. Van Overveld in algemene zin op dat het college in een PSvergadering zelden reageert op door zijn fractie ingebrachte beschouwingen. De focus van GS ligt op het beantwoorden van, in de termijn van
PS, gestelde vragen. Dhr. Van Overveld vindt dat teleurstellend en vraagt
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via de voorzitter of het college in de toekomst ook op ingebrachte
beschouwingen wil reageren.
7. De kaderstellende rol van de Staten in deze bestuursperiode
De aanwezigen stemmen in met de voorstellen van de griffier inzake de
versterking van de adviserende rol van de griffie. Hierbij hebben de
aanwezigen nog de volgende opmerkingen en/of aanvullingen:







Dhr. Van Hattem: start niet allerlei experimenten op, maar houd de
focus op een goede werking van het ‘sturen met kaders’ model;
Dhr. Hageman: het ‘van buiten naar binnen’ werken vraagt soms
andere processen; maatwerk moet mogelijk zijn;
Dhr. Van Gruijthuijsen: blijf zorgen voor een goede spreiding van het
aantal Statenvoorstellen per PS-vergadering;
Dhr. Van Overveld: borg met de ambtelijke organisatie dat vergaderstukken juiste hyperlinks bevatten, zeker in het geval als er verwezen
wordt naar een document van langer dan een jaar geleden;
Mevr. Brunklaus en dhr. Van der Wel: zorg ervoor dat de samenhang
tussen de verschillende vergaderstukken helder is en dat voor Statenleden duidelijk is op welke voorstellen ze inhoudelijk moeten reageren.

8. Fractieverantwoording 2016
De griffier meldt dat er vanuit EY nog geen ondertekende controleverklaring
beschikbaar is gesteld. Enerzijds is er vanwege onvoorziene omstandigheden vertraging opgelopen bij de accountant, anderzijds staan er nog
enige vragen open bij de fracties. De griffier stelt voor om op maandag 11
september, aansluitend op de eerste procedurevergadering na het zomerreces, een korte vergadering van het Presidium te organiseren om het
Statenvoorstel voor de fractieverantwoording 2016 (incl. de goedgekeurde
controleverklaring) alsnog te kunnen bespreken. De aanwezigen stemmen
in met dit voorstel.
Dhr. Van Gruijthuijsen roept op om nog dit jaar de Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning 2017 ter herijken zodat de fractieverantwoording 2018 op een moderne leest kan worden geschoeid. De griffier
reageert dat de herijking van deze verordening reeds in het werkprogramma van de griffie is opgenomen. Voor het einde van dit jaar wordt, met
tussenkomst van het Presidium, een voorstel tot aanpassing van de verordening geagendeerd voor de PS-vergadering.
9. Programma Heidag PS 6 oktober 2017
Dhr. Van Hattem ziet geen toegevoegde waarde in het voorliggende
programma voor de PS-heidag. De overige aanwezigen zijn wel enthousiast over het programma en spreken de voorkeur uit om de heidag in de
regio Veghel (Meijerijstad, CHV Noordkade) te laten plaatsvinden. Mevr.
Brunklaus merkt op dat twee van de drie beoogde werkbezoeken in de
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regio Veghel betrekking hebben op het thema agrofood (varkensstal Big
Developments / Jumbo Supermarkten). Zij verzoekt meer variatie aan te
brengen in de werkbezoeken; gedacht kan worden om ook iets te organiseren rondom het thema sociale veerkracht. Het maakt haar niet uit welk
werkbezoek doorgaat/afvalt, maar geeft aan de griffier mee dat Jumbo
een ‘usual suspect’ is. Haar voorkeur gaat dan eerder uit naar Albert Heijn.
Dhr. Van der Wel verzoekt voor de werkbezoeken geen groepsindeling op
te stellen. De griffier nodigt de leden van het Presidium uit om namen van
inspirerende sprekers aan haar door te geven voor het ochtendprogramma.
Dhr. Van Hattem noemt dhr. Marcel Crok, auteur van het boek ‘de staat
van het klimaat’.
10. Benutting onderzoeksbudget PS voor motie
omgevingsdiensten
Dhr. Van Hattem vraagt waarom er een voorstel voorligt om de uitvoering
van de motie te financieren uit het onderzoeksbudget van PS. De griffier
reageert dat in de motie geen financiële dekkingsbron is aangegeven en
van de Statenleden die de motie hebben ondertekend het voorstel is
gekomen om de motie op deze wijze van financiële dekking te voorzien.
De principiële vraag van de heer Van Hattem is echter terecht. Dhr. Van
Hattem stelt dat de motie is gericht aan het college; vanuit het oogpunt van
dualisme dienen GS dan ook volledig als opdrachtgever en financier op te
treden. Waarna volgens de gangbare werkwijze en opdracht uit de motie
PS geïnformeerd wordt over de resultaten van het onderzoek. De
aanwezigen stemmen in met de denklijn van dhr. Van Hattem.
11. Rondvraag
De voorzitter en de griffier kondigen aan dat alle Statenleden binnenkort
een uitnodiging ontvangen om op 13 september vanaf 19.00u in Waalre
aanwezig te zijn bij de provinciale herdenking van alle Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar
was er een beperkt aantal Statenleden aanwezig. Er wordt gekeken naar
de mogelijkheid om dit jaar, samen met enkele Statenleden, een krans te
leggen namens Provinciale Staten.
12. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om
20.15 uur. Aansluitend aan de vergadering is er nog een informeel
programma.
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