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Verkouden leden kunnen niet
meedoen in Staten
Provinciale politiek wil weer fysiek bijeen komen
Pieter Atsma
Leeuwarden Provinciale Staten komen in mei weer fysiek bij elkaar in het
provinciehuis. De fractievoorzitters besloten gisterochtend dat ze niet
nog eens de volledige besluitvorming op afstand willen doen, zoals dat
vorige week gebeurde. Ze nemen daarbij voor lief dat verkouden
Statenleden noodgedwongen niet kunnen meedoen.
,,Wy misse by it debat de ûnderlinge ynteraksje. Datst elkoar even yn de
eagen sjen kinst. Sitst no nei de kamera te sjen, nei in ljochtsje.”
ChristenUnie-Statenlid Wiebo de Vries verwoordde gisteren het gevoel
dat vrij breed leeft in de Staten: het digitaal vergaderen ging technisch
dan wel goed, het verdient toch echt de voorkeur om fysiek bij elkaar tot
besluiten te komen.
Dat gold zelfs voor D66 en CDA, de partijen die begin deze maand nog fel
tegen waren. Johan Tjalsma sprak inmiddels van ,,in grutte winsk” om
toch weer bij elkaar te komen. Na afloop legde hij uit dat de situatie
anders is, nu iedereen al weken thuis zit en dus recent geen fysiek contact
heeft gehad. Een Statenbijeenkomst zou dan toch weer moeten kunnen.
Bovendien, zei Tjalsma, was van een inhoudelijk debat langs digitale weg
eigenlijk geen sprake geweest.
Commissaris van de Koning Arno Brok kwam met het voorstel om eerst
een soort digitale commissievergadering te doen, en vervolgens de
Statenvergadering op 27 mei in het provinciehuis. Hetty Janssen (PvdA)
vroeg hoe dan wordt omgegaan met verkouden Statenleden: zij mogen de
deur niet uit en zouden dan niet kunnen deelnemen. ,,Als je het digitaal
doet, weet je in ieder geval zeker dat iedereen kan meedoen.”
Tjalsma zei dat zo’n situatie eigenlijk niet verschilt met normaal: ook dan
kunnen Statenleden niet komen als ze ziek zijn. ,,Dat is einliks net oars
as oars. It risiko is no wol wat grutter, mar sa wurket it no ienris.”
Janssen vond de situatie toch echt niet te vergelijken, nu mensen met een
verkoudheid verplicht thuis moeten blijven. ,,En ik vind het nogal wat als
je er niet bij kunt zijn omdat je gewoon wat snotterig bent.”
VVD’er Klaas Kielstra wees er nog op dat de coronamaatregelen nog wel
even blijven. ,,Dan zouden we een jaar niet bij elkaar kunnen komen. Dat
lijkt me niet acceptabel.”
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Stemming
Uiteindelijk besloten de Statenleden in te stemmen met het voorstel van
Brok, die nog gaat kijken naar mogelijkheden waarop zieke Statenleden
wel mee kunnen stemmen. Mogelijk gebeurt de stemming net als vorige
week per post.
De provincie zoekt nu uit hoe een Statenvergadering veilig kan
plaatsvinden op het provinciehuis. Waarschijnlijk gebeurt dat met
slechts een aantal Statenleden tegelijk in de zaal.
Na vragen van Corlienke de Jong verzekerde Brok nog dat hij ook
aandacht zal schenken aan de plek waar Statenleden kunnen verblijven
als ze niet in de zaal zijn. Daarover hoeven ze zich geen zorgen te maken,
zei hij. ,,Jo hoege net achter in stek op de Twabaksmerk te wachtsjen.”

https://krant.frieschdagblad.nl/titles/frieschdagblad/6510/publications/1343/articles/1129121/22/5

2/2

