
 

 

 

Commissieadvies 

 
 
 
 
 

DATUM 20-1-2021 

REGISTRATIENUMMER 821D2984 

NUMMER PS PS2021BEM02 

COMMISSIE BEM 

TITEL SV Kredietaanvraag vernieuwing audiovisuele installatie in Statenzaal en 
commissiekamer(s) 

 
Tijdens de bespreking van dit voorstel komen verschillende onderwerpen terug: 
- Er worden kritische opmerkingen gemaakt over het gevolgde proces en de rol van het Fractievoorzittersoverleg 
van december jl.  
- Sommige fracties vinden het gevraagde krediet heel hoog; men heeft er moeite mee dit ‘voor zichzelf’ uit te 
geven. Kan het niet een onsje minder, bijvoorbeeld géén 2e commissiekamer en / of geen geluidsinstallatie in 
Bob’s bar? Zijn deze nog als ‘optioneel’ in de aanbesteding uit te zetten? 
- Ook over de hoogte van de posten ‘onvoorzien’ en ‘projectbeheersing’ worden vragen gesteld. 
 
Gedeputeerde geeft aan dat er inderdaad een afwijkend proces is gevolgd. Omdat deze posten abusievelijk niet 
in een MJIP waren opgenomen, dient een apart voorstel richting de Staten te worden gestuurd. Verder is er 
tijdsdruk: om tijdens het zomerreces de vernieuwing te laten plaats vinden, diende de aanbesteding reeds in de 
markt te worden gezet. Het Fractievoorzittersoverleg is daar, zo heeft gedeputeerde begrepen, mee akkoord 
gegaan. Dit is ook de reden voor de relatief hoge post ‘onvoorzien’: er is in de planning geen tijd voor een 
bestuurlijk proces om zo nodig extra middelen aan te vragen. Gedeputeerde geeft aan er alles aan te doen om 
het gebruik van deze post zo klein mogelijk te houden. 
Vervolgens legt de Statengriffier nut en noodzaak van de wens voor een tweede commissiekamer toe. Gezien de 
volle agenda van de Staten is het soms nodig paralelle sessies te organiseren. Verder ontstaat er een andere 
dynamiek in een commissievergadering of informatiebijeenkomst, wanneer deze in een kleinere commissiekamer 
plaats vindt dan in de (te) grote statenzaal. 
M.b.t. de eventuele wens om de aanbesteding aan te passen en de tweede commissiekamer en / of de 
voorzieningen voor Bob’s bar als ‘optie’ op te nemen, legt de gedeputeerde, ondersteund door een 
aanbestedingsjurist, uit dat de voorzieningen voor Bob’s bar desgewenst uit de aanbesteding kunnen worden 
geschreven. Dit kan niet voor wat betreft de tweede commissiekamer; de materiële impact is dusdanig, dat de 
aanbesteding dient te worden teruggetrokken en er vertaging van een aantal weken ontstaat. Hierdoor wordt het 
risico dat een en ander niet gereed is aan het einde van het zomerreces groter, waardoor eventueel een kostbaar 
alternatief moet worden gehuurd om toch vergaderingen van PS te laten doorgaan. 
 
Omdat met name de PVV en de SP aangeven hier in PS over te willen spreken, adviseert de commissie het 
presidium dit als ‘klein debat’ te agenderen voor een besloten deel de vergadering van Provinciale Staten. 
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