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Afdeling
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Betreft

Aanvraag spreektijd beeldvormende commissie

Naam commissie

Statencommissie RND

Onderwerp

Eerste uitkomsten gebiedsgerichte aanpak stikstof
en vervolg
23 september (mededeling met korte stand van
zaken) en 30 september (inhoudelijk gesprek met
statenleden).
23 september: Feitelijk informeren/korte stand van
zaken
30 september: Peilen & Toetsen

Datum beeldvorming
Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?

Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?
Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven?
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over
vorm en type

Aanleiding is dat de gebiedstafels binnenkort de
eerste resultaten opleveren en dat de
portefeuillehouder graag met PS van gedachten
wisselt over de opbrengsten. richting en het
vervolgproces.
In gesprek gaan met de Provinciale Staten over
mogelijke vervolgacties in het stikstofdossier en de
samenhang met andere dossiers
De beeldvormende sessie op 30 september begint
met een korte presentatie van de opbrengsten van
de gebiedstafels (max. 15 minuten). Vervolgens
willen we aan drie ‘tafels’ in gesprek het
Statenleden over:
1. Knelpunten, analyse en data
2. Wat doet de provincie nu al en waar willen
we mee doorgaan (vergunningverlening,
beleidsregels intern en extern salderen,
casus, …)
3. Extra maatregelen voorgesteld door de
gebiedstafels.
Vervolgproces met maatschappelijke partners
Ieder onderwerp wordt aan een tafel behandeld
met beeldend materiaal. De Statenleden rouleren
elke 20 minuten aan de tafels en kiezen zelf welke
tafel ze willen bezoeken (waarbij geldt: vol=vol
vanwege Corona). Iedere tafel start met een korte
aftrap van enkele minuten, de resterende tijd is
voor vragen en gesprek. We zorgen ervoor dat er
voldoende ruimte om de tafels heen is zodat dit
coronaproof kan plaatsvinden. Om dit goed te
organiseren hebben we contact met de griffie en de
facilitaire dienst.
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Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn?
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de
Procedurecommissie

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.

Welke informatie wordt voorafgaand aan de
beeldvorming, als bijlage van dit memo,
aangereikt?
Kan de beeldvorming hierdoor korter?

Wie verzorgt de beeldvorming?
Let op: functietitel ipv. Naam.

Aan het eind volgt een korte terugkoppeling van de
belangrijkste vragen en opmerkingen per tafel en
een reflectie van de portefeuillehouder.
We willen aan de tafels werken in drie rondes van
20 minuten (statenleden kunnen dus 3 van de 4
tafels bezoeken). Dat betekent introductie + 3 x 20
minuten + rode draden delen aan het eind = ca. 1,5
uur in totaal
Verschillende keren zijn de Provinciale Staten
geïnformeerd over het onderwerp stikstof.
Toezeggingen die in het verleden zijn gedaan is het
instellen van een maandbericht en een update
geven over stikstof tijdens iedere vergadering van
de commissie RND door gedeputeerde Hofstra.
Er wordt waarschijnlijk geen informatie
voorafgaande aan de beeldvorming aan de
Provinciale Staten verstrekt. Indien beschikbaar kan
eventueel kort van te voren een conceptrapport
van de gebiedstafels worden gedeeld. Op dit
moment is niet zeker dat dat op tijd beschikbaar is.
Iedere tafel wordt begeleid/voorgezeten door één
van de leden van het team stikstof (procesmanager
gebiedstafels, secretaris gebiedstafels, coördinator
VTH, programmamanager).

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Ja

Wat is het vervolg van deze beeldvorming?

In oktober 2020 sturen we de Provinciale Staten de
rapportage over de gebiedsgerichte aanpak en een
voorstel voor het vervolg.

Geef een zo smart mogelijke planning.
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