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Procedurecommissie van 7 december 2020

Betreft: agendering beeldvorming afronding eerste fase Marker Wadden.
Op 7 december is de procedurecommissie bijeengekomen om de agenda’s van de commissies van
januari 2021 te bespreken. Bij de griffie is het verzoek binnengekomen om voor het onderwerp
“afronding eerste fase Marker Wadden” tot besluitvorming te komen uiterlijk eind januari in PS.
Besluitvorming eind januari is nodig omdat het een verzoek betreft van de Ministers van I&W en LNV
om een bijdrage van de provincie Flevoland zodat met hun bijdrage uit het resterende PAGWbudget op korte termijn, namelijk in 2021, de afronding van de eerste fase Marker Wadden
uitvoeringstechnisch kan starten. De afronding van de Marker Wadden maakt namelijk onderdeel uit
van het lopende uitvoeringscontract met de aannemer met bestaande vergunningen.
Besluitvorming eind januari zou betekenen dat er geen ruimte is voor een beeldvormende sessie. De
portefeuillehouder heeft hiervoor een verzoek ingediend met onderbouwing waarom deze eventueel
overgeslagen kan worden of samengevoegd in één behandeling. Omdat het samenvoegen van
beeldvorming en oordeelsvorming niet samengaat met het doel van de verschillende rondes van ons
vergadermodel heeft de griffie geadviseerd dit in ieder geval niet op één dag te agenderen.
De procedurecommissie heeft daarom besloten om in de eerste commissieweek (op 6 januari) het
onderwerp beeldvormend te agenderen om in de daaropvolgende week (13 januari) een
oordeelsvormende sessie te hebben. Met deze werkwijze wordt er afgeweken van de standaard
procedures van het vergadermodel. De procedurecommissie is tot dit besluit gekomen in de
overweging dat zo de statenleden de kans hebben om vooraf geïnformeerd te worden over het
onderwerp, er nog tijd is om ná de beeldvorming overleg te hebben met de fractie, en hierdoor
besluitvorming niet wordt vertraagd. Alles afwegende (het belang van besluitvorming in PS van
januari versus het belang van beeldvorming) zijn zij dus tot deze oplossing gekomen.
Consequentie van deze agendering in de volle agenda’s is dat de beeldvormende ronde op 6 januari
wordt voortgezet na de dinerpauze. Dit betekent dat de beeldvorming omtrent het onderwerp
‘Afronding eerste fase Marker Wadden’ om 19:00 geagendeerd staat op woensdag 6 januari.

