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De Procedurecommissie (PC) stelt u voor om: 
a) het Statenvoorstel Perspectievenbrief 2020-2024 op 17 juni tegelijk beeld - & 

oordeelsvormend  en integraal te behandelen; en  
b) op basis van de conclusie aan het eind van de commissie te agenderen voor besluitvorming in 

Provinciale Staten van 24 juni a.s.; met  
c) een uitloopmogelijkheid naar Provinciale Staten van 1 juli a.s. 
 
Behandeling in de Procedurecommissie 
De PC heeft op 27 mei aan Gedeputeerde Staten verzocht om met een Statenvoorstel t.b.v. de 
Perspectievenbrief te komen en niet te volstaan met een brief. Daarbij heeft de PC het college 
verzocht om te schetsen hoe zij de keuzes die voortvloeien uit de perspectievenbrief ziet, met 
name ten aanzien van de hierin verwoordde strategische dossiers, het (toen nog) eventueel in te 
stellen coronafonds, het stikstofdossier en de belangrijke thema's zoals deze voortvloeien uit het 
coalitieakkoord. Daarbij ook, voor zover mogelijk, tegemoet te komen aan het verzoek van het 
seniorenconvent om een duiding te geven van de bandbreedte waarbinnen de provincie kan 
opereren en hiervoor scenario's te schetsen. Dit alles om de Staten de mogelijkheid te bieden op 
een kaderstellende wijze uitspraken te doen.  
 
Najaarsnota 
Op 10 april heeft de PC positief gereageerd op het verzoek van het college om  
(toen nog) de Zomernota 2020 en de Perspectiefnota 2021-2024 op 17 juni in een Integrale 
Commissie te agenderen (i.p.v. 10 juni). Op verzoek van het college is toen de najaarsnota op de 
Lange Termijn Planning geplaatst (22/30 september oordeelsvormend, 21 oktober Besluitvormend). 
 
Spreektijden 
Het Seniorenconvent is schriftelijk gevraagd welke spreektijd zij wenselijk acht voor de integrale 
commissie en Provinciale Staten.1 Een meerderheid in het seniorenconvent heeft zich uitgesproken 
over een spreektijd van 8 minuten per fractie, in zowel de commissie als in de Statenvergadering, 
voor de eerste en tweede termijn gezamenlijk. Het heeft sterk de voorkeur van de voorzitters om, 
tijdens het digitaal vergaderen, met 1 woordvoerder per fractie het woord te voeren. Meerdere 
woordvoerders per fractie zijn wel toegestaan als de fractie maar binnen de totale spreektijd 
blijft.  
 
Vragen vooraf 
Via het uitvraagformulier kunt u uw vragen uiterlijk dinsdag 9 juni voor 13:00 uur ingevuld 
retourneren naar griffie@flevoland.nl.   
De schriftelijke antwoorden van het college worden uiterlijk dinsdag 16 juni om 15:00 uur verwacht 
en z.s.m. toegevoegd aan de vergaderbundel van de commissie. 
Alle vragen die later binnenkomen kunnen mondeling tijdens de commissie worden beantwoord. 
 
 

 
1 zoals opgenomen in het Reglement van Orde (18 lid 12) 
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