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De Procedurecommissie wil graag met het college in overleg over de planning van onderwerpen 
voor de laatste 8 maanden van deze Statenperiode. Tot aan januari wordt bij beeldvorming 
geëxperimenteerd met digitale vergadervormen binnen de huidige technische mogelijkheden 
(opdracht Seniorenconvent aan Procedurecommissie) 
 
Wat de griffie opvalt aan de aanmeldingen LTP  

o De ontwikkelingen Museale Voorziening Almere: in de recente mededeling is te lezen “Later 
in het najaar volgt dan de presentatie van de businesscase aan de gemeenteraad en 
Provinciale Staten”. Dit is nog niet aangemeld.  

o Kaarten Stapelen: in de Statenvergadering van 29 juni werd aangekondigd dat er sessies 
“Stapelen ruimtelijke kaarten” na de zomer zullen gaan plaatsen vinden. Deze zijn nog niet 
aangemeld. 

o Besluitvormingstraject Stikstof: er is duidelijkheid nodig over het besluitvormingstraject. 
Wanneer en hoe, in relatie tot andere trajecten die ook met stikstof bezig zijn (GLB, NSP, 
NPLG). 

o Woningbouw: Tijdens de beeldvorming van de 100.000+ woningen op 22 juni werd gemeld 
dat er nog een besluitvormingstraject volgt. Dit is nog niet aangemeld (Hoe, wat, wanneer?). 

o Agrarische hoofdstructuur: in de memo beeldvorming staat dat na de zomer een aanpak ter 
besluitvorming aan PS wordt voorgelegd. Dit is nog niet aangemeld.  

o Omgevingswet: Hoe ziet de planning van de Omgevingswet eruit? GS geeft aan dat de 
planning nog nader te bepalen is. 

o Er is niet duidelijk bij welke onderwerpen een fatale termijn geldt.  
o Er wordt niet gecoördineerd op de aanmeldingen. 
o Over recessen heen plannen gebeurt weinig waardoor vergaderingen na het reces leeg zijn.  

 
Let op:  
Voor de commissies van 28 september & 12 oktober zijn vooralsnog veel onderwerpen aangemeld. 
Wanneer dit zo blijft zal de Procedurecommissie keuzes gaan maken. Dat betekent verschuiving 
naar november of zelfs naar januari/februari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 sep 22
12 okt 22

Commissies RND/EMS

28-sep-22 Beeldvorming Integrale commissie - programmabegroting (geen andere onderwerp)

Programmabegroting 2023

12-okt-22 Beeldvorming integrale commissie - strategische agenda rijk-regio

Strategische agenda rijk-regio - peilen& toetsen (versie 1.1) JF B

Richtinggevende uitspraken scope en sturing CS B

12-okt-22 Beeldvorming EMS (150 min. per middag)

EMS Batavialand MR B 90 min 14-dec

EMS Nieuwe vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035 JdR B

12-okt-22 Beeldvorming RND (150 min. per middag)

RND Ontwikkeling Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (besloten) JNA B n.t.b.

RND Netcapaciteit JF B

RND 100.000+ woningen JdR B

RND Bijpraatsessie Stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). HH B

28 + 12 Oordeelsvorming EMS

EMS
Sportbeleid Flevoland 2022 - 2027 HH O 26-okt

EMS
IPO-programmabegroting 2023 (12 okt ivm besluit IPO-Bestuur) JF O 26-okt

EMS Vaststellen MRA-begroting (12 oktober ?) JF O 26-okt

28 + 12 Oordeelsvorming RND

RND Datacenterstrategie JNA O 26-okt

RND Ontwikkeling Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (besloten) JNA O 26-okt

RND Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle JdR O 26-okt

RND Steun covidrisico’s Floriade JNA O 26-okt

RND Tweede tranche lening stichting DE-on (EEF) HH O 26-okt

RND
Vaststellen Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit 
en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse

JdR O 26-okt
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Wat van de beeldvorming kan digitaal (bijv. pexip of beeldvorming vooraf in vorm van film) 

o 30 augustus / 7 september 
In verband met de opening van het politieke seizoen op 30 augustus is digitale 
beeldvorming niet praktisch.  

o 28 september: programmabegroting: optioneel digitaal, in samenhang met memo 
“Inhoudelijke invulling van de beeldvorming P&C producten” (agendapunt 4.c). 

o 12 oktober: er zijn veel aanmeldingen voor 12 oktober. Netcapaciteit, 100.000+ woningen en 
Nieuwe vervoerder OV concessie: daarmee zou geëxperimenteerd kunnen worden met 
andere vormen van beeldvorming  wat uitstel voorkomt.  
(Batavialand en Strategische agenda, Omgevingsvisie en Stikstof en zijn belangrijke 
politieke onderwerpen )  

o 23 november / 30 november  
  Nog geen beeld wat digitaal kan. 
 
 
 
 


