
Verzoek aan procedurecommissie in relatie tot behandeling PS voorgenomen besluit 
kapitaalversterking Alliander N.V. 
 
 
Beste leden van de procedurecommissie, 
 
Bijgaand treft u een verzoek tot spoedagendering van gedeputeerden Fackeldey en 
Hofstra. 
Het verzoek is dit in een schriftelijke consultatie te behandelen, nu de termijnen voor een 
reguliere behandeling in de Procedurecommissie niet haalbaar zijn. 
 
Samenvatting van het verzoek 
Het verzoek is procedureel en behelst achtereenvolgens: 
-geen voorafgaande behandeling in de Procedurecommissie (beoordeling van memo 
beeldvorming en Statenvoorstel ontbreekt) 
-af te zien van de BOB procedure (namelijk gecombineerde beeld- en oordeelvorming) 
-agendering in de integrale Statencommissie van 27/10 (welke exclusief voor de 
programmabegroting is gereserveerd) 
-agendering in de PS van 10/11 (welke eveneens exclusief voor de programmabegroting is 
gereserveerd) 
Voor de inhoud van het verzoek verwijzen wij u naar bijgevoegde memo. 
 
Toetsingskader 
Dit verzoek dient te worden getoetst aan de voorwaarden voor spoedagendering (artikel 
19) uit het Rvo. 
 
Voorwaarden voor spoedagendering: 19.2 Rvo 
a. Het was onvoorzienbaar en hierdoor niet mogelijk aan te melden voor de Lange Termijn 
Planning; én 
b. Er is sprake van een fatale termijn met (grote) financiële gevolgen; en/of 
c. Politieke of maatschappelijke relevantie vraagt om snelle agendering. 
 
- De griffie heeft de communicatie vanuit Alliander naast het verzoek gelegd en 
geconstateerd dat op 31 mei 2021 een formeel financieringsverzoek is verzonden aan alle 
aandeelhouders (waaronder de provincie). Zie de bijlage hieronder. 
-Het verzoek voldoet niet aan spoedcriteria zoals opgenomen in het RvO (geen sprake van 
onvoorzienbaarheid waardoor het niet kon worden aangemeld voor de LTP).  
-Als het verzoek langs het toetsingskader Procedurecommissie wordt gelegd (norm 1.3 
afwijken van de BOB en spoedagendering), geeft het toetsingskader aan dat de 
gedeputeerde dient te worden uitgenodigd om de afwijkingen van de BOB en de 
spoedagendering toe te lichten. 
-Het is uit het verzoek niet op te maken waarom dit spoed heeft en wat de consequenties 
zijn voor de provincie indien het verzoek niet gehonoreerd wordt.  
 
Advies griffie 
-Gezien het bovenstaande , adviseert de griffie het verzoek- zoals het nu luidt- af te 
wijzen. 
-Daarnaast geven we als overweging mee een extra PC in te plannen voor nadere 
toelichting. 
Op 14 oktober wordt de bundel voor de integrale commissie van 27 oktober verzonden. 
Hiervoor is geen PC ingepland.  
Indien u dit wenst kunnen we een extra moment inplannen met de gedeputeerden (bijv. 
digitaal), om een nadere toelichting te vragen. 



 
Concluderend 

a) wilt u o.g.v. deze informatie besluiten op het verzoek van de gedeputeerden 
Fackeldey en Hofstra, of wilt u in gesprek?  

b) Indien u kiest voor schriftelijk afdoen: wat luidt uw antwoord (wel /niet instemmen 
met agendering in de commissie) 

c) De griffie heeft uiterlijk 13 oktober 16:00 uw antwoord nodig  
 

 
Bijlage 2 Planning van het proces Alliander 
 

 
 

 
 
 



 
Hartelijke groet, 
 
Amanda Kost 
Statengriffie Provincie Flevoland 
Statengriffier 
 
griffie@flevoland.nl 
 
 

 
 
Bezoek ook onze website stateninformatie.flevoland.nl 
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