Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)
Onderwerp

Toelichting

Procedurecommissie ma 6 september 2021
1. Opening

(concept-besluitenlijst)

Document

_

2. Vaststellen PC agenda
3. Uitnodiging gedeputeerde Appelman –
procesvoorstel datacenterstrategie

Besluit

De agenda is vastgesteld
In de vorige PC heeft de gedeputeerde toegezegd te
komen met een korte memo met een procesvoorstel
dat rechtdoet aan de aangenomen moties. De
Procedurecommissie heeft het reguliere proces met
aanleverdeadlines als uitgangspunt. Indien daarvan
wordt afgeweken dan moet de noodzaak daartoe
worden onderbouwd.

4. Mededelingen

#2837633
M-Zorgvuldig
proces
Datacenters
M-Versnel
kaderontwikkeli
ng

De Procedurecommissie concludeert dat de memo geen
procesvoorstel bevat.
De Procedurecommissie concludeert dat er op dit moment
geen verzoek is gedaan tot versnelling van procedures.
De gedeputeerde deelt mee dat hij de statenleden zal
informeren per mededeling over de uitvoering van de
aangenomen motie.
Geen mededelingen

5. Terugblik afgelopen commissies
5a. Commissie 25 aug.

De commissie heeft besloten dat het voorstel
"Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling" niet
door te geleiden naar de Statenvergadering. Zij heeft
niet besloten ‘op welke wijze het voorstel dient terug
te keren in de commissie’ (RVO 18 lid 8.) Dat is nu aan
de PC.

EMS: PC verzoekt GS om met een nieuw Statenvoorstel en
aanmelding voor de LTP te komen voor het "Flevolands Fonds
voor culturele ontwikkeling"

5b. Commissie 1 sept.

Plannen: werksessie Lysias t.b.v. Tussenrapportage
Omgevingsvisie

RND:
Stikstof: De voorzitter heeft met gedeputeerde Hofstra
gesproken over het addresseren van de griffie in de
commissie.
De Procedurecommissie vindt het een goed idee om gebruik te
maken van artikel 15 lid 5 van het RvO om een extra
beeldvormende commissie te agenderen in samenwerking met
de ambtelijke organisatie op 6 oktober. De
Procedurecommissie verzoekt hiervoor een duidelijke memo
beeldvorming aan te leveren waarin de bespreekpunten goed
zijn afgebakend.

6. Lange Termijn Planning

De PC nodigt gedeputeerde Smelik op 27 sept uit voor gesprek
Omgevingswet & procedures + het komende proces
evaluatietraject Omgevingsvisie.

7. Ingekomen stukken / niet ingekomen stukken
(=te laat)
7a.Verzoek - Overslaan beeldvorming bij
Statenvoorstel voorlopig rapporteur Regio
Zwolle

De Procedurecommissie wordt gevraagd zich uit te
spreken over het overslaan van de beeldvorming voor
het onderwerp “voorlopig rapporteur Regio Zwolle”.

1) Op basis van het toetsingskadernorm 1.7 besluit de
Procedurecommissie conform.
2) De memo wordt als memo PC toevoegt bij de agenda en het
betreffende agendapunt 10, EMS 22/29 sept.

7b. Verzoek - IPO Programmabegroting
(#2839062

Het IPO-bestuur stelt op 2 september 2021 de IPOprogrammabegroting 2022 vast. Deze is onderverdeeld
in een deel IPO Den Haag en BIJ12. De stukken worden
aan de Algemene Vergadering aangeboden ter
vaststelling op 2 november 2021.

1) Beeld & oordeelsvorming tegelijk op 29 september is
akkoord.
2) Nazending Statenvoorstel op 16 september is akkoord.
Akkoord.
Griffie bekijkt of het toetsingskader aangepast kan worden om
rekening te houden met voorzienbare nazendingen in
samenwerkingsverbanden.

8. Agenda’s EMS 22 september & 29 september

opmerkingen op Statenvoorstellen
landschapskunstwerken, samenwerking Regio Zwolle,
financiële verordening en Memo beeldvorming
Programmabegroting zijn toegevoegd aan de
verzamellijst (zie agendapunt 10). De
programmabegroting komt 22 september beschikbaar
(nazending t.b.v. beeldvorming 29 september),
behandeltijd 90 minuten i.p.v. in memo voorgestelde
50 minuten.

a) Voorstel voorzitters: Ellentrees & Tiko (n.n.t.b. voor 29 sept
beeldvorming)
b) Akkoord met de agenda van beeldvormende sessie 22 sept
c) Akkoord met één doorlopende agenda voor zowel de
oordeelsvormende Statencommissies van 22 september als 29
september (avonden)
d) Akkoord met één beeldvormende commissie voor zowel RND
als EMS met daarin de onderwerpen: projectenmiddag,
Programmabegroting en droogteschade.
e) Akkoord met nazending Statenvoorstellen Economie en IPObegroting op 16 sept.
f) Akkoord met agenderen beeldvorming “Droogteschade
Provinciale wegen” (infra/landschap) voor beide commissies
op 29 sept , terwijl enkel EMS in memo wordt aangegeven
g) Akkoord met start commissie EMS & RND om 14.00 (29-09)
voor de projectenmiddag

9. Agenda’s RND 22 september & 29 september

Opmerkingen op Statenvoorstellen Waterprogramma,
Afronding MIRT-verkenning Oostvaardersoevers en
Programma Landschap van de Toekomst zijn
toegevoegd aan de verzamellijst (zie agendapunt 10)

a) Voorstel voorzitters: Han en Frans (n.n.t.b. voor 29 sept
beeldvorming)
b) Akkoord met de agenda van de beeldvormende sessie 22
sept. De griffie bekijkt of het proces overeenkomt met eerder
gedane toezeggingen.
c) Akkoord met één doorlopende agenda voor zowel de
oordeelsvormende Statencommissies van 22 september als 29
september (avonden)
d) Akkoord met één beeldvormende commissie voor zowel RND
als EMS met daarin de onderwerpen: projectenmiddag,
Programmabegroting en droogteschade.
e) Akkoord met agenderen beeldvorming “Droogteschade
Provinciale wegen” (infra/landschap) voor beide commissies
op 29 sept , terwijl enkel EMS in memo wordt aangegeven
f) Akkoord met start commissie EMS & RND om 14.00 (29-09)
voor de projectenmiddag

10. Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen
PC & GS

11. Besluitenlijst PC 5 juli 2021
12. Rondvraag
13.Sluiting

In deze lijst worden opmerkingen bij statenvoorstel &
onderwerpen bijgehouden voor het kwartaaloverleg
met GS.

Akkoord

De besluitenlijst van 5 juli 2021 vast te stellen
-

