
  
  A g e n d a  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
1.  Opening 

 
2. Vaststellen agenda  
  
3. Mededelingen  

 
4. Lange Termijn Planning (#2903771) 

Toelichting:  
Geen bijzonderheden, actief besproken in LTP-overleg 11 juli. 
Te nemen besluit: 
t.k.n. 

  
5. Ingekomen stukken & afwijkingen  
   5.a.  Memo – formulering dictum bij startnotities (vaststellen, kennisnemen en onderschrijven) 

(#2979259) 
Toelichting: Hoewel normaal gesproken de formuleringen vaststellen en kennis te nemen van 
worden geadviseerd om te gebruiken in het dictum van statenvoorstellen. Middels deze memo 
een extra formulering toegevoegd aan de norm die gebruikt kan worden in specifieke gevallen. 
Te nemen besluit:  
1. In het toetsingskader een gewijzigde norm 2.5 voor de formulering van het dictum bij 
startnotities vast te stellen waarbij ‘te onderschrijven’ wordt toegevoegd.   
Besluit: 
 

  5.b. Memo - verzoek afwijkingen aanleverdeadlines MSNF (#2969749) 
Toelichting: Er is veel onduidelijk in het agenderingsproces maar een snelle agendering is 
gewenst. Om de PC niet te overvallen wanneer het geval van een spoedagendering zich 
voordoet wordt hierbij het verzoek vooraf gedaan.  
Te nemen besluit:  
Om de aanleverdeadlines - indien deze niet gehaald kunnen worden - niet te hanteren. Dit zal 
voornamelijk gaan om de aanleverdeadlines voor de Procedurecommissie. Minimum termijn 
voordat de informatie bij de statenleden komt is 10 dagen voordat het ter bespreking komt.  
Eventuele schriftelijke consultering met de Procedurecommissie indien de stukken bekend zijn 
is mogelijk.  
Besluit: 
 

  5.c. Agenderingsverzoek bodemdaling – wateroverlast (VVD, SGP, CDA) (#2970747) 
 Toelichting: De fracties VVD, SGP en CDA willen een agendering over de bodemdaling in relatie 

tot wateroverlast.  
Te nemen besluit:  
1. Akkoord te gaan met agendering en het onderwerp in te plannen op 7 september.  

 Besluit: 
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  5.d. Programmabegroting – afwijken stukkenstroom (#2968703) 
Toelichting: ook voor de Programmabegroting 2023 zijn de benodigde documenten voor de 
Procedurecommissie niet op tijd beschikbaar. 
Te nemen besluit: akkoord met nazending voor de commissie op 22 september t.b.v. de 
integrale beeldvormende sessie op 28 september.  

 Besluit: 
 

  5.e. Agendering Meerjarenbegroting MRA (#2973104) 
Toelichting: het Statenvoorstel “Vaststellen MRA-begroting” kan niet eerder dan 5 oktober in GS 
behandeld worden vanwege de beschikbaarstelling door het MRA-Bestuur. Dit dient voor de 
MRA-AV van 18 november aanstaande te gebeuren. 
Te nemen besluit: 
1. Een statenvoorstel op voorhand voor oordeelsvorming in de uitloopvergadering van EMS te 
agenderen (12 oktober i.p.v. 28 september) 
2. Dit statenvoorstel t.b.v. de commissie EMS na te zenden op 6 oktober. 
Besluit:  

 
  5.f. 
 

 
Agendering legesverordening i.r.t inwerkingstelling omgevingswet (#2979594) 
Toelichting: Mogelijk wordt de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 
opnieuw uitgesteld. In verband hiermee is het agenderingsproces van de legesverordening 
onduidelijk. 
Te nemen besluit: 
Voorgesteld wordt de volgende wijzigingen: 

1. Verplaatsen van de oordeelsvormende ronde en besluitvorming naar 26 oktober 
2022 respectievelijk 9 november 2022 (in plaats van 30 augustus 2022 
respectievelijk 14 september 2022) tijdens de behandeling van de 
programmabegroting; 

2. Aan het eerder in de commissie besproken statenvoorstel (#2933450) een 
aanvullend statenvoorstel toe te voegen (indexatie van de tarieventabel 2022) voor 
het geval de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom wordt uitgesteld. 
Dus twee statenvoorstellen te agenderen bij de programmabegroting over de 
legesverordening;  

3. Zodra in oktober de datum bekend is waarop de Omgevingswet ingaat één van de 
twee statenvoorstellen terugtrekken.   

Besluit: 
 

  5.g. Afwijking aanleverdeadline OFGV (#2980782) 
 Toelichting: Omdat de P & C cyclus van de OFGV niet aansluit op onze aanleverdeadlines wordt 

verzocht om de stukken aan de bundel toe te voegen zonder dat de PC ze heeft kunnen zien.  
Te nemen besluit: 
1. Akkoord te gaan met nazending van de stukken ten behoeve van het geven van een zienswijze 
door PS op de bestemming jaarrekening resultaat 2021 en de 3e begrotingswijziging 2022 van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).  De betreffende stukken zullen in dat 
geval uiterlijk 13 juli 2022 worden nagezonden.   

 Besluit: 
 

  5.h.  Agendering MRA AV (#2973940) 
 Toelichting: om uitvoering te geven aan de motie “Consultatie, participatie en communicatie 

binnen de MRA” (EMS 13) verzoekt het college om voorafgaand aan een MRA-AV bijeenkomst de  
opvattingen van PS op te halen over de agendapunten van de MRA-AV en hiervoor een 
vergelijkbare aanpak toe te passen als de pilot met de stukken IPO-BAC’s. Dit is nu voorzien op 
de commissie EMS van 30 augustus en de integrale commissie van 26 oktober. 
Te nemen besluit: … 

1) Akkoord met het op de agenda zetten van MRA-AV op de agenda van EMS 30 augustus?  
2) Akkoord om dit ook te doen op de agenda van de integrale commissie van 26 oktober, 

ondanks dat deze commissie exclusief gereserveerd is voor de Programmabegroting. 
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Besluit:  
 

   5.i. Verzoek tot spoedagendering lening DE-on (#2980765) 
 Toelichting: De aanleverdeadlines voor de memo beeldvorming zijn niet gehaald en daarom is 

er nu een verzoek tot spoedagendering.  
Te nemen besluit: 
1. Akkoord te gaan met spoedagendering (vanwege gemiste aanleverdeadlines) in de 
commissie RND van 31 augustus.  
Besluit: 
 

6. Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 
   6.a. Beeldvormende sessie RND 31 augustus 2022 (15.30-18.00 uur) (#2980474) 

Toelichting: Op de agenda staan de onderwerpen Provinciaal Klimaatplan Flevoland en de 
tweede tranche lening stichting DE-on (indien de PC akkoord gaat met spoedagendering). 
Te nemen besluit: 
1) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
2) Akkoord met de agenda beeldvormende sessie RND van 31 augustus 2022? 
 

   6.b. Statencommissie RND 31 augustus 2022 (19.00 – 23.00 uur) (#2980478) 
Toelichting: Op de agenda staat de lijst moties en toezeggingen en de OFGV- 
resultaatbestemming jaarrekening 
Te nemen besluit: 
1) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
2) Akkoord met de agenda Statencommissie RND van 31 augustus 2022? 
 

   6.c. Beeldvormende sessie RND 7 september 2022 (15.30-18.00 uur) (#2980481) 
Toelichting: Op de agenda staat het agenderingsverzoek bodemdaling van de VVD, SGP en CDA.  
Te nemen besluit: 
1) Voorstel voorzitter: de heer Smetsers 
2) Akkoord met de agenda beeldvormende sessie RND van 7 september 2022? 

  
   6.d. Statencommissie RND 7 september 2022 (niet op voorhand nodig, event. uitloop van 31 aug) 
   
7. Economie, Mobiliteit & Samenleving 
   7.a.  Beeldvormende sessie EMS 31 augustus 2022 (15.30 – 17.00 uur) (#2965372)  

Toelichting: 
Er is 1 beeldvormend onderwerp (Cebeon-rapport). Daarnaast heeft gedeputeerde Appelman een 
technisch vragenuurtje (buiten de commissie) aangeboden voor Nieuw economisch beleid –
Verdienvermogen MKB, ter voorbereiding op de richtinggevende sessie ‘s avonds. 
Te nemen besluit:  
1) Voorstel voorzitter:  
2) Akkoord om de beeldvormende sessie om 16.30 te starten. Daarvoor is er ruimte voor het 
technische vragenuurtje? 
3) Akkoord met de agenda beeldvormende sessie EMS van 31 augustus 2022? 

  
   7.b. Statencommissie EMS 31 augustus 2022 (19.00 – 23.00 uur) (#2965415) 

Toelichting: geen bijzonderheden 
Te nemen besluit: 
1) Voorstel voorzitter:  
2) Akkoord met de agenda Statencommissie EMS van 31 augustus 2022? 

  
   7.c. Beeldvormende sessie EMS 7 september 2022 (niet nodig, geen onderwerpen) 
   7.d. Statencommissie EMS 7 september 2022 (niet op voorhand nodig, event. uitloop van 31 aug) 
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8.  
 
 
 
 
9. 

Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen PC & GS (#2980780) 
Te nemen besluit:  
T.k.n.  
Besluit: 
 
Besluitenlijst PC 30 mei 2022 (#2963905) 

 Te nemen besluit:  
De besluitenlijst van 30 mei vast te stellen. 

 Besluit: 
 
10. 

 
Rondvraag 

  
11. Sluiting 

Volgende PC vergadering is 12 september.  
Op de agenda: Evaluatie IPO BAC bespreking in commissie 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Procedurecommissie/2022/21-maart/18:30/Verzamellijst-met-afstemmingsonderwerpen-PC-GS
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