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1.  Opening 

 
2. Vaststellen agenda  

 
3. Verzoek agendering en nazending (#3007596) 
  
4. Mededelingen 

- Voorbereiding volgend LTP overleg college op 7 november (18:30-19:30 uur) 
 

5. Lange Termijn Planning  (#2903771) 
Toelichting:  
In het LTP-overleg met het college van 11 juli jl. is afgesproken:  “GS gaat kijken welke 
onderwerpen prioriteit hebben in de planning en nemen hierin de suggestie mee voor de 
experimenten in de beeldvorming. 7 september 12.00 voorziet GS in de gevraagde informatie. 
Deze informatie is niet ontvangen. 
Te nemen besluit: 

  
6. Ingekomen stukken & afwijkingen  
6a.  Evaluatie proces IPO vast agendapunt commissies (#3001793) 

Toelichting:  
Op 14 februari is in de PC afgesproken dat de pilot/werkwijze van het vaste IPO  
agendapunt in de commissies na de zomer wordt geëvalueerd. 
Te nemen besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie IPO vast terugkerend agendapunt 
commissies. 

2. Te continueren in deze Statenperiode met het vaste agendapunt IPO in de 
oordeelsvormende commissie (peilend, toetsend en verantwoordend) en de 
sheets te blijven behandelen in de commissies RND en EMS. 

3. De nieuwe Staten bepalen de werkwijze IPO na de verkiezingen van maart 2023. 
 

6b. IPO begrotingen (#3004817) 
Toelichting:  
Het Statenvoorstel “IPO-Begroting+Bij12” kan niet eerder dan 4 oktober in GS behandeld 
worden vanwege de beschikbaarstelling door het IPO. T.b.v. de vergadering van het IPO-
AV van 8 november dienen de Staten uiterlijk 26 oktober een besluit te nemen.  
Te nemen besluit: 

1. Akkoord met het agenderen van de IPO-Begroting 2023/BIJ 12 in de EMS 
uitloopcommissie van 12 oktober 2022; 

2. Akkoord met het nazenden aan de Statencommissie EMS van het Statenvoorstel 
op uiterlijk donderdag 6 oktober. 
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Procedurecommissie van 12 september 2022 
 
Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1 in Lelystad  
Tijd: 18.30 – 20.00 uur (vanaf 18.00 uur is er een maaltijd beschikbaar in de Commissiekamer) 

 
Commissievoorzitter: de heer Simonse 
Afwezig:  
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6c.  Memo Procedurecommissie legesverordening (#3005983 + #3006119) 
Toelichting:  
In de vorige Procedurecommissie bent u akkoord gegaan met het op route brengen van 
twee Statenvoorstellen betreffende de legesverordening waarbij, na duidelijkheid over 
ingang van de omgevingswet, één van de twee Statenvoorstellen terug zou worden 
getrokken. Sindsdien hebben de ontwikkelingen omtrent de invoering van de 
omgevingswet niet stilgestaan en wordt middels deze memo een nieuwe agendering 
voorgesteld.  
Te nemen besluit: 

1. Akkoord te gaan met het agenderen van twee statenvoorstellen voor de 
legesverordening die beiden worden voorgelegd voor besluitvorming op 9 
november.  

2. Akkoord te gaan met een schriftelijke consultatie van de PC betreffende de 
Statenvoorstellen van de legesverordening op 28 september.  

3. Akkoord te gaan met de oplegmemo Procedurecommissie die de gekozen 
werkwijze uitlegt. 
 

6d. Memo agendering Fonds Verstedelijking Almere bij de Programmabegroting (#3005505) 
 Toelichting:  

Het vergaderschema 2022 geeft aan dat er geen andere onderwerpen bij de 
beeldvorming van de Programmabegroting worden geagendeerd.  
Te nemen besluit: 

1. Akkoord te gaan met agendering van de projectenmiddag Fonds Verstedelijking 
Almere bij de beeldvorming van de programmabegroting op 28 september.  

 
6e. Memo versnelde BOB verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle (#3001108) 
 Toelichting:  

In November wordt in het BO MIRT afspraken gemaakt over de verstedelijkingsstrategie 
Regio Zwolle. Voor deze bespreking wil GS graag aandachtspunten ophalen bij de 
Statenleden via een Statenvoorstel. Omdat besluitvorming tijdens de 
programmabegroting plaats dient te vinden is er geen ruimte voor een complete BOB.  
Te nemen besluit: 

1. Akkoord te gaan met een versnelde BOB voor de verstedelijkingsstrategie regio 
Zwolle 

2. Akkoord te gaan met een gecombineerde beeld- en oordeelsvorming op 28 
september in de commissie RND.  

  
7. Integrale Statencommissie  
7a. Integrale Statencommissie - beeldvormende sessie 28 september (#3005598) 

Toelichting:  
Het vergaderschema 2022 geeft aan dat de beeldvorming van de Programmabegroting 
op 28 september gepland staat.  Zie ook agendapunt 5d.  
Te nemen besluit:  

1. Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse 
2. Akkoord met de agenda? 

 
7b. Integrale Statencommissie - beeldvormende sessie 12 oktober (#3003927) 

Toelichting:  
Er zijn twee agendapunten (Strategische agenda Rijk-Regio + Omgevingsvisie) voor een 
Integrale beeldvormende sessie aangemeld. Beide vragen om 90 minuten behandeltijd. 
Dat past niet in de middag. Voorstel is om beide 75 minuten te geven.  
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
2. Akkoord met de agenda?  
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7c. Integrale Statencommissie – oordeelsvormende vergadering 26 oktober (#3005834) 
Toelichting:  
Het vergaderschema 2022 geeft aan dat de oordeelsvorming van de 
programmabegroting op 26 oktober gepland staat.  Zie ook agendapunt 5c. 
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: mevrouw Müller  
2. Akkoord met een half uur vervroegen, start 15.00 uur? 
3. Advies aan Seniorenconvent: spreektijd bij begroting van 7 min. per fractie 

(gecombineerd 1ste & 2de termijn) 
4. Akkoord met de agenda? 

 
8. 

 
Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

8a. Statencommissie RND 28 september 2022 (19.00 – 23.00 uur) (#3005081) 
Toelichting:  
Op de agenda staat het Kaderdocument datacenterstrategie, Aanvullende lening DE-on 
(EEF), Aangepast zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie Zon, 
Vaststellen Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit en 
Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse, Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 
en standaard agendapunt IPO. Indien de agenda niet afgerond kan worden wordt 
voorgesteld om de oordeelsvormende onderwerpen op 12 oktober te agenderen, 
voorafgaand aan de beeldvormende onderwerpen.  
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: de heer Smetsers 
2. Akkoord met de agenda?  
3. Akkoord om bij het niet afronden van de agenda de overgebleven onderwerpen 

te agenderen op 12 oktober? 
 

8b. Beeldvormende sessie RND 12 oktober 2022 (in avond, 19.00-23.00 uur) (#3005082) 
Toelichting:  
Op de agenda staan Netcapaciteit, Steun Covid gerelateerde risico's Floriade uit Corona 
noodfonds, Bijpraatsessie Stikstof en 100.000+ woningen. 
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: mevrouw Müller 
2. Akkoord met de agenda? 

  
9. Economie, Mobiliteit & Samenleving 
9a. Beeldvormende sessie EMS 28 september 2022 (in avond, 19.00 – 23.00 uur) (#3004980) 

Toelichting:  
De middagen (28 sept & 12 okt) worden benut voor Integrale beeldvormende sessies (zie 
6a & 6b). De 2 oordeelsvormende onderwerpen (IPO & MRA) op de LTP kunnen alleen in 
de uitloopvergadering op de agenda worden geplaatst (zie ook 5b.). Sportbeleid is nog 
niet gereed, deze komt in november. Om de beeldvormende onderwerpen (OV-
concessie + Naar een toekomstbestendige Rekenkamer+ Batavialand) op de LTP een 
plek te geven wordt voorgesteld om gebruik te maken van de avonden. Maandag wordt 
duidelijk of de concessiebeheerder van EBS op 28 september i.p.v. 12 oktober kan. 
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
2. Akkoord met de agenda? 
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9b. Statencommissie EMS 12 oktober 2022 (combi oordeelsvormende en beeldvormende 

onderwerpen) (19.00-23.00 uur) (#3004987) 
Toelichting:  
In de PC van 11 juli bent u akkoord gegaan met benutten van de uitloop 12 oktober+ 
nazending van het Statenvoorstel van de MRA-begroting. T.a.v. de IPO-Begroting heeft u 
bij agendapunt 5b een besluit genomen. “Batavialand” vraagt om agendering op 12 
oktober i.v.m. een recente financiële haalbaarheidstoets aan de huidige ontwikkelingen 
in de markt. t.b.v. de onderbouwing van het voorstel. 
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse 
2. Akkoord met de agenda met zowel beeld (deels besloten) en oordeelsvorming)? 

  
10.  
 
 
 
 
11. 

Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen PC & GS (#2768645) 
Te nemen besluit:  
T.k.n.  
Besluit: 
 
Besluitenlijst PC 11 juli 2022 (#2981977) 

 Te nemen besluit:  
De besluitenlijst van 11 juli vast te stellen. 

 Besluit: 
 
12. 

 
Rondvraag 

  
13. Sluiting 

Volgende vergaderingen: 
- LTP overleg college: 7 november 18:30 uur – 19:30 uur  
- Procedurecommissie: 7 november 19:30 uur – 20:30 uur 

 

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

