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Beslispunten 
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 commissies 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. 
 

Aanleiding  
Begin dit jaar is afgesproken dat de werkwijze IPO vast agendapunt commissies als pilot wordt 
geëvalueerd na de zomer. In de procedurecommissie is op 14 februari 2022 (#2903785) hierover 
gesproken. Deze werkwijze is in de provincie Flevoland gestart vanuit de inzet de door het IPO 
bepleite versterkte samenwerking met de provincies concreet te maken. De pilot en onderhavig 
voorstel is afgestemd met de coördinerend bestuurder en beide leden van de Algemene Vergadering 
de Statenleden Achtien en van Keulen-Nentjes. 
 
Omdat er geen criteria zijn bepaald voor de evaluatie is ervoor gekozen zoals bij de start van de pilot 
de werkwijze aan de portefeuillehouder de heer Fackeldey en beide leden van de AV voor te houden.  
 
Huidige situatie 
Tijdens de pilot is de wijze van bespreking IPO in de commissie vergaderingen aangescherpt door te 
gaan werken met sheets waarop de collegeleden aangeven welke onderwerpen zij willen inbrengen 
in de commissies. Statenleden kunnen zich nu voorafgaand voorbereiden. Op dit moment krijgen 
Statenleden de stukken van de Bestuurlijke Adviescommissies (d.w.z. agenda, ambtelijk Flevolands 
advies en de verslagen) via de GO.app (besloten omgeving) aangereikt. De BAC verslagen en die van 
IPO bestuur zijn tijdens de pilot ook openbaar geworden en te vinden op de website van het IPO. Dat 
geldt ook voor de lobbydocumenten richting Den Haag en Brussel. 
 
Via de LIS worden Statenleden geïnformeerd over de onderwerpen die spelen in de verschillende 
Bestuurlijke Adviescommissies (BAC), toegedeeld naar de commissie die het betreft. De sheets met 
onderwerpen wordt de vrijdag voorafgaand aan de commissie uiterlijk om 12.00 uur aangeleverd. 
Voorafgaand stemmen griffie en ambtelijke organisatie hierover af. Op maandag voorafgaand aan de 
commissies publiceert de griffie de sheets bij de reguliere stukken voor de commissies. De 
commissiegriffiers zorgen in de commissie agenda voor een link naar de relevante BAC stukken. Niet 
in alle gevallen beschikt de griffie over de meest recente BAC stukken omdat die eerst in GS 
geagendeerd dienen te worden. Hierover vindt afstemming plaats met de coördinator IPO van de 
ambtelijke organisatie. 
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Evaluatie 
Leidt de aanpak tot het gewenste resultaat? Het agendapunt IPO wordt door de Staten en het college 
verschillend benut. Dat was ook de reden tijdens de pilot te gaan werken met sheets waardoor 
Statenleden zich voorafgaand kunnen voorbereiden.  
 
De sheets bevatten de naam van de BAC, het agendapunt waarover wordt teruggekoppeld, en de 
naam van de gedeputeerde die het onderwerp toelicht en de vragen beantwoordt. 
 
Tijdens de pilot is getracht vanuit het college het agendapunt (momenteel het laatste agendapunt 
voor de rondvraag) te vervroegen op de agenda van de commissies. Vanuit de procedurecommissie 
is aangegeven dat, gelet op de prioritering in de agenda, dit ongewenst is.  
 
Aandachtspunten: 

- Portefeuillehouder moet soms in de andere commissie zijn en mist het agendapunt IPO; 
- Tijdens de bespreking ontbreekt het soms aan diepgang vanwege de tijdsdruk of omdat het 

Statenlid de informatie onvoldoende beschikbaar heeft; 
- De sheets zijn uit zichzelf nog niet duidelijk over het onderwerp (te beperkt); vraagt van 

Statenleden de stukken op de GO.app erbij te pakken wat niet in alle gevallen lukt. 
- De selectie van onderwerpen aan de voorkant vereist een nauwe afstemming tussen 

ambtelijke organisatie en griffie. De griffie beschikt niet over alle actuele BAC’s omdat die 
nog in GS besproken dienen te worden. De aangereikte punten door de griffie worden niet 
altijd door GS leden overgenomen.  

- Het verzamelen van de relevante agendapunten is een tijdrovende klus. Daarnaast zijn de 
BAC’s die worden besproken niet altijd de meest recente BAC’s omdat deze niet altijd te 
combineren zijn met de aanlevertijden voor GS en PS in Flevoland. 

 
Beide AV-ers zijn mede-bewaker van het invullen van de pilot. Zij hebben het college tijdens de pilot 
aangesproken op het actief inbrengen van thema’s waar dat soms dreigde niet of beperkt te 
gebeuren. Wel is te zien dat hoe langer deze pilot draait hoe levendiger het agendapunt IPO wordt 
gebruikt. Elkaar aanspreken op de invulling behoort ook bij het vervolg aandacht te krijgen.   
 
Werkwijze bij andere provincies 
Inmiddels volgen meer provincies het Flevolandse voorbeeld van agenderen van IPO als vast 
agendapunt in Statencommissies. De structuur die we in Flevoland kennen zoals het werken met 
sheets ontbreekt daar momenteel. Statenleden zijn daar nog meer afhankelijk van een mededeling 
van een GS-lid en kunnen zich moeilijk vooraf voorbereiden. 
 
Datum Commissie RND Commissie EMS 
2 februari 2022 Vond geen doorgang Geen sheets gedeeld met PS, 

wel voorbereid. Geen 
bespreking van het 
agendapunt.  

2 maart 2022 Vond geen doorgang Sheets gedeeld met 
statenleden, Gedeputeerde 
Fackeldey en Appelman gaven 
toelichting.  

6 april 2022 Sheets gedeeld met PS, 
onderwerp verplaatst naar 
volgende 
commissievergadering. 

Vond geen doorgang 

N: De commissies EMS en RND van 31 augustus 2022 waren goede voorbeelden van hoe het IPO 
agendapunt ruimte maakt voor de politieke discussie over het IPO. 


