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1.  Opening 

 
2. Vaststellen agenda  
  
3. Mededelingen 

- Op maandag 20 maart is er een PC gepland, 5 dagen na de verkiezingen. Houd hier  
rekening mee, immers het afscheid van PS is op 28 maart.  
De bundel zal op vrijdag 17 maart verzonden worden i.p.v. donderdag 16 maart.  

 
4. Lange Termijn Planning  (#2903771) 

Toelichting:  
Geen bijzonderheden, actief besproken in LTP-overleg 7 november. 
Te nemen besluit: 
t.k.n. 

  
5. Ingekomen stukken & afwijkingen  
5a. Versnelde BOB - Steun Floriade 2022 vanuit onderuitputting provinciale coronamiddelen (#3029554) 

Toelichting:  
Omdat de commissie heeft besloten het onderwerp nogmaals beeldvormend te willen bespreken 
loopt het besluitvormingstraject uit. Om toch de oorspronkelijke planning te halen wordt in deze 
memo het verzoek gedaan tot een versnelde BOB.  
Te nemen besluit: 

1. Akkoord te gaan met een versnelde BOB op 23 en 30 november in de commissie RND. 
Toetsingskader en advies griffie: 

Norm 1.3 LTP 
vertaling naar 
agenda 

Afwijken van de hoofdregel is toegelicht met een memo van de 
ambtelijke organisatie en de gedeputeerde is uitgenodigd voor de 
vergadering. Daarom voldoet het verzoek aan de norm. Daarnaast is er 
voldoende ruimte om op 23 november de beeldvorming te agenderen 
en op 30 november de oordeelsvorming.  

Advies Akkoord te gaan met beeldvormende agendering op 23 november en 
oordeelsvormende agendering op 30 november (versnelde BOB) zodat 
besluitvorming in 2022 gehaald wordt.  

Besluit: Conform. 
 

5.b.  Klacht tegen voorzitter van de Statencommissie RND van 28-09-2022  
Toelichting:  
Een Statenlid heeft een klacht ingediend over de voorzitter van de Statencommissie RND van 28 
september jl. De betreffende voorzitter is geïnformeerd over de klacht. Het Statenlid is  
geïnformeerd dat de klacht is doorgeleid naar de Procedurecommissie ter bespreking. 
Te nemen besluit: 

1. De klacht te publiceren; 
2. Een reactie te formuleren op de klacht. 

 

3036896 

*3036896* 
 

Procedurecommissie van 7 november 2022 
 
Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1 in Lelystad  
Tijd: 19.30 – 20.30 uur  
 
Commissievoorzitter: de heer Simonse 
Afwezig: De heer Smetsers 
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Besluit: De procedurecommissie heeft de klacht besproken en verzoekt de griffie om een 
schriftelijke reactie conform de bespreking voor te bereiden en, na schriftelijke consultatie, 
als antwoord te sturen. Hierna wordt de klacht inclusief reactie gepubliceerd. 
 

5c. Agenderingsverzoek – GL, D66, PvdD – De impact van stikstof op de natuur (#3031263) 
 Toelichting:  

De partijen GroenLinks, D66, PvdD hebben een agenderingsverzoek gedaan over de impact van  
stikstof op de natuur. Voor deze bespreking worden 3 partijen uitgenodigd die een toelichting  
geven. Hierna kunnen de statenleden vragen stellen. 
Te nemen besluit: 

1. Akkoord te gaan met agendering in de commissie RND van 30 november. 
Toetsingskader en advies griffie: 

Norm: Memo Omgaan 
met 
Agenderingsverzoeken 

Het verzoek is gedaan met twee fracties of meer en voldoet daarmee 
aan de norm zoals genoemd in de memo omgaan met 
agenderingsverzoeken.  

Advies Akkoord te gaan met agendering op 30 november in de commissie 
RND.  

Besluit: Conform, de indieners worden verzocht om de memo aan te passen op: 
- de omschrijving van de namen  
- de oordeelsvormende vraag aan het college 
- En te kijken of het agenderingsverzoek meer kan voorzien in een gesprek tussen de 

statenleden.  
  
6. Integrale Statencommissie  
6.a Integrale Statencommissie – beeldvormende sessie 30 november (15.30 – 18.00 uur) (#3030388) 

Toelichting:  
Er zijn twee agendapunten (Strategische agenda Flevoland (Rijk-Regio) + Contourenschets  
Actualisatie Omgevingsvisie). 
Te nemen besluit:  
  1.  Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
  2.  Akkoord met de agenda? 

Toetsingskader en advies griffie: 
Memo beeldvorming Strategische agenda Flevoland (Rijk-Regio) 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo voldoet aan de norm. 

Advies Agenderen voor de integrale commissie van 30 november. 
Memo beeldvorming Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie 
Norm 2.2 
beeldvorming 

Er wordt onvoldoende duidelijk hoe deze beeldvorming bijdraagt aan 
uiteindelijke besluitvorming en over welke vraagstukken moeten de 
staten zich uitspeken ten behoeve van de voorbereiding in de fracties. 
Belangrijke informatie voor de beeldvorming bij de stukken voor de 
commissie in plaats van een losse mededeling.  

Advies Agenderen voor de integrale commissie van 30 november. De steller 
van het stuk vragen om in het vervolg aan te geven welke keuzes 
worden voorbereid ter besluitvorming en over welke vraagstukken de 
statenleden zich moeten gaan uitspreken. En mededeling bij de 
stukken voegen of anders aangeven wanneer deze wordt verwacht.  

Besluit: Conform, de Procedurecommissie wil meegeven dat overlap in de onderwerpen 
‘strategische agenda Flevoland’ en ‘100.000+ woningen’ moet worden voorkomen.  

 

 
7. 

 
Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 
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7.a Beeldvormende sessie RND 23 november 2022 (15.30 – 23.00 uur) (#3034474) 
Toelichting:  
Op de agenda staat de OFGV, Steun Covidrisico’s Floriade, 100.000+ woningen, Verkenning uitvoering 
windplan west en uitvoering motie ‘Niet meer wind’. 
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: de heer Smetsers 
2. Akkoord met een doorlopende beeldvormende agenda? 
3. Akkoord met de agenda? 

 Toetsingskader en advies griffie: 
Memo beeldvorming OFGV 
Norm 2.2 
beeldvorming 

Werkvorm: ‘deel 1 en 2 in commissieverband en deel 3 en 4 infomeel 
maar wel plenair en ruimte voor interactie’: het is onvoldoende 
duidelijk wat hiermee bedoeld wordt/ wat het verschil is. 
 
Volgens de memo met de beeldvorming het volgende opleveren: 
‘Kennis maken met de OFGV (presentatie directie) en als commissie 
geïnformeerd worden over de wijze waarop zij input gaan geven bij 
de actualisatie van het beleidskader vergunningen, toezicht en 
handhaving (VTH)van de OFGV en vragen stellen over de jaaropdracht 
2022 in relatie tot een te maken jaaropdracht 2023’ 
Bij het vervolg staat: 
‘Op een later moment (de planning is nog onbekend maar wordt 
meegenomen naar de beeldvorming; bespreking in deze 
statenperiode is wel vereist) )wordt u actief om input gevraagd voor 
de actualisatie van het beleidskader VTH’ 
Het is onduidelijk waarom deze tussenstap in de beeldvorming nodig 
is, en hoe het proces tot tijdige kaderstelling gaat verlopen, terwijl de 
memo wel aangeeft dat nog dit jaar kaders moeten worden 
meegegeven. Er is geen aanvraag gedaan voor een aanvullende 
beeldvorming in 2022 en er is geen ruimte op de LTP. 
Als er gepresenteerd wordt over het jaarplan 2023 waarom kunnen 
de statenleden hier dan geen inbreng op leveren? In dit verband zijn 
ook relevant de gedane toezeggingen van de gedeputeerde t.a.v. het 
organiseren van een vervangend werkbezoek. 

Advies De beeldvorming aan te passen op een wijze dat de staten al in deze 
beeldvorming kaders kunnen meegeven voor het jaarprogramma 
OFGV; dan wel in de memo aan te geven : 
-dat een extra sessie in 2022 niet haalbaar is (terwijl inbreng in 2022 
noodzakelijk is);  
-hoe men dit beoogt op te lossen i.r.t. inbreng van de staten. 

Memo beeldvorming Steun Covidrisico’s Floriade 
Norm De memo beeldvorming is voldoende duidelijk. Er wordt echter maar 

30 minuten gevraagd. Dit lijkt onvoldoende omdat ervaring leert dat 
dergelijke onderwerpen meer tijd vragen.  
‘De stukken waren op dit moment echter nog niet beschikbaar omdat 
de stukken kabinet zijn behandeld door GS.’ 
Dit is geen wettelijke term en daarmee geen goede duiding van de 
situatie 

Advies De gevraagde tijd te verlengen naar 45 – 60 minuten. 
De terminologie aan te passen.  

Memo beeldvorming 100.000+ woningen en stand van zaken woningbouwafspraken met 
Rijk 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo is voldoende duidelijk (zelfde als vorige keer) 

Advies Akkoord te gaan met agendering 
Memo beeldvorming Verkenning uitvoering windplan west 
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Norm 2.2 
beeldvorming 

De norm stelt: draagt de aangeleverde informatie, deskundigen en 
werkvorm, voldoende bij aan een breed begrip van het onderwerp;  
De aangedragen deskundigen zijn in dit geval de initiatiefnemers van 
het windplan west, zij zijn belanghebbende in de besluitvorming  
De griffie had om die reden verzocht dit gedeelte van de 
beeldvorming in een werkbezoek te laten plaatsvinden, zodat de 
bespreking in de commissie zonder initiatiefnemers kan 
plaatsvinden.  
De memo maakt niet duidelijk wat de rol van de gemeenteraad is bij 
de beeldvorming, of welke meerwaarde een gezamenlijk 
beeldvorming heeft voor de Statenleden. 

Advies Een uitspraak te doen over de wenselijkheid van de presentatie van 
de initiatiefnemers in de commissie.  
Te verzoeken in de memo te verduidelijken wat de meerwaarde is 
van een gezamenlijke beeldvorming met de gemeenteraadsleden van 
Lelystad. Te overwegen hier een gezamenlijk werkbezoek van te 
maken. 

Memo beeldvorming Uitvoering motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ 
Norm 2.2 
beeldvorming 

Volgens de memo beeldvorming is het doel van de beeldvorming:   
‘te vragen aan de commissie of de motie met een mededeling kan 
worden afgedaan’.  
Het is de vraag of het sturen van een mededeling een instrument is, 
of een doel. Het lijkt beter de afstemming over de afdoening van de 
motie centraal te stellen en niet een voorgenomen mededeling.  
In het vervolg van de memo beeldvorming wordt gesproken over een 
denkrichting voor een PS-mededeling.  
Het is de vraag of het wenselijk is om PS te laten bespreken wat er in 
een aan PS gerichte mededeling komt te staan.  

Advies De steller vragen de memo beeldvorming zo aan te passen dat het 
doel centraal wordt gesteld; 
In de memo geen melding te maken van een nog aan PS te richten 
mededeling, omdat dit een eventueel gevolg kan zijn van de 
bespreking, maar er nu nog geen onderdeel van dient te zijn. 

Besluit: De Procedurecommissie besluit om de volgorde van de bespreking van de ‘100.000+ 
woningen’ om te ruilen met de bespreking van ‘de motie niet meer windmolens’.  
Windplan west: De Procedurecommissie is akkoord met de aanwezigheid van de 
initiatiefnemers in de commissie. De Procedurecommissie wil de suggestie meegeven om te 
kijken of een andere agenderingsmethode mogelijk is waarin een duidelijkere rol voor de 
gemeenteraad Lelystad is weggelegd. Voor het overige conform.  
 

7.b Gecombineerde Beeld- en oordeelsvormende commissie RND 30 november 2022 (19.00 – 21.00 uur) 
(#3034478) 
Toelichting:  
Op de agenda staat beeldvormend het agenderingsverzoek van GroenLinks, D66 en PvdD over de 
effecten van stikstof op natuur en oordeelsvormend de Steun Floriade 2022 vanuit onderuitputting 
provinciale coronamiddelen en de Lijst moties en de Lijst toezeggingen. 
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse 
2. Akkoord met gecombineerde beeld- en oordeelsvorming? 
3. Akkoord met de agenda? 

Toetsingskader en advies griffie: 
agenderingsverzoek van GroenLinks, D66 en PvdD over de effecten van stikstof op natuur  
Norm 2.2. 
beeldvorming 

 Het agenderingsverzoek voldoet aan de norm. 

Advies Akkoord te gaan met agendering op 30 november in de commissie 
RND 
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Statenvoorstel Steun Floriade 2022  
Norm 2.5 kwaliteit 
statenvoorstel 

Het dictum is erg uitgebreid waardoor het niet duidelijk is waarover 
wordt besloten. De teksten in het statenvoorstel zijn soms erg 
kleurrijk. Het gebruik van de tegenwoordige tijd wekt soms 
bevreemding op (alsof de Floriade niet al beëindigd is). Goede 
kanttekeningen. 

Advies Bovenstaande opmerkingen op te nemen in de “Verzamellijst met 
afstemmingsonderwerpen PC & GS”. Te overwegen wat te doen 
indien GS het dictum voor woensdag 9 november 12.00 uur niet 
aanpast: niet agenderen of een memo Procedurecommissie 
toevoegen waarin bovenstaande opmerkingen zijn opgenomen. 

Besluit: 
Conform, De Procedurecommissie besluit dat indien de wijzigingsvoorstellen voor het dictum van 
het statenvoorstel Steun Floriade 2022 niet wordt overgenomen er een memo 
Procedurecommissie toegevoegd wordt bij het statenvoorstel.  

  
8. Economie, Mobiliteit & Samenleving 
8.a Beeldvormende sessie EMS 23 november 2022 (15.30 – 18.00 uur) (#3030378) 

Toelichting:  
Er zijn voor de beeldvorming veel onderwerpen aangedragen waardoor ook de avond van 30 
november moet worden ingezet. Voor de middag van 23 nov. kunnen twee of drie agendapunten 
worden geagendeerd: “Nieuwe vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035” (eerder uitgesteld, 
kan nu alleen op 23 nov. ivm dezelfde presentatie bij PS Gelderland op 30 nov.), “Programmadeel 
Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling” (kan alleen op 23 nov, op 30 nov is portefeuillehouder 
verhinderd) en mogelijk “Energieweerbaarheid in Flevoland (TNO verzorgt presentatie)”. De 
voorgestelde behandeltijden lijken aan de krappe kant, waardoor het behandelen van twee 
onderwerpen realistischer is dan drie. 
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: mevrouw Müller  
2. Akkoord met de tijdsinschatting van de onderwerpen?  
3. Akkoord met de agenda? 

Toetsingskader en advies griffie: 
Memo beeldvorming Nieuwe vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo is voldoende duidelijk (zie PC 30 mei) en voldoet. 
Door een bezwaarprocedure is het onderwerp van de 
commissieagenda van 6 juli gehaald en niet op de agenda van 28 
september geplaatst i.v.m. beschikbaarheid EBS (zie PC 12 sept.)  

Advies Behandeltijd op agenda 60 minuten i.p.v. aangegeven 45 minuten. 
Akkoord te gaan met agendering 

Memo beeldvorming Programmadeel Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo is voldoende duidelijk. Is een gevolg van eerder genomen 
statenbesluit op 16 februari 2022. 

Advies Behandeltijd op agenda 60 minuten i.p.v. hooguit 1 uur 
Akkoord te gaan met agendering 

Besluit: 
 Conform 

 
8.b Statencommissie EMS 23 november 2022 (19.00 – 23.00 uur) (#3030384) 

Toelichting:  
Op de agenda staan 5 bespreekpunten en de bespreking van de Lijst Moties, Lijst Toezeggingen en  
het vaste agendapunt IPO. Kortom, een volle agenda.  
Te nemen besluit: 

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

Toetsingskader en advies griffie: 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30/DOCUVITP-2801673-v22-Statenvoorstel-Flevolands-Fonds-voor-culturele-ontwikkeling-1.pdf
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Controleplan 2022 Accountant  
Norm  Conform het contract met EY voor de wettelijk verplichte 

accountantscontrole voor de boekjaren 2020 tot en met 2023. 
Advies Akkoord te gaan met agendering  
Memo beeldvorming & Statenvoorstel “Naar een toekomstbestendige RRK” 
Norm 2.2 
beeldvorming  
Norm 2.5 Kwaliteit 
Statenvoorstel 

De memo & het statenvoorstel zijn voldoende duidelijk 
(Zie PC 12 sept. 2022: besluit over gecombineerde beeld-& 
oordeelsvorming in november). 

Advies Akkoord te gaan met agendering 
Memo beeldvorming & Statenvoorstel “Herbenoeming Plaatsvervangend bestuurder RRK” 
Norm 2.2 
beeldvorming  
Norm 2.5 Kwaliteit 
Statenvoorstel 

De memo & het statenvoorstel zijn voldoende duidelijk 

Advies Akkoord te gaan met gecombineerde beeld- en oordeelsvormend 
agenderen zodat de commissie behandeling en besluitvorming 
gelijktijdig kan met een ander voorstel aangaande de Randstedelijke 
Rekenkamer “Naar een toekomstbestendige Randstedelijke 
Rekenkamer”. 

Statenvoorstel Ontwerp-Sportbeleid Flevoland 2023-2027 
Norm 2.5 Kwaliteit 
Statenvoorstel 

Het statenvoorstel is voldoende duidelijk. 

Advies Akkoord te gaan met agendering. 
Statenvoorstel Technische begrotingswijziging ultimo 2022 
Norm 2.5 Kwaliteit 
Statenvoorstel 
 
Norm 1.8 
gecombineerde 
beeld- en 
oordeelsvorming 

a) Het beslispunt/dictum “De 11e begrotingswijziging 2022 vast 
te stellen” bevat geen weergave van het achterliggende 
statenvoorstel en is daardoor niet amendeerbaar  

b) Uit het voorstel is daarnaast niet op alle onderdelen op te 
maken wat het financiële effect is van de middelen die van 
2022 naar 2023 worden doorgeschoven. 

c) Het nummer van de bijlage bij het statenvoorstel (3032183) 
verwijst niet naar het format 11de begrotingswijziging 2022.  

d) Dit onderwerp is niet tijdig aangemeld voor de LTP 
 
De norm voor gecombineerde beeld- en oordeelsvorming geeft aan 
dat dit mogelijk is indien het onderwerp zich ertoe leent, 
bijvoorbeeld:  
a) indien het onderwerp eerder is behandeld (repeterend onderwerp, 
zoals de partiele herziening FVA) en zich sindsdien geen grote 
inhoudelijke wijzigingen hebben voorgedaan; en/of  
b) het statenvoorstel spreekt voor zich; en/of  
c) bij de behandeling van de LTA/LTP spreekt de commissie in 
meerderheid een wens uit voor een combinatie van beeld- en 
oordeelsvorming.  
 
De memo beeldvorming maakt niet duidelijk waarom gecombineerde 
beeld- en oordeelsvorming noodzakelijk is en of het onderwerp zich 
ervoor leent. 

Advies - Gedeputeerde Staten te verzoeken om het statenvoorstel en 
de memo beeldvorming aan te passen n.a.v. bovenstaande 
punten. 

- Te overwegen wat te doen indien GS het dictum voor 
woensdag 9 november 12.00 uur niet aanpast: niet agenderen 
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of een memo Procedurecommissie toevoegen waarin 
bovenstaande opmerkingen zijn opgenomen. 

- Bij agendering het onderwerp gecombineerd beeld & 
oordeelsvormend te agenderen en de behandeltijd aan te 
passen naar 45 minuten omdat er veel informatie wordt 
gegeven. De memo Beeldvorming is per abuis niet 
gepubliceerd (memo Beeldvorming #3034599 is maandag 7 
nov aan PC bundel toegevoegd).  

Besluit: Conform, De Procedurecommissie besluit dat indien de wijzigingsvoorstellen voor het 
dictum van het statenvoorstel “Technisch begrotingswijziging ultimo 2022” niet wordt 
overgenomen er een memo Procedurecommissie toegevoegd wordt bij het statenvoorstel. 
 

  
8.c Beeldvormende sessie EMS 30 november 2022 (19.00 uur- 23.00 uur) (#3030391) 

Toelichting:  
Er zijn nog 3 beeldvormende onderwerpen te agenderen: “Energieweerbaarheid in Flevoland”, 
“Horizon & fondsenlandschap Flevoland” & “IPO–onderzoek versteviging van slagvaardigheid en 
samenwerking”. De “uitgangspunten Participatie“ was nog niet gereed voor agendering en schuift  
door naar januari. 
Te nemen besluit: 

1. Voorstel voorzitter: de heer Smetsers 
2. Akkoord met de tijdsinschatting van de onderwerpen?  
3. Akkoord met de agenda ? 

Toetsingskader en advies griffie: 
Memo beeldvorming Energieweerbaarheid in Flevoland 
Norm 2.2 
beeldvorming   

De memo is voldoende duidelijk. 

Advies Akkoord te gaan met agendering op 30 november in de avond. 
Memo beeldvorming Horizon & fondsenlandschap Flevoland 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo is voldoende duidelijk. 
Bij de vraag ‘hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven’ staat 
dat ook ‘discussie’ plaats kan vinden: dit past niet in een 
beeldvormende ronde. 

Advies Akkoord te gaan met agendering op 30 november in de avond. 
Aanpassen memo beeldvorming t.a.v. het onderdeel ‘discussie’ 

Memo beeldvorming IPO–onderzoek versteviging van slagvaardigheid en samenwerking 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo is akkoord wat de beide IPO-AV leden betreft en voldoende 
duidelijk. 

Advies Akkoord te gaan met agendering op 30 november in de avond . 
Besluit: Conform 

  
9.  Ervaringen, aandachts- en leerpunten van de PC (#3021212) 

Toelichting: 
De griffie is begonnen met het maken van een overdrachtsdocument “van Provinciale Staten 
 tot Provinciale Staten”, als onderdeel van het projectplan verkiezingen. Mede op aanvraag  
van de commissaris, om een evaluatie met de Procedurecommissie ten behoeve van de  
overdracht te doen, zijn een aantal reflectievragen geformuleerd om aan u voorleggen. 

• de opdracht aan de PC (zijn taken voldoende beschreven, is de samenstelling werkbaar);  
• de voorzittersrol in de Statencommissies (suggesties t.a.v. van profiel  

commissievoorzitter, voldoende geëquipeerd, mate van ondersteuning); 
• de afstemming met het college (ervaring LTP-overleggen, aanvullende behoefte om  

mee te geven); 
• de rol van de adviseurs (hoe er ondersteuning ervaren en welke suggesties).  
• de afgesproken spelregels uit de Reglement van Orde, is hier vanuit de PC  

aanscherping of aanvulling nodig? 
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Te nemen besluit: 
Te reflecteren op deze vragen in de vergadering en/of uiterlijk 21 november. 
De reacties worden dan verwerkt en het resultaat wordt dan in de PC van 19 december 
geagendeerd. 
Besluit: De Procedurecommissie besluit om schriftelijk de reacties te verzamelen en te 
agenderen voor het volgende overleg. 

  
10.  
 
 
 
 
 
11. 

Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen PC & GS (#2768645) 
Te nemen besluit:  
T.k.n.  
Besluit: 
Conform 
 
Besluitenlijst PC 12 september 2022 (#3008710) 

 Te nemen besluit:  
De besluitenlijst van 12 september 2022 vast te stellen. 

 Besluit: 
 
 
12. 

Conform 
 
Rondvraag 
Er wordt afgesproken dat in commissies door middel van een mededeling afscheid kan 
worden genomen van vertrekkende commissieleden. 

  
13. Sluiting 

Volgende vergaderingen: 
- Procedurecommissie: 19 december 2022,  18:30 uur – 20:00 uur 
- Procedurecommissie + LTP GS overleg: 23 januari 2023 
- Procedurecommissie: 20 maart 2023 

 
Voorraadlijst  

- Voorstel waar de spelregels voor onderzoek op verzoek van PS via de PC gaan landen 
(besluit Seniorenconvent 13 juli 2022, zijnde de gedragslijn voor hoorzittingen als norm 
vast te leggen en uit te breiden naar overige inhuur van expertise ter ondersteuning 
van een commissie Statenbudget.  

- Werkbezoek: aantallen en wie bepaalt. 
- Het format van de Memo beeldvorming.  

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