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Er staan nu nog 13 Statenvoorstellen op de Lange Termijn Planning tot het einde van deze periode, 4 
voor de Statenvergadering van 25 januari & 9 voor de Statenvergadering van 22  februari. Omdat de 
druk voornamelijk op de Statenvergadering van februari zit is hieronder een overzicht gemaakt van 
mogelijke opties om onderwerpen naar januari te verschuiven. Als deze opties ook daadwerkelijk 
doorgevoerd worden dan zijn er 6 Statenvoorstellen voor januari en 7 voor februari. 
 
In onderstaand overzicht staan enkel de onderwerpen die tot besluitvorming moeten leiden. Op de 
LTP staan ook onderwerpen die alleen om beeldvorming vragen. Het kan zijn dat voor deze 
beeldvorming in februari geen ruimte is omdat we in de beeldvormende commissie 
oordeelsvormende onderwerpen moeten plannen.  
 
De commissieagenda’s van januari krijgen we rond maar we hebben wel enkele voorstellen om 
onderwerpen van EMS naar RND te verplaatsen voor een betere verdeling. Voor de 
commissieagenda’s van februari kan het zijn dat we de middag moeten gebruiken om alles 
oordeelsvormend te kunnen behandelen. Dit is mogelijk niet meer nodig als een aantal onderwerpen 
direct van beeldvorming naar besluitvorming gaan (zie hieronder). 
 
 

  Onderwerp met 
Statenvoorstel 

Beeld Oord. PS Optie 
 

1 EMS Rekenkameronderzoek - 
Fietsbeleid  

Jan Jan Jan Griffie stelt gecombineerde beeld- 
& oordeelsvorming voor. 

2 EMS Wensen en opvattingen bij 
AEF rapport naar een 
slagvaardiger IPO 

Nov Jan Jan  

3 EMS Doorontwikkeling 
Batavialand 

Okt Jan Jan  

4 EMS Politiek aan het roer - visie 
Statengriffie 

via SC Jan  

 
5 IC Strategische Agenda 

Flevoland -  2.0 (Rijk-Regio) 
Jan Feb Feb  

6 IC Omgevingsvisie - 
Inhoudelijke 
contourenschets 

Nov Feb Feb  

7 EMS Energieweerbaarheid in 
Flevoland  

Nov Feb Feb  

8 EMS Ontwerp beleid Economie 
 

Jan Feb Feb  

9 EMS Verbouwing provinciehuis 
fase 2: Inrichtingsprincipes 
voor het ontwerp 

Jan Feb Feb* • Optie om te agenderen in RND 
van 11 januari (nog niet eerder 
in de commissie geweest) 

• De voorzitter adviseert de 
commissie te besluiten om 
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van beeldvorming direct naar 
besluitvorming te gaan of; 

• De PC besluit tot 
gecombineerde Beeld & 
Oordeelsvorming. 

10 EMS Uitgangspunten Participatie  Jan Feb Feb  
11 EMS Termijnagenda MRA  Feb Feb • De griffie verwacht een 

verzoek tot gecombineerde 
beeld- en oordeelsvorming in 
februari. 

12 EMS Vaststelling ontwerp Algem. 
Subsidieverordening 
Flevoland 2023 

Jan Feb Feb* • Optie om te agenderen in RND 
van 11 januari (nog niet eerder 
in de commissie geweest) 

• De voorzitter adviseert de 
commissie te besluiten om 
van beeldvorming direct naar 
besluitvorming te gaan of; 

• De PC besluit tot 
gecombineerde Beeld & 
Oordeelsvorming. 

13 RND Rekenkameronderzoek - 
Landbouw- en 
voedseltransitie 

Feb Feb Feb Griffie stelt gecombineerde 
beeld& oordeelsvorming voor. 

*Wanneer de optie wordt uitgevoerd zal de verdeling van statenvoorstellen in de Statenvergaderingen van 
januari en februari veranderen. De keuze voor een optie kan consequenties hebben voor de commissieagenda’s 
van januari, die later op de PC agenda staan. 
 
Nog niet aangemeld op de LTP maar wel verwacht: 

- Energienoodfonds 
 
Beeldvormende onderwerpen voor januari & februari (nu bekend) zijn: 
EMS:  

- Boardletter (Accountant) 
- Cultuurmonitor 
- Agenderingsverzoek CDA,CU-(Veer)kracht culturele subsidianten 
- Multimodaal Toekomstbeeld 
- Zorgtafel Flevoland 
- Kennismakingsgesprek de heer Slob- Regio Zwolle, 

RND:  
- Nieuwe Natuur 
- Woningbouwafspraken met het rijk 
- Bijpraatsessie stikstof 
- Ontwikkeling Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (besloten) 
- Provinciaal klimaatplan 
- Bouwstenennotitie Flevoland natuurinclusief. 


