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Te nemen besluit 
1) De norm met betrekking tot het minimum aantal deelnemers als volgt te wijzigen 

a) Geen minimum aantal deelnemers te hanteren voor interne bijeenkomsten waarbij enkel 
ambtenaren, collegeleden en statenleden betrokken zijn. 

b) Wanneer een externe partij betrokken is of organisator is van een werkbezoek en er zijn 
geen 10 aanmeldingen het werkbezoek te annuleren. 

c) Wanneer een werkbezoek onderdeel is van een besluitvormingstraject als beeldvorming 
geen norm te hanteren (conform motie “geen Quorum”).  

2) De opzet/invulling van Werkbezoeken en het agenderen ervan onderdeel te maken van de 
Procedurecommissie en op te nemen in het wegingskader.  

 
Aanleiding 
Tijdens de vergadering tussen GS en de PC van 30 mei 2022 is besproken dat de normering die 
gehanteerd wordt op de werkbezoeken niet nageleefd werd. Naar aanleiding van die discussie is de 
norm aangepast:  
- interne bijeenkomsten (5 deelnemers)  
- externe bijeenkomsten (10 deelnemers) 
Wat gedefinieerd wordt als interne bijeenkomst en externe bijeenkomst moest nader uitgewerkt 
worden. Daarnaast zorgt de motie “geen openingsquorum” er ook voor dat de eisen wellicht aangepast 
moeten worden. Middels deze memo werken we de eerder gemaakte afspraken uit.  
 

Ad. 1 Verschillende soorten werkbezoeken 
Interne bijeenkomsten 
Worden gedefinieerd als: 
Alleen ambtenaren van Flevoland zijn betrokken en onkosten worden door Flevoland betaald 
(bijvoorbeeld lunch en materialen). Ook samenwerkingsverbanden en verbonden partijen vallen 
hieronder omdat de statenleden in gelegenheid moeten worden gesteld bij deze partijen hun 
informatie op te kunnen halen.  
Voorbeeld: Werkbezoek bruggen en sluizen, OFGV, Horizon, Europese Programma’s. 
 
Externe bijeenkomsten 
Zijnde bijeenkomsten die niet vallen onder de definitie van interne bijeenkomsten.  
 
Bij combinaties met andere partijen 
Wanneer er samen met een mede overheid een bijeenkomst wordt georganiseerd kunnen we onze 
eigen normen niet opleggen op anderen. Een voorbeeld hiervan is het werkbezoek aan Afvalzorg. Dit 
was georganiseerd in samenwerking met de gemeente Lelystad. Hiervoor geldt geen norm. 
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Werkbezoeken als beeldvorming 
Als een werkbezoek een duidelijk onderdeel is van de besluitvorming in de vorm van een aanvulling 
op de beeldvorming, wordt geen norm gehanteerd. Dit is conform de afspraak met de staten om, in 
ieder geval tot aan de verkiezingen, geen openingsquorum voor de commissies te hanteren. Ditzelfde 
geldt voor: technische sessies, tafeltjessessies, infomarkten voorafgaand aan de commissie. 
 
Ad 2. Werkbezoeken agenderen door de Procedurecommissie 
Op dit moment is de werkwijze dat werkbezoeken worden georganiseerd in overleg met de 
commissiegriffier. De momenten die hiervoor benut worden zijn de woensdagen voorafgaand aan een 
commissievergadering (tussen 12.00 – 15.15). In het geval van twijfel over de animo voor de 
werkbezoeken wordt in een commissie gepeild wie zich eventueel zou aanmelden voor een 
werkbezoek en aan de hand daarvan wordt het bezoek wel of niet ingepland.  
 
Omdat werkbezoeken bijna altijd gaan over een onderwerp waarop besluitvorming nodig is of waarop 
gecontroleerd wordt door de staten gaat het ook over de kwaliteit van besluitvorming. De relevante 
bepalingen uit het instellingsbesluit luiden:  
 

1. Voor de Statenperiode 2019-2024 een Procedurecommissie in de zin van artikel 82 
Provinciewet in te stellen, belast met de voorbereiding van de door Provinciale Staten 
ingestelde Statencommissies, Statenacademies en zo nodig andere overlegvormen zoals 
werkgroepen. 

2. Als opdracht namens de Staten mee te geven dat de Procedurecommissie haar 
werkzaamheden verricht met het oog op het positioneren van de Staten.  

3. De werkzaamheden van de Procedurecommissie, met inachtneming van hetgeen hierover in 
het Reglement van Orde provinciale Staten Flevoland is opgenomen, te laten bestaan uit:  
1) het ordenen van de stukkenstroom;  
2) het toetsen van de stukkenstroom;  
3) het voeren van planning- en knelpuntenoverleg;  
4) het bewaken van de kwaliteit van besluitvorming en vergaderingen. 

 
Het inplannen van werkbezoeken en de aard er van, valt onder andere overlegvormen, het 
positioneren van de staten en het bewaken van de kwaliteit van besluitvorming en vergaderingen. 
 
Voorgesteld wordt om op de agenda van de Procedurecommissie verzoeken tot werkbezoeken te 
agenderen zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden over de nut- en noodzaak van het 
werkbezoek en een goede timing. 
 
Consequentie van deze werkwijze is dat we ook een aanmelddeadline voor werkbezoeken gaan 
hanteren conform de aanlevering van stukken voor de commissies. Wanneer de PC akkoord is met 
agenderen van een werkbezoek gaat ook het evenement online. Dit kan betekenen dat statenleden 
soms maar twee weken de tijd hebben om zich aan te melden. Onze ervaring leert dat statenleden zich 
niet vaak veel eerder aanmelden. 
 
 
 


