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1.  Opening 

-Afmelding de heer Simonse 
 

2. Vaststellen agenda  
  
3 Gesprek met de heer Fackeldey – Strategische Agenda Rijk-Regio (#2948163 + #2945565 + 

#2944990) 
Toelichting 
Voor dit gesprek wordt maximaal 10 minuten gereserveerd. 
Advies griffie:  

Memo Beeldvorming Strategische Agenda Rijk-Regio 
Norm 2.2 
beeldvorming 

Voldoet aan de norm. 

Norm 1.3  
LTP vertaling naar 
agenda  

Afwijkende integrale agendering t.o.v. het vergaderschema (18 mei is 
alleen voor Perspectiefnota gereserveerd) Motivering in de 
gespreksmemo opgenomen. 

Advies Agenderen in de commissie van 18 mei 
Statenvoorstel Strategische Agenda Rijk-Regio 
Norm 2.5 Kwaliteit 
Statenvoorstel  

In het dictum de condities laten vaststellen en de hoofdlijnen 
opsommen t.b.v. amenderen of duidelijker naar de bijlage verwijzen. 

Advies De feedback op het statenvoorstel terug te koppelen aan de opsteller 
en GS.  

 
Te besluiten: Het onderwerp beeldvormend te agenderen tijdens de integrale beeldvormende 
sessie van 18 mei die oorspronkelijk in het vergaderschema exclusief voor de Perspectiefnota 
is gereserveerd. 
Besloten: 
 

4. Mededelingen  
 

5. Lange Termijn Planning en keuze extra vergaderen (#2903771 + #2947466) 
Toelichting: 
De commissie RND kan in mei niet alle aangedragen beeldvormende onderwerpen behandelen 
en daarom zal een keuze gemaakt moeten worden. Door de volle agenda voor RND maar ook 
voor EMS wordt voorgesteld een verzoek te doen voor een extra vergadermoment op 22 juni.  
Te nemen besluit: 
1. Voor de commissies RND van 11 en 18 mei de onderwerpen datacenterstrategie, technische 
briefing varend ontgassen en inspiratiedocument Flevoland Natuurinclusief te agenderen en 
de onderwerpen Agrarische Hoofdstructuur en 100.000+ woningen naar juni/juli door te 
schuiven.  
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2. Omdat de commissies RND en EMS in juni/juli ook al vol zitten een verzoek te doen aan de 
voorzitter van PS (i.o.m. SC) tot aanpassing van het vergaderschema om op 22 juni een extra 
commissievergadering mogelijk te maken. 
Besluit:  
 

6. Voorbereiding LTP-overleg met GS (d.d. 30 mei) (#2938416) 
 Toelichting: Door het in mei agenderen van de Strategische agenda Rijk-Regio (zie agendapunt 

3) is de concept agenda van 30 mei (besproken in de PC van 14 maart) deels achterhaald. 
Bijgevoegd de nieuwe concept agenda.  
Te nemen besluit: 
Akkoord met het verzenden van de concept agenda aan GS ter voorbereiding van de bespreking 
op 30 mei.  
Besluit: 

  
7. Ingekomen stukken & afwijkingen  
    7a.  Ingekomen e-mailverzoek Statenlid Straatsma (#2948191) 

Toelichting:  
Statenlid Straatsma verzoekt de PC om te kijken hoe er tot een gesprek over de omgevingsvisie 
in de oordeelsvormende fase gekomen kan worden, bijvoorbeeld door op een andere locatie te 
vergaderen.  
Te nemen besluit:  
Reactie te formuleren op het verzoek van Statenlid Straatsma. 
Advies griffie:   

Norm 2.3 
Oordeelsvorming 

Het statenlid verzoekt om een variant van norm 2.3 waarbij de 
oordeelsvorming en het aan te leveren Statenvoorstel voldoende 
bijdragen aan de mogelijkheid tot debat; 

Advies Op dit moment lopen er verschillende trajecten om het onderlinge 
gesprek te verbeteren onder andere via de dialoogsessies. Het 
vergaderen op een andere locatie is mogelijk maar op korte termijn 
niet te organiseren (ook i.v.m. uitzendingsgelegenheid). Het advies is 
om aan het statenlid terug reageren dat de voorzitter de oproep in de 
bespreking ter harte zal nemen en dat verdere invulling van het 
verzoek op de lange termijn zal plaatsvinden.  

 
Besluit:  
 

  7b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoek tot nazenden statenvoorstel kaderdocument datacenterstrategie voor de PC van 30 
mei. (#2948339) 
Toelichting:  
Vanwege de strakke planning van het kaderdocument datacenterstrategie lukt het niet om de 
aanleverdeadline voor de Procedurecommissie op 18 mei te halen en wordt verzocht tot 
nazending op 25 mei.  
Te nemen besluit:  
Akkoord te gaan met de nazending op 25 mei voor de Procedurecommissie van 30 mei.  
Toetsingskader & advies griffie:   

Norm 1.3 LTP 
vertaling naar 
agenda 

Het verzoek voldoet niet aan norm 1.3.b. waarbij de gedeputeerde 
wordt uitgenodigd indien van een nazending sprake is. Het verzoek 
voldoet wel aan norm 1.3.d. waarbij door middel van een memo 
toelichting wordt gegeven. 

Advies Vanwege de volle agenda van de PC is er geen tijd om met de 
gedeputeerde in overleg te gaan. Het verzoek wordt in een 
voorafgaande PC gedaan, en de verzenddatum maakt het mogelijk de 
stukken door de PC te toetsen op kwaliteit. Het advies is akkoord te 
gaan.  

 
Besluit:  
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   7c. Verzoek RRK voor het bij publiceren van de uitkomsten van de verkenning Varend ontgassen 
bij de bespreking op 11 mei (#2948198) 
Toelichting: De Randstedelijke Rekenkamer is bezig met een onderzoek naar varend ontgassen. 
Doordat het onderwerp geagendeerd staat op 11 mei gaat de provincie sneller dan de RRK. De 
RRK vindt het van belang om de voorlopige resultaten toch alvast te delen met de statenleden 
en verzoeken een brief namens de RRK toe te voegen aan de stukken voor de commissie van 11 
mei zodat de statenleden de eerste onderzoekresultaten al mee kunnen nemen in de 
bespreking.  
 
Te nemen besluit:  
Akkoord te gaan met het bij publiceren van de voorlopige resultaten van de RRK over varend 
ontgassen. 
 
Toetsingskader & advies griffie  

Norm 2.2 
Beeldvorming 

Het verzoek draagt bij aan norm 2.2 waarbij wordt getoetst of de 
aangeleverde informatie, deskundigen en werkvorm, voldoende 
bijdragen aan een breed begrip van het onderwerp;  

Advies Door de brief van de RRK bij te publiceren wordt extra informatie 
toegevoegd. Het zorgt er voor dat de statenleden een betere 
informatie positie krijgen en daarom is het advies om akkoord te 
gaan.  

 
Besluit 
 

8. Integrale commissies  
   8a. Integrale commissie 11 mei 2022 (oordeelsvorming avond) (#2944245) 

Toelichting:   
De Jaarstukken (gepland op vergaderschema 2022) en de Keuzenotitie Actualisatie 
Omgevingsvisie (PC-besluit 17 januari 2022) vragen om een integrale agendering. 
In de PC van 1 november jl. is geconcludeerd om na de 3 beeldvormende sessie een nieuw 
gesprek te hebben over het vervolg Omgevingsvisie (Zie “Notitie Procedurecommissie evaluatie 
actualisatie Omgevingsvisie #2944171). Door privéomstandigheden kan het gesprek met 
gedeputeerde Smelik nu niet plaatsvinden. Voor de oordeelsvormende fase is een keuzenotitie 
Actualisatie toegevoegd met een aanbiedingsbrief. 
Te nemen besluit: 

a) Voorstel voorzitter: mevrouw Müller 
b) Akkoord met agenda integrale commissie 11 mei 2022?  

Toetsingskader en advies griffie: 
De jaarstukken zijn t.b.v. de beeldvorming op 13 april al gepubliceerd.  

Keuzenotitie Actualisatie Omgevingsvisie  
Norm 2.3 
oordeelsvorming 

Er ligt geen statenvoorstel waardoor het niet aan norm 2.3 voldoet. 
Tegelijkertijd is er nog geen sprake van een statenvoorstel in deze 
fase. De aanbiedingsbrief biedt genoeg gelegenheid voor debat. In de 
notitie Procedurecommissie wordt de invulling van de sessie 
geschetst.    

Advies Akkoord te gaan met agenderen waarbij de notitie 
Procedurecommissie wordt omgebouwd en ingekort naar een Memo 
Procedurecommissie en gepubliceerd zodat de invulling van de sessie 
voor de commissie duidelijk wordt.  

Besluit: 
 
 

  
   8b. Integrale beeldvormende sessie 18 mei 2022 (beeldvormend-middag) (#2944254) 
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Toelichting:   
U bent (via een schriftelijke consultatie) akkoord gegaan met het verzoek de memo 
beeldvorming voor de Perspectiefnota 2023-2026 zonder het Statenvoorstel + bijlagen bij de 
Procedurecommissie aan te leveren. Het Statenvoorstel met de Perspectiefnota wordt wel op 
tijd voor de bundelverzending op donderdag 28 april aangeleverd. Met dit verzoek heeft GS 1 
week langer de tijd om over de Perspectiefnota te besluiten (i.p.v. 19 april op 26 april). 
De Perspectiefnota vraagt om een integrale agendering (vergaderschema). 
Het proces Strategische Agenda Rijk-Regio is bij agendapunt 3 besproken. 
Te nemen besluit: 

a) Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse 
b) Akkoord met de gevraagde tijd van 60 minuten voor de perspectiefnota (i.p.v. de 

geplande 2,5 uur)? 
c) Akkoord met agenda integrale beeldvormende sessie 18 mei 2022 ? 

Toetsingskader en advies griffie: 
Memo beeldvorming Perspectiefnota (Julia) 
Norm 2.1  
Stukken compleet 

Dit kan nu niet beoordeeld worden. Het Statenvoorstel en de 
Perspectiefnota is nog niet beschikbaar maar zijn wel op 28 april 
beschikbaar t.b.v. in de commissiebundel. In de memo staat wel een 
omschrijving van het uiteindelijke voorstel op hoofdlijnen (bijv. de 
beslispunten in het Statenvoorstel zullen luiden). 

Advies Op tijd beschikbaar hebben voor de PC was niet voorzienbaar. De 
huidige p en c cyclus zoals opgenomen in het vergaderschema van PS 
(met een volledige BOB cyclus) sluit nog niet volledig aan op de 
financiële stukkenstroom.  

Besluit:… 
 
 

9. Ruimte, Natuur en Duurzaamheid  
   9a. Beeldvormende sessie RND 11 mei 2022 (beeldvormend-middag) (#2948299) 

Toelichting: 
Op de agenda staan de onderwerpen Varend ontgassen en het kaderdocument 
datacenterstrategie. 
Te nemen besluit: 

a) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
b) Akkoord met agenda beeldvormende sessie 11 mei 2022? 

Toetsingskader en advies griffie: 
Memo technische briefing varend ontgassen (Anneloes) 
Norm 2.2 
beeldvorming  

De memo beeldvorming is voldoende duidelijk, er staat echter te 
weinig tijd gepland voor de bespreking.  

Advies Opsteller vragen 90 minuten op te nemen in de memo beeldvorming.  
Memo beeldvorming kaderdocument datacenterstrategie (Anneloes) 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De keuze voor de werkvorm tijdens de bespreking is niet voldoende 
toegelicht. Hoe wordt in gesprek gegaan met de statenleden?  

Advies Opsteller vragen duidelijker toe te lichten hoe er opgehaald gaat 
worden welke beleidskeuzes door de statenleden worden 
meegegeven.  

Besluit: 
   
   9b. Statencommissie RND 18 mei 2022 (oordeelsvormend avond) (#2948307) 

Toelichting: 
Op de agenda staan grotendeels oordeelsvormende onderwerpen o.a. over de 
wildbeheereenheden, het vervolg op de bespreking feitenrelaas en het agenderingsverzoek 
stikstof. Daarnaast is één beeldvormend onderwerp toegevoegd vanwege de vele verzoeken tot 
beeldvorming namelijk het inspiratiedocument Flevoland Natuur inclusief.  
Te nemen besluit: 
a) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
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b) Akkoord met agenda Statencommissie RND 18 mei 2022? 
c) Akkoord met een gecombineerde oordeels- en beeldvorming? 
Toetsingskader en advies griffie: 

Statenvoorstel Vaststellen Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing 
wildbeheereenheden in Flevoland 
Norm 2.3 
oordeelsvorming & 2.5 
kwaliteit 
statenvoorstel  

Het statenvoorstel biedt niet veel mogelijkheid tot debat, maar er 
wordt wel veel duidelijkheid verschaft over eerder gemaakte 
keuzes. Het dictum is duidelijk geformuleerd en de kanttekeningen 
zijn ingevuld. 

Advies Akkoord te gaan met agenderen in de commissie op 18 mei.  
Agenderingsverzoek Stikstof 
Norm 1.2 
Agenderingsverzoek 
fractie 

Het agenderingsverzoek voldoet aan de norm van minimaal 3 
fracties om het onderwerp te agenderen.  

Advies Agenderen in de commissie van 18 mei.  
Oordeelsvorming feitenrelaas 
Norm 2.3 
oordeelsvorming 

De agendering van het feitenrelaas voldoet aan de norm 2.3. 
Hoewel er geen statenvoorstel ligt dat zorgt voor voldoende debat 
ligt er wel een gespreksmemo aan de hand waarvan een debat kan 
plaatsvinden. 

Advies Agenderen in de commissie van 18 mei.  
Memo beeldvorming inspiratiedocument Flevoland Natuur inclusief 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo beeldvorming biedt onvoldoende zicht op de aanleiding 
van de beeldvorming (onder andere dat het verzoek tot deze 
beeldvorming komt van de commissiebespreking op 22 september).  

Advies Opsteller verzoeken de aanleiding voor de beeldvorming 
uitgebreider in de memo op te nemen. 

Besluit: …. 
 

  
10 Economie, Mobiliteit & Samenleving 
   10a.  Beeldvormende sessie EMS 11 mei 2022 (beeldvormend-middag) (#2944263) 

Toelichting: 
Er zijn te veel aanmeldingen voor deze beeldvormende middag (werksessie oefenen met 
Participatie, MRA-meerjarenbegroting  & Evaluatie pilot voorkantsturing). De externe spreker 
voor de werksessie Participatie blijkt uiteindelijk niet te kunnen op 11 mei. Dit schuift door naar 
6 juli. 
Te nemen besluit:  
a) Voorstel voorzitter: de heer Smetsers 
b) Akkoord met agenda beeldvormende sessie 11 mei 2022? 
Toetsingskader en advies griffie: 

Memo beeldvorming MRA-meerjarenbegroting 
Norm 2.2 
beeldvorming 

Voldoet aan de norm. 

Advies Agenderen in de commissie van 11 mei 
Memo beeldvorming  Evaluatie Pilot voorkantsturing 
Norm 2.2 
beeldvorming 

Memo beeldvorming voldoet aan de norm. Onduidelijk is nog wel hoe 
de rol van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing in de vergadering 
wordt ingevuld. 

Advies Opstellers aandachtspunt zoals hierboven genoemd mee te geven en 
onderwerp agenderen in de commissie van 11 mei.  

Besluit: ….. 
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   10b. Statencommissie EMS 18 mei 2022 (oordeelsvormende avond) (#2944736) 
Toelichting: 
Er zijn 4 oordeelsvormende onderwerpen, waarvan er 2 een afwijkende behandeling hebben 
(IPO-kaderbrief + Nieuw Economisch beleid – Menselijk & Sociaal Kapitaal). 
Te nemen besluit: 
a) Voorstel voorzitter: mevrouw Müller 
b) Akkoord met agenda Statencommissie EMS 18 mei 2022? 
Toetsingskader en advies griffie:  

Richtinggevende sessie - Nieuw Economisch beleid – Menselijk & Sociaal Kapitaal 
Norm 2.3 
oordeelsvorming 

Er ligt geen statenvoorstel waardoor het niet aan norm 2.3 
voldoet. Tegelijkertijd is er nog geen sprake van een 
statenvoorstel in deze fase. Het is een richtinggevende sessie 
zoals eerder afgesproken in de commissie op 9 februari 2022. Er 
wordt een presentatie gegeven (is al gereed) en aan de 
commissie wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met het 
voorkeursscenario of dat ze een eigen scenario wil voorstellen.  

Advies Opsteller vragen een uitwerking van de sessie toe te voegen. 
Statenvoorstel Het Flevolandse Archief zienswijze ontwerpbegroting 
Norm 1.4 
Uitzondering op  
voorhand van de  
‘verplichte’ beeldvorming 

Beeldvorming hoeft niet plaats te vinden bij zienswijzen op P&C 
stukken van gemeenschappelijke regelingen, indien de planning 
dit op voorhand lastig maakt en de wijzigingen in het 
statenvoorstel voldoende zijn toegelicht 

Advies Agenderen in de commissie van 18 mei 2022 
Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer -zienswijze ontwerpbegroting 
Norm 1.4 
Uitzondering op  
voorhand van de  
‘verplichte’ beeldvorming 

Beeldvorming hoeft niet plaats te vinden bij zienswijzen op P&C 
stukken van gemeenschappelijke regelingen, indien de planning 
dit op voorhand lastig maakt en de wijzigingen in het 
statenvoorstel voldoende zijn toegelicht 

Advies Agenderen in de commissie van 18 mei 2022 
Oordeelsvormende sessie Flevolandse afwegingen IPO Kaderbrief 2023 
Norm 2.3 
oordeelsvorming 

Er ligt geen statenvoorstel waardoor het niet aan norm 2.3 
voldoet. Tegelijkertijd is er geen sprake van een statenvoorstel 
(maar aandachtspunten en opmerkingen voor AV en IPO-
Bestuur). De notitie biedt wel genoeg gelegenheid voor debat 
maar schetst niet voldoende hoe de sessie vormgegeven wordt.  

Advies De memo Procedurecommissie weg te laten (de toelichting op 
de agenda geeft voldoende houvast) en de genoemde bijlagen 
op te nemen in de oplegnotitie. Opsteller vragen een aanpak 
van de sessie toe te voegen. 

Besluit: …. 
 

11. Besluitenlijst PC 21 maart 2022  
 Te nemen besluit:  

De besluitenlijst van 21 maart vast te stellen. 
 Besluit: 

 
12. Rondvraag 

  
 

13. Sluiting 
Volgende PC vergadering is 30 mei 

- 18:30-19:30: LTP overleg met GS: 
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- 19.30-20.30: regulier PC overleg met o.a. voorbereiding gesprek over mededelingen voor  
LTP overleg met GS op 11 juli (#2823918) 
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