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Ter bespreking 
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 besluiten 
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.  
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.  
 
Motivering voor advies 
In de tabel hieronder staat per onderwerp wat voor de commissies van mei in RND het belang is van de beeldvormende bespreking en of het op de 
middellange of lange termijn kan worden doorgeschoven. De motivering is deels tot stand gekomen door ambtelijke invulling en deels door de griffie.  
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Onderwerp Wat is het belang van de 
beeldvormende bespreking? 

Kan het onderwerp ook in juni/juli besproken 
worden of gaat er dan wat mis? 

Kan het onderwerp ook na het 
zomerreces besproken worden of 
gaat er dan wat mis? 

Inspiratiedocument Flevoland 
Natuurinclusief 

Met het inspiratiedocument 
worden de Staten 
geïnformeerd over de 
natuurinclusieve 
doorontwikkeling van het 
provinciale beleid en kan gepeild 
en getoetst worden hoe de 
Commissieleden zich verhouden 
tot de gepresenteerde ideeën. 

In een eerdere beeldvormende ronde 
(september 2021) hebben de Staten zelf om 
spoed mbt dit onderwerp verzocht, ze wilden 
het liefst eerste kwartaal van 2022 een 
vervolg. De huidige planning (11 mei) loopt 
daar dus al wat op achter. Bovendien is deze 
beeldvormende ronde bedoeld om 
tussentijds input van de Staten op te halen, 
een belangrijke stap richting het verder 
concretiseren van de ideeen zodat er een 
ambitiedocument gepresenteerd kan worden 
dat als input kan dienen voor nieuwe 
coalitievorming. Bespreking in juni/juli zou 
dus eventueel kunnen, maar vertraagt de 
input van de Staten.  

Bij bespreking na het zomerreces 
komt de planning van het 
programma (een ambitiedocument 
vaststellen in het eerste kwartaal van 
2023) in de knel. Daarmee is deze 
optie niet wenselijk.  

100.000+ woningen De commissieleden te informeren 
over de voortgang en 
actualiteiten op het thema 
woningbouw – 100.000+ 
woningen, dit nav de breed 
aangenomen motie uit feb 2020 
over versnelling van de 
woningbouw (zie bijlage). Vorig 
jaar november is hiervoor een 
routekaart naar PS toegestuurd, 
in de beeldvorming worden 
commissieleden geïnformeerd 
over de ontwikkelingen sindsdien 
en meegenomen in het vervolg. 

Bespreking in juni is onwenselijk maar 
mogelijk. Bespreking in juli is zeer 
onwenselijk. Gelet op het urgente thema 
woningbouw en de wekelijkse ontwikkelingen 
vanuit het Rijk (minister voor VRO) waarbij de 
provincie directe betrokkenheid heeft of een 
taak krijgt is het zeer van belang dat 
commissieleden voor het zomerreces hierover 
worden bijgepraat.  Daarnaast wil de minister 
voor juli 2022 met elke provincie afspraken 
maken over de aanpak van het onderdeel 
Volkshuisvesting. Het is essentieel dat de 
commissieleden hier voor juli in worden 
meengenomen. 

Bespreking na het zomerreces is zeer 
onwenselijk. Zie hiervoor. 
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Technische Briefing varend 
ontgassen 

Varend ontgassen is een politiek 
gevoelig onderwerp. In overleg 
met de commissie is de 
technische briefing door BZK 
voorbereid en enkele keren 
uitgesteld.  

Dat is erg lastig vanwege de beschikbaarheid 
vanuit BZK en dat op 11 mei ook een bezoek 
gebracht wordt door de minister in het kader 
van varend ontgassen waarbij ook de 
statenleden kunnen aansluiten.  

Vanwege de eerdere uitstel van het 
onderwerp is bespreking na het 
zomerreces onwenselijk.  

Agrarische Hoofdstructuur De beeldvormende bespreking 
geeft invulling aan de motie: 
‘Onderzoek naar Flevolands 
Agrarische Hoofdstructuur’ 
waarbij wordt opgeroepen om te 
onderzoeken of een agrarische 
hoofdstructuur een nuttig en 
bruikbaar instrument is om te 
betrekken bij de herijking 
Omgevingsvisie. Voorgesteld 
wordt om de voorzitter van de 
Agro expert Raad bij de sessie 
aanwezig te hebben.  

Het onderwerp is al een keer doorgeschoven 
naar mei en nog een keer doorschuiven is 
onwenselijk maar er gaat niets mis als het in 
juni/juli wordt besproken. Echter is de 
voorzitter van de Agro Expert Raad niet 
beschikbaar in juni. Wel in Juli maar op 1 juli 
is de slotconferentie met de AER en de 
gebiedspartners waar het onderwerp dan al is 
besproken.  

Besluitvorming staat gepland na het 
zomerreces ook over de herijking van 
de omgevingsvisie waarbij de 
resultaten van dit onderzoek 
betrokken kunnen worden. Dus voor 
het zomerreces moeten de 
statenleden bijgepraat zijn over het 
onderwerp.  

Datacenterstrategie De statenleden hebben 
uitgesproken zo spoedig mogelijk 
tot een datacenterstrategie te 
willen komen door middel van de 
motie aangenomen in juni. 
Besluitvorming op het onderwerp 
is voorzien voor het zomerreces.  

Om tot een spoedig vastgestelde 
datacenterstrategie te komen is uitstel van de 
beeldvorming niet wenselijk. Er wordt in deze 
beeldvorming opgehaald bij de statenleden 
welke onderdelen zij graag terugzien in de 
datacenterstategie.  

Vanwege de urgentie die de 
statenleden op dit onderwerpen 
hebben gelegd is behandeling na het 
zomerreces onwenselijk.  

  


