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1.  Opening 

 
2. Vaststellen agenda  
  
3. Mededelingen  

 
4. Lange Termijn Planning (#2903771) 

Toelichting: 
Geen bijzonderheden.  
Te nemen besluit: 
t.k.n. 
Besluit:  

  
5. Ingekomen stukken & afwijkingen  
   5.a.  Voorbereiding gesprek over mededelingen voor LTP overleg met GS op 11 juli (#2823918)  

Toelichting:  
Zowel het RRK-rapport d.d. 7 nov. 2019, een toezegging d.d. 10 mei 2017 “Besturen met 
mededelingen” en de recentelijke signalen vanuit de commissies over de omvang van 
mededelingen geven aanleiding om met het college in overleg te gaan.  
Te nemen besluit:  

1. Een uitvraag te doen bij alle fracties over hun ervaringen met mededelingen, deze door 
de griffie te laten verzamelen en via schriftelijke consultatie aan de PC voor te leggen 
voordat deze wordt opgenomen in de bundel LTP-overleg PC&GS 11 juli (zie planning 
onderaan); 

2. Met GS op 11 juli te overleggen over het gebruik van mededelingen en daarbij bijgaande 
bestaande afspraken & de reacties vanuit de fracties voor het gebruik van mededelingen 
te bespreken. 

Besluit:  
 

   5.b. Kaderdocument datacenterstrategie 
Toelichting: 
In de commissie RND van 11 mei is het beeldvormende onderwerp Kaderdocument 
datacenterstrategie niet afgerond. De commissie heeft toen aangegeven op een later moment 
hierover door te willen praten. Als het onderwerp in de volgende commissies op 15 of 22 juni of 
6 juli wordt besproken is er niet voldoende tijd om de inbreng van de statenleden te verwerken 
in een statenvoorstel en deze nog voor het zomerreces in de besluitvorming te brengen. Dat 
betekent dat besluitvorming over het kaderdocument datacenterstrategie pas na het zomerreces 
zal plaatsvinden. 
Te nemen besluit: 
t.k.n. 
Besluit: 
Toetsingskader en advies griffie: 
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   5.c.  Afweging MSNF integraal of commissie RND (#2959053) 

Toelichting: 
De afweging of de (besloten) agendering van het inpassingsplan en de investeringskredieten van 
de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) integraal of in de commissie RND moet 
plaatsvinden. 
Te nemen besluit: 

a) Akkoord te gaan met agendering in de commissie RND op 6 juli. 
 Besluit: 

 
   5.d. Agenderingsverzoek- OV – ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, PVV, D66 (#2959180) 

Toelichting: 
Dit agendapunt is op verzoek van de genoemde fracties om de consequenties van het wegvallen 
van de rijksbijdrage beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) eind 2022 te bespreken.  
Te nemen besluit: 

a) Akkoord te gaan met agendering in de beeldvormende sessie EMS op 22 juni. 
Besluit: 
 

   5.e. Verzoek nazending zomernota 2022 (#2959239) 
Toelichting:   
Op de 3de bladzijde van de memo beeldvorming wordt het verzoek tot nazending van de 
zomernota 2022 beargumenteerd. 
Te nemen besluit: 

a) Akkoord te gaan met de nazending van de zomernota 2022 op 9 juni t.b.v. de 
beeldvorming op 15 juni. 

b) De opsteller te vragen om de 3de bladzijde uit de memo Beeldvorming te halen t.b.v. 
de integrale beeldvormende sessie. 

Besluit: 
 

   5.f. IPO-AV stukken (#2957890) 
Toelichting:   
Het verzoek wordt gedaan om de mededelingen over IPO Voorjaarsnota IPO 2022 en Jaarrekening 
IPO 2021 te agenderen voor de commissievergadering EMS. 
Te nemen besluit: 

a) Akkoord te gaan met het oordeelsvormend agenderen van de twee mededelingen 
t.b.v.de voorbereiding van de IPO AV op 15 juni. 

Besluit: 
 

6. Integrale commissies 
   6.a. Integrale beeldvormende sessie 15 juni 2022 (15.30-17.00 uur) (#2952516) 

Toelichting:   
De Zomernota (zie vergaderschema 2022) vraagt om een integrale agendering. 
Te nemen besluit: 

a) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen. 
b) Akkoord met agenda integrale beeldvormende sessie 15 juni 2022?  

Besluit: 
 

   6.b. Integrale commissie van 6 juli 2022 (19.00 – 23.00 uur) (#2952518) 
Toelichting:   
De Zomernota (zie op vergaderschema 2022) en de startnotitie actualisatie omgevingsvisie (PC 
besluit 17 januari 2022) vragen om een integrale agendering. 
Te nemen besluit: 

a) Voorstel voorzitter: mevrouw Muller. 
b) Akkoord met agenda integrale commissie van 6 juli 2022? 

Besluit:… 
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7. Ruimte, Natuur en Duurzaamheid  
   7.a. Beeldvormende sessie RND 15 juni 2022 (17.00-20.00) (#2959087) 

Toelichting: 
Op de agenda staat een bijpraatsessie over stikstof en het vervolg op de bespreking van 11 mei 
over het kaderdocument datacenterstrategie.  
Te nemen besluit: 

a) Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse. 
b) Akkoord met agenda beeldvormende sessie 15 juni 2022? 
c) Akkoord met doorgaan van de beeldvormende sessie na de dinerpauze? 

Besluit: 
   
  7.b. Statencommissie RND 15 juni 2022 (20.00 – 21.30) (#2959095) 

Toelichting: 
Op de agenda staat het Actualiseren heffings- en schadeverordeningen in verband met komst 
Omgevingswet en het standaard IPO agendapunt. 
Te nemen besluit: 
a) Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse.  
b) Akkoord met agenda Statencommissie RND 15 juni 2022? 
c) Akkoord met starten om 20.00 uur? 
Besluit: …. 
 

  7c. Beeldvormende sessie RND 22 juni 2022 (15.30 – 18.00) (#2959166) 
Toelichting: 
Op de agenda staan de 100.000+woningen en de Zevende wijziging Legesverordening provincie 
Flevoland 2016 – leges onder Omgevingswet. 
Te nemen besluit: 
a) Voorstel voorzitter: de heer Smetsers. 
b) Akkoord met agenda beeldvormende sessie RND 22 juni 2022? 
Besluit: …. 
 

7.d. 
 

Beeldvormende sessie RND 6 juli 2022 (15.30 – 18.00) (#2959175) 
Toelichting: 
Op de agenda staan de Agrarische hoofdstructuur en (indien de Procedurecommissie daartoe 
besluit bij 5.c.) een besloten vergadering over de ontwikkeling van de MSNF. 
Te nemen besluit: 
a) Voorstel voorzitter: de heer Smetsers. 
b) Akkoord met agenda beeldvormende sessie RND 6 juli 2022? 
Besluit: …. 
 

8. Economie, Mobiliteit & Samenleving 
   8.a.  Beeldvormende sessie EMS 15 juni 2022 (17.00 – 18.00 uur) (#2952515) 

Toelichting: 
Eén onderwerp, “Uitbreiding inzet en waardering burgerleden”. De PC heeft op 21 maart 
ingestemd met agendering via de versnelde BOB (Norm 1.3). De oordeelsvorming is op 6 juli 
gepland. 
Te nemen besluit:  
a) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen. 
b) Akkoord met agenda beeldvormende sessie EMS van 15 juni 2022? 
Besluit: ….. 

  
   8.b. Statencommissie EMS 15 juni 2022 (19.00 – 23.00) (#2952509) 

Toelichting: 
Er zijn 3 oordeelsvormende onderwerpen: Programma Mobiliteit en Ruimte, Aanpak 
droogteschade langs provinciale wegen en IPO-AV. 
Te nemen besluit: 
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a) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen. 
b) Akkoord met agenda Statencommissie EMS 15 juni 2022? 
Besluit:  

  
   8.c. Beeldvormende sessie EMS 22 juni 2022 (15.30 - 18.00) (#2952528) 

Toelichting: 
Er zijn twee beeldvormende onderwerpen: Agenderingsverzoek OV & Sportbeleid 2022-2027. 
Te nemen besluit: 
a) Voorstel voorzitter: mevrouw Muller. 
b) Akkoord met agenda beeldvormende sessie EMS 22 juni 2022? 
Besluit: …. 
 

   8.d. Statencommissie EMS 22 juni 2022 (19.00 – 20.00) (#2952519)  
Toelichting: 
Er is 1 oordeelsvormende onderwerp (uitbreiding inzet en waardering burgerstatenleden) wat, 
vanwege de versnelde BOB niet eerder of later kan (zie .8a)  
Te nemen besluit: 
a) Voorstel voorzitter: mevrouw Muller. 
b) Akkoord met agenda Statencommissie EMS 22 juni 2022? 
Besluit: …. 
 

   8.e. Beeldvormende sessie EMS 6 juli 2022 (15.30 - 18.00) (#2952524) 
Toelichting: 
Er zijn twee beeldvormende onderwerpen: werksessie oefenen met Participatie & Nieuwe 
vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035.  
Te nemen besluit: 
a) Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse.  
b) Akkoord met agenda beeldvormende sessie EMS 6 juli 2022? 
Besluit: …. 
 

9.  
 
 
 
 
10. 

Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen PC & GS (#2768645) 
Te nemen besluit:  
T.k.n.  
Besluit: 
 
Besluitenlijst PC 22 april 2022 (#2949993) 

 Te nemen besluit:  
De besluitenlijst van 22 april vast te stellen. 

 Besluit: 
 
11. 

 
Rondvraag 

  
12. Sluiting 

Volgende PC vergadering is 11 juli 
- 18:30-19:30: LTP overleg met GS: 
- 19.30-20.30: regulier PC overleg 

 

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