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1.  Opening 

 
2. Vaststellen agenda  
  
3. Gesprek met gedeputeerde de Reus over agendering woningbouwafspraken met Rijk 
  
4. Mededelingen 

- PC 20 maart: een alternatief moment vinden is lastig. PC bundel wordt 
vrijdagmiddag 17 maart verzonden i.v.m. verkiezingen 15 maart.  
Keuze maken: toch door laten gaan of schriftelijke consultatie. 

  
5. Lange Termijn Planning (#2903771)  

Te nemen besluit: 
 t.k.n. 

 
6. Ingekomen stukken & afwijkingen  
6.a.  Agenderingsverzoek Bataviastrand (#3057170) 

Toelichting:  
Op 1 december hebben de statenleden de mededeling ontvangen over bataviastrand. 
In de Statenvergadering is verzocht om deze mededeling te agenderen voor een 
commissiebespreking (zoals bedoeld in artikel 20.2 van het Reglement van Orde). 
Middels deze bespreking wordt beoogd om duidelijk te krijgen welk besluit is 
genomen, welk proces hieraan vooraf is gegaan, wat de consequenties hiervan zijn, wat 
de rol van PS is hierin en wordt de gelegenheid geboden aan de kitesurf vereniging om 
door hun volksvertegenwoordigers hierover gehoord te worden. 
Te nemen besluit: 
1. Akkoord te gaan met agendering van het Bataviastrand op 8 februari. 
 

6.b. Verzoek nazending advies art 82. Commissie inzake geheimhouding (#3064752) 
 Toelichting:  

Vanwege de korte termijn om uitvoering te geven aan de motie ‘opheffen geheimhouding’ 
van 14 december 2022 wordt verzocht om een nazending.  
Te nemen besluit: 
1. Akkoord te gaan met een nazending (het advies van de advocaat Pels Rijcken) uiterlijk 2 
februari voor de commissie RND van 8 februari.  
2. Akkoord te gaan met (eventuele) digitale aanwezigheid van de advocaat van Pels Rijcken in 
de commissie RND van 8 februari.  
 

6.c. Introductieprogramma nieuwe Staten (#3065968) 
 Toelichting: 

Het introductieprogramma voor de nieuwe Staten is in twee categorieën verdeeld: Praktijk & 
Training en Inhoud. De meeste inhoudelijke onderwerpen worden regulier onder de noemer 
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Beeldvorming ingepland en komen dus in de BOB aan bod. De ‘Statenacademie-specials’ op 
de maandagavonden en de Statenbijeenkomsten zijn bestemd voor de categorie Praktijk & 
Training. Omdat een deel geagendeerd wordt in de beeldvorming wordt u gevraagd of u 
akkoord bent met deze invulling. Indien u akkoord bent gaat de griffie verzoeken aan de 
ambtelijke organisatie om deze sessies voor te bereiden. De onderwerpen zijn groen 
gemarkeerd. 
Te nemen besluit: 
1.Akkoord te gaan met agendering van een deel van het introductieprogramma in de 
beeldvorming. 
 

6.d. Memo Experiment Beeldvorming op beeld (#3055037) 
 Ter bespreking 

Op 20 december 2021 heeft de Procedurecommissie besloten om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om te experimenteren met beeldvorming op beeld. Dit voorstel is 
doorgeleid aan het Seniorenconvent waar is besloten om tot aan januari 2023 bij 
beeldvorming te experimenteren met digitale vergadervormen binnen de huidige technische 
mogelijkheden. Naar aanleiding van dit besluit is in de bespreking  van GS met de 
Procedurecommissie van 11 juli 2022 besloten dat GS gaat kijken welke onderwerpen 
prioriteit hebben in de planning en nemen hierin de suggestie mee voor de experimenten in 
de beeldvorming. Het idee wordt geopperd of de beeldvorming op een andere manier 
ingevuld kan worden. In de zomernota is toen door GS geld gereserveerd voor de 
experimenten met de beeldvorming. 
Te nemen besluit: 
1.Kennis te nemen van de wijze waarop GS invulling wil geven aan het experiment 
 

7. Integrale Statencommissie  
7.a Integrale Statencommissie – 15 februari 2023, (19.00 -21.00 uur) (#3065192) 

Toelichting:  
Er zijn 2 agendapunten voor een oordeelsvormende behandeling (Strategische Agenda 
Flevoland + Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks). Er wordt 
voorgesteld om de integrale commissie in de uitloopweek te plannen. Bespreken voor 
en nadelen.  
Te nemen besluit:  
1. Voorstel voorzitter: mevrouw Müller 
2. Akkoord met de agenda?  

  
8. Economie, Mobiliteit & Samenleving 
8.a Statencommissie EMS - 8 februari 2023 (15.30 -23.00) (#3065123) 

Toelichting:  
Er zijn voor februari 1 beeldvormende onderwerp, 2 gecombineerde Beeld & 
oordeelsvormende onderwerpen en 3 oordeelsvormende onderwerpen. In de PC 
vergadering van 19 december is al besloten om de scheiding tussen beeldvorming in de 
middag en oordeelsvorming in de avond tijdelijk voor de komende twee maanden los 
te laten. 
Te nemen besluit:  
1. Voorstel voorzitter: middag de heer Smetsers, avond de heer Mulckhuijse 
2. Akkoord met de agenda?  

  
9. Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 
9.a Statencommissie RND - 8 februari 2023  (19.00-23.00) (#3066424) 

Toelichting: 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Uitkomsten advies advocaat inzake 
geheimhouding en de Bouwstenennotitie Flevoland Natuurinclusief., Randstedelijke 
rekenkameronderzoek - Voedselvisie en landbouwtransitie (gecombineerde beeld- en 
oordeelsvormend), Woningbouwafspraken met het rijk (gecombineerde beeld- en 
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oordeelsvormend), Afdoening lijst moties, toezeggingen, initiatiefvoorstellen en het 
standaard agendapunt IPO.  
Te nemen besluit:  
1. Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
2. Akkoord met de agenda? 

  
9.b Beeldvormende sessie RND - 15 februari 2023 (15.30-18.00) (#3066443) 

Toelichting: 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen: agenderingsverzoek Bataviastrand en 
het Provinciaal Klimaatplan.  
Te nemen besluit:  
1. Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
2. Akkoord met de agenda? 

  
10.  
 
 
 
11. 

Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen PC & GS (#2768645) 
Te nemen besluit:  
t.k.n. 
 
Besluitenlijst PC 19 december 2022 (#3056035) 

 Te nemen besluit:  
De besluitenlijst van 19 december vast te stellen. 

  
12. Rondvraag 

13. Sluiting 
Volgende vergaderingen: 

- 20 mrt 2023, 18.30 – 20.00 uur (zie mededeling, vr 17 mrt bundel verzending) 
- 24 april (nieuwe samenstelling?) 

 

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