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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. 
Toetsingskader en advies griffie: 

Norm – RvO 20.2.d. 20.2 Voor aan de Staten gerichte ingekomen stukken geldt de 
volgende procedure: 
a. plaatsing op de ‘lijst ingekomen stukken’ (LIS) met een 
afdoeningsvoorstel van de griffier;  
b. anonimisering, indien de afzender een natuurlijk persoon betreft; 
c. toezending aan de Staten, indien aan de orde ter inzage legging en 
publicatie op de provinciale website;  
d. agendering in een commissie, indien een lid hier gemotiveerd om 
verzoekt; e. agendering door de procedurecommissie; 

Advies Akkoord te gaan met agendering 
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:  
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Procedurecommissie van 23 januari 2023 
 
Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1 in Lelystad  
Tijd: 18.30 – 20.00 uur (vanaf 18.00 uur is er een maaltijd beschikbaar in de Commissiekamer) 

 
Commissievoorzitter: de heer Simonse 
Afwezig: de heer Verbeek, mevrouw Müller. 
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Vanwege de korte termijn om uitvoering te geven aan de motie ‘opheffen geheimhouding’ 
van 14 december 2022 wordt verzocht om een nazending.  
Toetsingskader en advies griffie: 

Norm  2.1 – stukken 
compleet 

De memo licht toe dat bij publicatie de stukken niet compleet zijn 
maar motiveert voldoende waarom hier in dit geval van afgeweken 
kan worden.  

Advies Akkoord gaan met nazending van het advies van de advocaat. De art. 
82 commissie heeft aangegeven de advocaat fysiek aanwezig te 
willen hebben waardoor beslispunt 2 vervalt.  

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 
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.  
Toetsingskader en advies griffie: 

Statenvoorstel Strategische Agenda Flevoland 
Norm 2.5 Kwaliteit  
Statenvoorstel  

d) het dictum goed de inhoud van het achterliggende Statenvoorstel  
verwoordt in beslispunten. 
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Advies Het dictum van het Statenvoorstel aan te vullen met inhoud en het 
beslispunt “in te stemmen” aan te passen in “vast te stellen.  
Suggestie: 
1. Strategische Agenda Flevoland -deel I - "Over de Brug Komen" vast 
te stellen als gezamenlijk rijk-regio perspectief voor Flevoland met 
de ontwikkelpijlers: 

a. Ontwikkelpijler 1: Vitale steden en dorpen  
b. Ontwikkelpijler 2: Toekomstbestendige regionale 
economie 
c. Ontwikkelpijler 3: Robuust natuurlijk fundament 

2.  Strategische Agenda Flevoland - deel II Uitvoeringsagenda vast te 
stellen als zijnde een eerste uitwerking van het perspectief en 
daarmee als start voor langjarige rijk-regio samenwerking 
3. De hoofdlijnen van de governance zoals beschreven in de bijlage 
Hoofdlijnen voor governance Rijk-Regio te ondersteunen. 

Statenvoorstel Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Norm  2.5 Kwaliteit  
Statenvoorstel  

d) het dictum goed de inhoud van het achterliggende Statenvoorstel  
verwoordt in beslispunten. 

Advies Het dictum van het Statenvoorstel aan te vullen met inhoud: 
1. De Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 
vast te stellen, opgebouwd uit: 

A. Een overzicht van bestaande en in voorbereiding 
zijnde (beleids)documenten die richtinggevend zijn 
voor actualisatie van de Omgevingsvisie 

B. Inhoudelijke- en proceskaders zoals benoemd in de 
Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie 
FlevolandStraks (vastgesteld op 13 juli 2022) 

C. Richtinggevende uitspraken die zijn meegegeven 
door Provinciale Staten waarbij de volgende thema’s 
(opgaven) in de geactualiseerde visie in ieder geval 
een plek moeten krijgen: 
1. Bouwen van een samenleving 
2. Woningbouw 
3. Landbouw 
4. Landelijk gebied 
5. Economie/ werkgelegenheid 
6. Natuur/ water/biodiversiteit en milieu 
7. Klimaat, energietransitie en circulaire 

economie 
8. Ruimtelijke kwaliteit 

2.De Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 
mee te geven aan de nieuwe Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten als bouwsteen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks. 

Te nemen besluit:  
1. Voorstel voorzitter: mevrouw Müller 
2. Akkoord met de agenda?  

  
8. Economie, Mobiliteit & Samenleving 
8.a 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 
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middag en oordeelsvorming in de avond tijdelijk voor de komende twee maanden los 
te laten. 
Toetsingskader en advies griffie: 

Memo beeldvorming Zorgtafel 
Norm 2.1 
beeldvorming  

a) beeldvorming: memo beeldvorming met aangekondigde 
presentatie. 

Advies Voldoet aan de norm, agenderen op 8 februari. 
Memo beeldvorming Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam 
Norm 2.1 
beeldvorming  

a) beeldvorming: memo beeldvorming met aangekondigde 
presentatie. 

Advies 
 

-De memo heeft het over “peilen & toetsen”, terwijl het 
Statenvoorstel al beschikbaar is en oordeelsvormend wordt 
besproken. “Peilen & toetsen” is daarom geen passende vorm. 
Geadviseerd wordt om de memo beeldvorming enkel op feitelijk 
informeren te herschrijven. 
-De naam van het document aanpassen: memo beeldvorming i.p.v. 
memo Procedurecommissie (archief). 

Statenvoorstel Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam 
Norm 2.5 Kwaliteit  
Statenvoorstel 

h) een terugblik van het doorlopen proces en eerder gestelde kaders 
en een vooruitblik. 

Advies -In het voorstel procesinformatie opnemen over hoe het proces gaat 
bij de gemeente Lelystad en de gemeente Almere (samen met 
Flevoland de Deelregio) en hoe tot een gezamenlijke brief te komen. 
-Suggestie te geven om aandacht te besteden aan de recent 
aangenomen motie “Consultatie, participatie en communicatie 
binnen…”, d.d. 26 okt 2022 die oproept tot een vast agendapunt voor 
samenwerkingsverbanden  

Statenvoorstel Eerste begrotingswijziging 2023 Randstedelijke Rekenkamer 
Norm 2.5 Kwaliteit  
Statenvoorstel 
 
 
Norm 1.4 
Uitzondering op  
voorhand van de  
‘verplichte’ 
beeldvorming 

d) het dictum goed de inhoud van het achterliggende Statenvoorstel  
verwoordt in beslispunten + Het statenvoorstel voldoet aan de 
nieuwe norm van het Seniorenconvent (d.d. 14 dec.) 
 
Beeldvorming hoeft niet plaats te vinden bij: zienswijzen op P&C 
stukken van gemeenschappelijke regelingen indien en  
voor zover het kleine begrotingswijzigingen betreft, waarvoor een 
beeldvormende ronde weinig meerwaarde heeft. 

Advies Voldoet aan de norm, agenderen op 8 februari 2023. 
Statenvoorstel Uitgangspunten Participatie 
Norm 2.5 Kwaliteit  
Statenvoorstel  

d) het dictum goed de inhoud van het achterliggende Statenvoorstel  
verwoordt in beslispunten. 

Advies Geen nieuw advies, agenderen op 8 februari. 
Het Statenvoorstel is voor de beeldvorming in januari al 
gepubliceerd.  
Het advies van de PC, d.d. 19 december is overigens niet 
overgenomen (De tekst bij het kopje 3.”Eerdere behandeling” aan te 
passen. Deze alinea is bedoeld voor formele overleggen en niet voor 
informele overleggen die hier nu ook worden genoemd (“De 
gedeputeerde bestuurlijke vernieuwing heeft in de eerste helft van 
deze statenperiode aan alle fracties aangeboden om in gesprek te 
gaan over bestuurlijke vernieuwing”). 

Statenvoorstel Energieweerbaarheid vergroten 
Norm 2.5 Kwaliteit  
Statenvoorstel 

h) een terugblik van het doorlopen proces en eerder gestelde kaders 
en een vooruitblik. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-oktober/19:00/Verstedelijkingsstrategie-Regio-Zwolle-1/Motie-4-JA21-PvdD-FvD-FvdBerg-SP-50PLUS-CU-PVV-GroenRood-DENK-FvS-Consultatie-participatie-en-communicatie-binnen-Verstedelijkingsstrategie-do-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-oktober/19:00/Verstedelijkingsstrategie-Regio-Zwolle-1/Motie-4-JA21-PvdD-FvD-FvdBerg-SP-50PLUS-CU-PVV-GroenRood-DENK-FvS-Consultatie-participatie-en-communicatie-binnen-Verstedelijkingsstrategie-do-1.pdf
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Advies -Advies om de twee moties en het amendement als bijlagen toe te 
voegen aan het Statenvoorstel.  
- De twee mededelingen (Mededeling m.b.t. Terugblik beeldvorming 
"Energieweerbaarheid in Flevoland” en beantwoording openstaande 
vragen + Mededeling m.b.t. Energieweerbaarheid in Flevoland - 
Achtergrondinformatie gemeenten) op de LIS van afgelopen 
donderdag, als bijlagen opnemen in het Statenvoorstel. 

Statenvoorstel Ontwerp beleid Economie 
Norm 2.5 Kwaliteit  
Statenvoorstel  

d) het dictum goed de inhoud van het achterliggende Statenvoorstel  
verwoordt in beslispunten. 

Advies Geen nieuw advies. Het Statenvoorstel is voor de beeldvorming in 
januari al gepubliceerd.  
Het advies van de PC, d.d. 19 december om het beslispunt 
amendeerbaar te maken door hoofdpunten uit het economische 
beleid daarin te verwerken is niet overgenomen. De reactie was dat 
het nu om een ontwerp gaat wat voor inspraak wordt vrijgegeven. 

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 
oordeelsvormend), Afdoening lijst moties, toezeggingen en initiatiefvoorstellen en het 
standaard agendapunt IPO.  

Memo beeldvorming Uitkomsten advies advocaat inzake geheimhouding 
Norm 2.1 
beeldvorming  

a) beeldvorming: memo beeldvorming met aangekondigde 
presentatie. 

Advies Indien Procedurecommissie akkoord is met nazending van het 
advies, voldoet de memo aan de norm, agenderen op 8 februari. 

Memo beeldvorming de Bouwstenennotitie Flevoland Natuurinclusief 
Norm 2.1 
beeldvorming  

a) beeldvorming: memo beeldvorming met aangekondigde 
presentatie. 

Advies De memo beeldvorming legt niet uit waarom geen besluitvorming 
wordt gevraagd door de huidige staten, terwijl de memo wel 
aangeeft dat de bouwstenennotitie kan dienen als input voor de 
coalitieonderhandeling. De steller van het stuk de beweegredenen 
hiervoor uitgebreider uit te laten leggen.  

 
Statenvoorstel Randstedelijke rekenkameronderzoek - Voedselvisie en landbouwtransitie 
(gecombineerde beeld- en oordeelsvormend) 
Norm 
Seniorenconvent 
14 dec 2022 

Het statenvoorstel voldoet aan de nieuwe norm uit het 
seniorenconvent van 14 december 2022 

Advies Agenderen op 8 februari. 
Memo beeldvorming Woningbouwafspraken met het rijk  
Norm 2.1 
beeldvorming 
  

a) beeldvorming: memo beeldvorming met aangekondigde 
presentatie. 

Advies De statenleden hebben meerdere keren verzocht om een 
oordeelsvormende bespreking, welke toegezegd is door de 
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portefeuillehouder. Uit de memo beeldvorming blijkt niet waarom er 
geen oordeelsvorming of besluitvorming wordt gevraagd door de 
staten. Voorgesteld wordt te verzoeken alsnog een 
oordeelsvormende bespreking te organiseren.  

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.  

Memo beeldvorming agenderingsverzoek Bataviastrand 
Norm 2.1 
beeldvorming 

a) beeldvorming: memo beeldvorming met aangekondigde 
presentatie. 

Advies Memo voldoet aan de norm, agenderen op 15 februari. 
Memo beeldvorming Provinciaal Klimaatplan 
Norm 2.1 
beeldvorming  

a) beeldvorming: memo beeldvorming met aangekondigde 
presentatie. 

Advies -Memo voldoet aan de norm, er is alleen wel erg veel tijd 
gereserveerd als er ook al een eerdere beeldvorming is geweest. De 
steller van het stuk verzoeken het aan te passen naar 60 minuten. 
-De mededeling (#3037299), waar in de tekst verwezen wordt, als 
bijlage toe te voegen  
-Het nummer van de nota Discussie in de tekst klopt niet, graag 
aanpassen  
-Er wordt gebruik gemaakt van een Nota Discussie. Hoe vindt u dat 
deze vorm zich verhoudt tot een memo beeldvorming of mededeling. 
Kunt u instemmen met deze nota Discussie. 

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

	3057258

