
S
ta

te
n
v
o
o
rs

te
l 

1  

 
 
 
 
 

 Statenvoorstel 
 

 
   

 *1834582* 
 

Onderwerp 

Aanpassing vergaderschema en instellingsbesluit commissies  

 

 

1. Beslispunten 

1. In te trekken het besluit ‘Instelling Statencommissies’ van Provinciale 

Staten van 1 juli 2015, zoals weergegeven onder beslispunt 1 (a t/m d) en 

5  van het besluit (registratienummer 1726539); 

2. Voor de Statenperiode 2015-2019 de volgende Statencommissies in te 

stellen:  

a. Bestuur ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles  

    Financiën, IPO bestuur, Samenleving (zorg), Sport, Kunst en Cultuur,  

    Europa, Flevolandse samenwerkingsagenda, Bestuurlijke vernieuwing,  

    Coördinatie interbestuurlijk toezicht, Communicatie en ICT,  

    Openbaar lichaam erfgoed centrum Nieuw Land (GR), Integriteit, Lobby , 

    P&O, Archiefinspectie, Coördinatie IFA, Inkoop, Aanbesteding, Facilitaire 

    zaken en wat verder aan de orde komt; 

b. Ruimte ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles  

    Ruimtelijke Ordening, Wonen, Schaalsprong Almere/RRAAM,  

    IJsseldelta-Zuid, Rijksvastgoed, Water, Vergunningverlening, toezicht en 

    handhaving, Omgevingsdienst Flevoland en  Gooi- en Vechtstreek,  

    Milieu en Afvalzorg,    Noordelijk Flevoland en wat  verder aan de orde 

    komt; 
c. Economie ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles  
    Economische Zaken, Maritieme Strategie, Landbouw en Visserij, Floriade, 
    Onderwijs, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV, Amsterdam Lelystad 
    Airport, OMALA , Mobiliteit (excl. OV), Openbaar Vervoer,  
    Recreatie en Toerisme, Gebiedspromotie en wat verder aan de orde 
    komt; 
d. Duurzaamheid ten behoeve van de advisering en overleg over de  
    portefeuilles Nieuwe Natuur, Klimaat en Energie, Vitaal Platteland,  
    Fonds leefbaarheid landelijk gebied, Natuur en Landschap,  
    Milieu en afvalzorg, Nationaal Park Oostvaardersplassen, 
    IJmeer/Markermeer, Digitale infrastructuur buitengebied en wat verder 
    aan de orde komt; 
3. Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 1 juli 2015 en  
    23 september 2015 te wijzigen ten gevolge van de wijziging van de 
    samenstelling van de fractie van de SP en te doen luiden:  
    Commissie Duurzaamheid: de heer F. Mulckhuijse, welke de plaats  
    in neemt van mevrouw T.G. Hoekstra.  

4. De besluiten zoals verwoord onder 1 tot en met 3 in te laten gaan per 1 

           februari 2016. 

 

2. Eerdere behandeling  

Seniorenconvent 25/11/2015 

Werkgroep fractievoorzitter 02/12/2015  

Seniorenconvent 16/12/2015 

 

3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

 

Op grond van artikel 2 lid 1 Reglement van Orde Provinciale Staten Flevoland, 

stellen de Staten commissies in ter voorbereiding van besluitvorming in de Sta-

tenvergadering.  Op grond van artikel 2 lid 3 wordt het werkterrein van de com-

missie bepaald bij haar instelling.  

Een wijziging van het instellingsbesluit dient door de Staten te geschieden. 

 Provinciale Staten 

27 januari 2016 

 

Agendapunt 

 

 

Lelystad 
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Naast het instellingsbesluit hebben Provinciale Staten op 1 juli 2015 ook het besluit genomen tot het vaststel-

len van een nieuw Reglement van Orde (registratienummer 1744247). In het bijbehorende statenvoorstel zijn 

de uitgangspunten van de vergaderstructuur weergegeven. Nieuwe inzichten geven aanleiding geven tot het 

wijzigen van de structuur omtrent beeldvorming. Dit voorstel beschrijft deze wijzigingen. De veranderingen 

hoeven niet tot formele besluitvorming in uw Staten te leiden, nu de bevoegdheid tot het vaststellen van het 

vergaderschema op grond van artikel 15 lid 1 Reglement van Orde bij uw voorzitter en griffier is belegd.  

Het nieuwe schema is voorbereid door een delegatie van fractievoorzitters uit het seniorenconvent en tot 

stand gekomen in overleg met het seniorenconvent. In dit statenvoorstel worden de uitgangspunten van de 

wijziging, voor zover zij afwijken van de eerdere besluitvorming op 1 juli 2015, toegelicht.      

 

4. Korte toelichting op voorstel 

 

De aanpassing in de vergaderstructuur is bij statenbesluit van 1 juli 2015 ingevoerd. 

Onderstaande randvoorwaarden zijn ontleend aan de evaluatie van de vorige vergaderstructuur en hebben bij 

het opstellen van deze structuur als uitgangspunt gediend: 

 

- Beperkt parallel vergaderen; 

- zoveel mogelijk in de avond vergaderen; 

- meer ruimte voor oordeelsvorming in de commissies; 

- beeld- en oordeelsvorming gescheiden (BOB model)  

- snelle doorlooptijd besluitvorming 

- rekening houdend met officieel erkende feestdagen. 

 

Aangepaste beeldvorming 

Het scheiden van de beeld- en oordeelsvorming heeft geleid tot extra vergaderdata. 

In het voorstel wordt het aantal aparte beeldvormende vergaderingen teruggebracht tot 7 specifieke sessies 

voor majeure thema’s (o.m. zogenaamde ‘Lange termijn Agenda Onderwerpen’ zoals de tijdens de staten-

conferentie 2015 geduide onderwerpen ‘Positionering Flevoland, omgevingsvisie 2.0, Vitaal Platteland, OV –

Visie en het verstreken van de regionale economie’) . Voor het overige wordt de beeldvorming gecombineerd 

in de bestaande vergaderingen van commissies en voorafgaand aan PS.  

 

Nieuwe organisatie beeldvorming 

 

-kleine beeldvorming in de commissie, met ingekorte tijd             (verkorte beeldvorming : 19:00-20:00) 

-kleine beeldvorming voorafgaand aan PS, met een ingekorte tijd (verkorte beeldvorming: 17:00- 18:00) 

-specifieke beeldvorming voor majeure thema’s dan wel voor commissies met een volle agenda  

                                                                                                   (extra beeldvorming, middag/avond)  

 

 

Overige wijzigingen 

Het huidig vergaderschema gaat uit van circa één vergadering per maand: 11 keer voor een ‘gewone’ PS 

vergadering en 2 keer voor de Begroting en perspectiefnota (totaal 13). 

In het nieuwe schema zijn minder Statenvergaderingen: het uitgangspunt van één Statenvergadering per 

maand is losgelaten.  

 

5. Beoogd effect 

 

Voor het onderdeel beeldvorming in de besluitvormingscyclus meer aan te sluiten bij de reguliere vergader-

momenten van Provinciale Staten  (in commissies en voorafgaand aan Provinciale Staten).  

Voor majeure thema’s ruimte te maken door middel van aparte beeldvorming. 

      

 

 


