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Algemeen beeld 
De commissie spreekt hierbij af de tempartuur te peilen: doen we de goede dingen en op 
een goede manier? 
Het algemene beeld is een grote mate van tevredenheid over de omgangsvormen en over de 
voorzitter . Er zijn geen onderlinge irritaties. Wel is sprake van een beperkte inhoudelijke 
agenda (zie verderop) 
 
Agendasetting 
De ‘Wet van Klets’ is vanwege de magere en dunne agenda in deze commissie volop 
aanwezig; zou het helpen om Ruimte en Duurzaamheid samen te voegen of te herschikken?  
Er is een oproep tot zelfdiscipline door de commissieleden zelf en de voorzitter kan daar 
ook op sturen. 
Daarbij gemaakte opmerkingen: 
-Opgemerkt wordt dat een thema als platteland, vitaal platteland  vreemd genoeg bij de 
commissie Duurzaamheid hoort.  
- De dynamiek van de Omgevingsvisie is itt eerdere verwachtingen – want gaat om kerntaak 
provincie - zeer beperkt. 
 
Wijze van agenderen en onze eigen rol? 
De voorzitter geeft aan in gesprek te zijn met gedeputeerde Lodders. Er wordt momenteel 
geïnventariseerd of er nog onderwerpen in de pijplijn zitten. Momenteel is het beeld  dat 
nieuwe onderwerpen vooral beeldvormend van aard zullen zijn. 
 
De kwaliteit van de tafeltjessessies is wisselend. Die van vandaag (25-01) was  prima van 
kwaliteit maar werd in verwachtingen voorafgaand niet goed gecommuniceerd. Een 
enkeling vond de gesprekstijd zelfs te kort. Een ander merkt op dat een goede 
voorbereiding leidt tot minder gesprekstijd; zorg dat je de boodschap compact en in korte 
tijd brengt.  
 
De voorzitter wijst erop dat de commissie in het algemeen binnen de afgesproken planning 
blijft. Op de agenda staat een richttijd voor de behandeltijd; daaruit kun je afleiden 
hoeveel tijd je als fractie hebt. Over het algemeen houdt een ieder zich daar keurig aan. 
 
Onderlinge debat is dat voldoende? ja 
Wordt dat voldoende gefaciliteerd? ja 
 
De commissie is best bereid wat meer onderwerpen zich toe te eigenen. Aanvullend wordt 
opgemerkt dat er meer logica in de commissies dient te komen. 
 
Agendasetting door de commissie zelf? 
Er kan meer gekeken worden naar bijvoorbeeld de Lijst Ingekomen Stukken en de 
actualiteit. 
 
Beeldvorming 
Commissieleden willen de presentaties effectief gebruiken, liefst vooraf ontvangen. Een 
enkeling merkt op begrip te hebben dat dat niet in alle gevallen lukt. 
 
Rondvraag 
-Richting de voorzitter worden complimenten geuit en opgeroepen zo door te gaan. 
-Oproep om de verwachtingen van wat in de commissie te gebeuren staat van te voren goed 
communiceren. 
-Bij een kleine agenda, graag op de avond beginnen in plaats in de middag. 
-Ga de tijd niet onnodig vullen 
- Complimenten aan de voorzitter die het goed tot zeer goed doet. 
 
De voorzitter bedankt voor de gegeven feedback en is voor alle commissieleden beschikbaar 
met raad en daad. 



 


