
maandag 7 december
1. Opening
2. Vaststellen agenda Vastgesteld
3. Beelden delen over gebruik toezeggingen, rol 
voorzitter en LTP 

Gast: gedeputeerde Rijsberman

De voorzitters worden gevraagd de toezegging expliciet te 
herhalen. Bij de opdracht om het contact tussen GS en de 
PC te versterken wordt meegenomen hoe GS meer 
betrokken kan worden bij de LTP.

4. Mededelingen MITC wordt van de agenda gehaald bij RND
5. Terugblik afgelopen PS en commissies        Bij de commissie EMS zorgde het stemmen over de 

stellingen tot discussie. Andere bespreekwijzen goed 
vantevoren aangeven. Dit wordt meegenomen bij evaluatie 
SC.

6. Lange Termijn Planning Op de Lange Termijn Planning staan enkele grote 
dossiers gepland waarop u wellicht inhoudelijk of 
procedureel input op wil geven. We vragen in deze 
Lange Termijn Planning specifiek aandacht voor: de 
RES  (#2540767)

LTP: RES 1.0 - Vraag is om dat samen met GS vorm te 
geven. De portefeuillehouder uitnodigen over 
verschillende scenario's. Afhankelijk van de hoeveelheid 
nieuwe informatie. 

7. Ingekomen stukken a) Uitvraag GS gevolgen digitaal vergaderen op de 
LTP: 
Zoals vorige procedurecommissie is afgesproken is er 
bij GS uitgevraagd welke behandeling van onderwerpen 
op de Lange Termijn Planning beïnvloed worden door 
het digitaal vergaderen. We hebben hier alleen een 
reactie op ontvangen vanuit de heer De Reus. De 
geringe respons signaleert een aandachtspunt in het 
contact tussen de procedurecommissie en GS. Daarom 
adviseren we om dit mee te nemen in één van de sub-
opdrachten van de procedurecommissie en de griffie 
die voortgekomen is uit de evaluatie. Het gaat hier om 
de sub-opdracht: contact procedurecommissie en GS 
wat wordt uitgevoerd door Tiko en Anneloes.
b) Agenderingsverzoek GroenLinks en Partij voor de 
dieren: beeldvorming faunabeheerplan.
Het agenderingsverzoek is verwerkt in de concept 
agenda bij de commissie RND op 13 januari voor 30 
minuten. Wanneer er verwacht wordt meer tijd nodig 
te hebben moeten we uitwijken naar februari of een 
ander onderwerp korter behandelen.

#2714676 +
#2714679

#2714780

a) Akkoord om dit op te pakken in sub-opdracht evaluatie 
procedurecommissie? 
Besluit: Akkoord, wordt ook geagendeerd in de driehoek. 

b) Akkoord met agendering?
Besluit: ingestemd met het agenderen van de 
beeldvorming faunabeheerplan op deze wijze. Verzoek om 
één oordeelsvormende vraag om te schrijven naar meer 
beeldvorming.

8. Inspreken in digitale commissievergaderingen Op 22 april 2020 is het Statenvoorstel Reglement van 
Orde Digitaal Vergaderen vastgesteld. Daarin zijn 
enkele onderwerpen onderdeel van een groeimodel. In 
deze memo wordt voorgesteld om toepassing te 
gegeven aan het groeimodel ‘inspreken door burgers’.

#2708434 Akkoord om dit door te geleiden naar het seniorenconvent?
Besluit: akkoord

9. Omgaan met Agenderingsverzoeken Dit is op 7 september al eens in de procedurecommissie 
behandeld, na uw input zijn er enkele wijzigingen 
doorgevoerd en ligt het weer voor.

#2637315 Akkoord met deze gewijzigde versie van omgaan met 
agenderingsverzoeken?
Besluit: Akkoord. 

10. Voorstel wijzigen RvO tav 
procedurecommissie en commissie van PS

Uit de opgedane ervaringen met het vrije 
commissiestelsel en de procedurecommissie blijkt dat 
de bestaande praktijk aanpassing behoeft op twee 
punten:
1. de instelling van op de provinciewet gebaseerde 
commissies, die vergaderen conform een 
vergaderschema
2. de instelling van een op de provinciewet gebaseerde 
procedurecommissie

#2712407 Akkoord met het starten van het voorgestelde proces voor 
wijzigen RVO?
Besluit: 
Vanuit de vragen uit de memo besluit de 
procedurecommissie tot het volgende: de commissaris, 
griffier en commissiegriffiers zijn adviseurs in de 
procedurecommissie. Evaluatie van het vergadermodel 
wordt uitgesteld totdat er minimaal 3x fysiek vergaderd is. 
In de memo mag de tekst nog iets uitgebreider bij het 
onderdeel 'cie'.

11. Agenda beeldvormende sessie RND 6 en 13 
januari

Op de agenda voor de commissie staat het onderwerp 
Waterprogramma. De Randstedelijke rekenkamer is 
bezig met een onderzoek naar ons waterbeleid. Om de 
resultaten van het onderzoek van de Randstedelijke 
rekenkamer niet na besluitvorming te laten 
plaatsvinden is het verzoek vanuit hen om aan de 
commissie vooraf een technische sessie te laten 
plaatsvinden met de voorlopige bevindingen van het 
onderzoek. Dit zal gepland worden op 6 januari van 
14:00 – 15:00

#2714660
#2711028
#2711043

a) Akkoord met vooraf technische sessie Randstedelijke 
rekenkamer
b) Akkoord met ruimere bespreektijden van de 
onderwerpen ‘Stikstof’ en ‘Bossenstrategie’ (beide 90 
minuten)
c) Akkoord met concept-agenda’s 

12. Agenda oordeelsvormende commissie RND 6 
januari

Omdat tijdige besluitvorming gewenst is voor het 
onderwerp ronde investering Markerwadden is er 
aangegeven dat er minder ruimte is voor een 
beeldvormende ronde. De griffie heeft daarom 
gevraagd om een memo aan te leveren waarin een 
onderbouwing te vinden is voor deze keuze zodat de 
procedurecommissie hier een weloverwogen besluit in 
kan nemen. Deze vindt u bij de agenda

#2711195
#2710962

a) Akkoord met concept-agenda
b) Akkoord met overslaan beeldvormende ronde 
investering Markerwadden? 
Besluit: Beeldvormende ronde over de cofinanciering 
Markerwadden wordt geagendeerd op 6 januari en 
oordeelsvormend op 13 januari. In de driehoek bespreken 
hoe het onderdeel kanttekeningen bij de statenvoorstellen 
beter benut kunnen worden. 

13. Agenda beeldvormende sessie EMS 6 en 13 
januari

- #2712099
#2711886

Akkoord met concept-agenda’s. 

14. Agenda oordeelsvormende commissie EMS 6 
januari

Geen Statenvoorstel (enige onderwerp op LTP is door 
GS ingetrokken).Ondanks dat de boardletter 
informerend is wordt voorgesteld om dit in de 
Statencommissie te agenderen i.p.v. in een 
beeldvormende sessie. De accountant werkt immers in 
opdracht van de Staten (zie ook toelichting op agenda 
EMS). De boardletter is medio december beschikbaar.

# 2712120 a) Akkoord met concept-agenda
b) Akkoord met de bespreking van de Boardletter in de 
avond + nazending medio december. 
Besluit: Als de boardletter niet optijd is voor het 
kerstreces dan wordt het pas in februari behandeld. 

15. Besluitenlijst PC 9 en 16 november Na vaststelling wordt de besluitenlijst gepubliceerd 
(zonder actiehouders) op de website 

#2546004 Akkoord met besluitenlijst. 



16. Rondvraag Het sturen op het aantal sheets bij presentaties blijft 
lastig. 
Besluit: In plaats van sturen op sheets wordt er gestuurd 
op tijd. Niet meer dan 1/3 van de beschikbare tijd 
opmaken aan een presentatie. Wanneer er meer tijd nodig 
is moet dit worden aangegeven in de memo beeldvorming. 
Bij onvoorziene omstandigheden met meer tijd contact 
opnemen met de voorzitter. 

17. Sluiting
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