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Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)

1. Opening
2. Vaststellen agenda #2736278 conform
3. Beeldvorming perspectiefnota 3 maart Gast: gedeputeerde Hofstra. De memo beeldvorming is 

aangepaste, n.a.v. vorige bespreking.

#2730235

a) Akkoord met de voorgestelde invulling van de 
beeldvorming.
Hoe kan het een niet-politiek gesprek worden? Wellicht is 
een andere modus wel gewenst maar hoe komen we daar. 
Waar is de ruimte er nog? Het eerste deel moet goed 
duidelijk zijn, waar is de ruimte en wat is de keuze die 
voor ligt? Bij deel 2 moeten we beter kijken hoe we het 
gesprek met elkaar voeren. We moeten oppassen dat we 
niet alle stokpaardjes weer de revue laten passeren. 
Contourennota is misschien nog een verbeterslag op te 
voeren. Wat hebben wij nodig om een goede afweging 
tussen verschillende thema's te kunnen maken? Misschien 
kunnen we beginnen bij de werkvorm. commissievoorzitter 
EMS, procedurecommissie, commissiegriffier en 
gedeputeerde gaan kijken hoe het afgerond kan worden. 
Griffie regelt een moment

4. Mededelingen 1) Hicham geeft aan te stoppen als voorzitter en blijft aan 
totdat er een vervanger is. De vice-voorzitter brengt in het 
seniorenconvent de vraag voor een nieuwe voorzitter in. 
Hierin wordt de argumentatie van toen meegenomen 
oppositie - coalitie. 
2) We plannen een apart moment in voor het PC 
doorontwikkelingsvraagstuk. 
3) Mededeling van de commissaris over het coronadossier. 
Eventueel kan het thema toegevoegd worden aan de 
agenda op 24 maart. Het valt of staat met wanneer het 
aangeleverd kan worden. Hij kan hierover ook een 
mededeling doen op 3 maart. Verzoek voor agendering kan 
gedaan worden middels een spoedagendering. 

5. Terugblik afgelopen commissies Terugblik op PS 27/1: discussie geen beeldvorming bij 
voorstel Groene daken 
Terugblik op commissies 3 & 10 februari

#2742680 Akkoord te gaan met het actiever agenderen van de LTP in 
de oordeelsvormende commissies. Conform met als 
disclaimer dat het een werkdocument is.

6. Lange Termijn Planning #2540767
6.a. Batavialand Verzoek "van GS" voor besloten beeldvormende sessie 

op 7 april

#2746586

a) De beeldvormende sessie te plannen op 7 april en aan 
het Seniorenconvent de politieke afweging te laten maken 
over de fysieke vergadering (in het kader van 
wegingskader vergaderen in coronatijd). Conform

6.b. MRA planning In te stemmen met:
1. (zo mogelijk) agendering MRA op 7/14 april 
(beeldvormende sessie EMS) + op 16 juni 
oordeelsvormende commissie (mogelijk een kleine 
beeldvorming met focus op statenvoorstel) over 
statenvoorstel MRA - nieuwe 
samenwerkingsafspraken/wensen en opvattingen. Mits 
de Regiegroep van 17 februari instemt met verzending 
van het nieuwe (governance)voorstel naar de 
deelnemers van de MRA;
2. het indienen van een verzoek bij het MRA-bureau 
voor een deelregiobijeenkomst Lelystad-Almere, liefst 
na half april; 
3. de statenleden die deel (gaan) nemen aan de MRA-
raadtafel te voorzien van een opdracht van PS.

Uit te spreken over:
4. de optionele extra verdiepingssessie met 
dialoog/expert (ergens na de deelregiobijeenkomst en 
in bezit van het statenvoorstel met de MRA-
voorstellen);
5. aanvullende suggesties van de PC voor het MRA 
proces.

#2746803

In te stemmen met:
1. (zo mogelijk) agendering MRA op 7/14 april 
(beeldvormende sessie EMS) + op 16 juni 
oordeelsvormende commissie (mogelijk een kleine 
beeldvorming met focus op statenvoorstel) over 
statenvoorstel MRA - nieuwe 
samenwerkingsafspraken/wensen en opvattingen. Mits de 
Regiegroep van 17 februari instemt met verzending van 
het nieuwe (governance)voorstel naar de deelnemers van 
de MRA; conform
2. het indienen van een verzoek bij het MRA-bureau voor 
een deelregiobijeenkomst Lelystad-Almere, liefst na half 
april; conform
3. de statenleden die deel (gaan) nemen aan de MRA-
raadtafel te voorzien van een opdracht van PS. conform

Uit te spreken over:
4. de optionele extra verdiepingssessie met dialoog/expert 
(ergens na de deelregiobijeenkomst en in bezit van het 
statenvoorstel met de MRA-voorstellen); geen
5. aanvullende suggesties van de PC voor het MRA proces: 
Duidelijker maken waar in het proces PS zich vind. 

6.c. Wijze van horen gemeenten m.b.t. 
inpassingsplan Maritieme Service haven.

Bepalen van de werkwijze horen gemeenteraden, Urk, 
Noordoostpolder en Dronten over het inpassingsplan 
MSNF.

#2747277

1) Akkoord met het schriftelijk horen van de 
gemeenteraden van Urk, Noordoostpolder en Dronten over 
het inpassingsplan MSNF? Conform, wanneer mondelinge 
toelichting expliciet gevraagd wordt zal dit weer worden 
voorgelegd met een voorstel.

7. Ingekomen stukken/ niet ingekomen stukken
7.a. Bespreken klachten over 28 oktober 2020 & 
6 januari 2021

Hoe om te gaan met klachten is besproken in het 
voorzittersoverleg. Nu bespreken we de reactie op de 
klachten

#2746588 + 
#2746589 + 
#274106 + 
#2746587

1) Kennis te nemen van klachten & uiteenzetting conform
2) Akkoord met de reactiemail + toevoeging dat de 
voorzitter ook checkt bij de commissie en dat het daarbij 
ook een besluit is van de commissie.  Conform

7.b. agenderingsverzoek PVV, Ja21, PvdD - 
Heckrunderen Oostvaardersplassen

De fracties van de PVV, JA21, PvdD hebben een verzoek 
tot agendering ingediend om duidelijkheid verkrijgen 
omtrent de in een ingezonden brandbrief aangehaalde 
argumenten. #2746824

1) Akkoord met het agenderen van het onderwerp 
Heckrunderen Oostvaardersplassen? conform
2) Akkoord met het agenderen in de beeldvormende 
commissie op 24 maart? Conform

8. Algemene werkwijze voorzitten bij 
beeldvorming peilen en toetsen. 

Tijdens de vorige procedurecommissie zijn ideeën 
omtrent de beeldvorming uitgewisseld. Gehoord 
hebbende de procedurecommissie zijn de wensen 
toegepast op onze bestaande afspraken over de 
beeldvorming. #2742653

a) Akkoord met de werkwijze beeldvorming peilen & 
toetsen? Conform, mits het verwerkt wordt.
b) Akkoord met communicatie over werkwijze naar PS via 
de nieuwsbrief? Conform
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9. Agenda beeldvormende sessie RND 3 maart en 
24 maart

De commissie RND begint met de integrale commissie 
over de perspectiefnota. Daarna staat een sessie 
gegeven door Liander geagendeerd wat onderdeel is 
van de topklas 2.0. In deze sessie worden de 
statenleden bijgepraat over de systeemefficiëntie van 
de RES. De beeldvormende sessie op 24 maart betreft, 
na goedkeuring door de PC, het agenderingsverzoek van 
de PVV, JA21, PvdD.

#2744425 + 
#2746850

a) Akkoord met concept-agenda? Conform
b) Akkoord om gezamenlijk deel Perspectief Nota in EMS 
kamer met EMS voorzitter te doen? Conform

10. Agenda oordeelsvormende commissie RND 3 
maart & 24 maart

Op de agenda staat de afdoening van de lijst moties, 
toezeggingen, e-petities, burgerinitiatieven en 
initiatiefvoorstellen, het programma Landschap van de 
Toekomst, het waterprogramma, en de 
bossenstrategie. Omdat de verwachting is dat de 
statencommissie niet op 3 maart afgerond kan worden 
is de voorgestelde agenda een doorlopende agenda, dus 
ook voor 24 maart #2745268

a) Akkoord met doorlopende concept-agenda? Conform
b) Akkoord met eventuele verschuivingen naar de middag 
van 24 maart als de avondklok verlengt wordt? Conform

11. Agenda beeldvormende sessie EMS 3 maart & 
24 maart

#2742526 + 
#2742528

a) Akkoord met concept-agenda’s? Conform
b) Hoe om te gaan met 3 uur beeldvorming tussen 15.30-
18.00 uur  op 3 maart? Het tweede onderwerp een uur op 
de agenda te plannen, als er langer nodig is dan kan er 
een vervolg gepland worden. De voorzitter kan kijken hoe 
deze er mee om gaat op dat moment.
c) Akkoord met nazending op 18 maart voor PVE concessie 
IJssel-Vecht t.b.v. 24 maart? Conform

12. Agenda oordeelsvormende commissie EMS 3 
maart & 24 maart

#2742514 + 
#2742520

a) Akkoord met concept-agenda’s (#2742514 + #2742520)? 
Conform
b) Akkoord met nazending Statenvoorstel 
Fractievergoedingen op 25 februari? Conform
c) Akkoord met 1 oordeelsvormend onderwerp (IPO) op 24 
mrt in avond, eventueel aan laten sluiten op beeldvorming 
in de middag) + nazending? E.e.a. is nog afhankelijk van 
IPO-Bestuur 11 februari ? Conform, als er alleen een 
vergadering moet worden uitgegeven voor alleen IPO dan 
aansluitend de beeldvorming plannen.

13. Besluitenlijst PC 18 januari / 21 januari 2021 Na vaststelling wordt de besluitenlijst gepubliceerd 
(zonder actiehouders) op de website #2546004

a) Akkoord met besluitenlijst? Conform, ook akkoord met 
opnemen voorzittersoverleg.

14. Rondvraag Voorgesteld wordt om 3 maart met twee voorzitters 
worden gepland omdat dit een lange agenda behelst

15. Sluiting
Voorzittersoverleg 3 februari
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