
donderdag 21 januari
Afstemming over avondklok In verband met de avondklok is afstemming gezocht 

over de komende vergaderingen. 
De oordeeslvormende onderwerpen zijn nu ook in de 
middag geagendeerd. Alle vergaderingen beginnen om 
15.30 uur, eindtijd nader te bepalen. 

maandag 18 januari
1. Opening
2. Vaststellen agenda Akkoord
3. Beelden delen over invulling RES op de LTP a) Akkoord met agenderingsvoorstel ambtelijke 

organisatie? 
b) Akkoord met agenderingsvoorstel Topklas Alliander 
in statenacademie en technische sessie?

#2731698 Akkoord, visualisatie
Proberen: beeldvormende sessie op 14 april (om GS nog 
input mee te geven op de ). GS neemt begin april besluit, 
de aanlever deadlines voor deze extra behandeling kunnen 
niet gehaald worden. Hiervoor wordt een memo vanuit de 
procedurecommissie opgesteld.

4. Mededelingen De commissies van 17 maart worden verplaatst naar 24 
maart i.v.m. Tweede Kamerverkiezingen (n.a.v. peiling 
fractievoorzitters)
- Ellentrees en Amanda willen, in klein verband, de 
opdracht doorontwikkeling PC bespreken (uitnodiging 
volgt).

Tkn
Akkoord

5. Terugblik afgelopen commissies Terugblik op commissies 6 en 13 januari o.a. inspreker RND: aan de voorkant duidelijker aan de gedeputeerde 
aangeven dat er een inspreker is. In het geval bij veel 
vragen kan er door de voorzitter een maximum tijd voor 
bespreking worden aangegeven. Inspreker is in gesprek 
met PS en niet met GS in de vergadering. 
EMS: Het taalgebruik bij de beeldvormende sessie EMS was 
soms wat bijzonder. Het bespreken met mentimeter ging 
erg goed, misschien bij de afronding het college (als 
toehoorders) vragen of ze kunnen reflecteren & wat ze 
meenemen.

6. Lange Termijn Planning a) Voorbereiding perspectiefnota.
B) Integrale commissie 16 juni.
Besluit: als er nog meer onderwerpen komen dan 
mogelijk in middag beginnen en enkel 
oordeelsvormende onderwerpen agenderen?

#2540767 a) zie 7a
b) Er moet een goede coördinatie plaatsvinden op de 
agendapunten die aangeleverd worden zodat dit niet 
opstapeld. Dit wordt door Leen en Amanda meegenomen in 
de driehoek in het proces wat al gaande is. 

7. Ingekomen stukken / niet ingekomen 
stukken
7.a. Memo beeldvorming perspectiefnota a) Integrale beeldvorming (90 min.) op 3 maart. 

(Eventueel ook 10 februari al benutten?)
#2730235 Overwegingen:

De memo beeldvorming kan verder aangescherpt worden.   
Zorg dat de vragen die  beantwoord moeten worden in het 
gesprek worden opgenomen in de memo. De vraag aan de 
statenleden is dat ze aangeven welke thema's 
meegenomen moeten worden in de perspectiefnota. We 
moeten er voor waken dat het geen wensenlijstje wordt 
van iedereen. Er moet ruimte gevonden worden waarover 
we het gesprek kunnen voeren. Er was afgesproken dat er 
scenario's in opgenomen kunnen worden.
Vragen aan PS:
Wat heeft u nodig om de algemene beschouwingen goed te 
kunnen doen met elkaar? En hoe kan dit gesprek scherp 
worden gemaakt? Zowel inhoudelijk als financieel.    
A) Akkoord. Op 3 maart komt er een bijeenkomst met een 
schets van de contourennota en 22 maart gaat  GS in de 
tweedaagse over de inbreng spreken De griffie gaat in 
overleg over de memo beeldvorming waar de volgende 
procedurecommissie een nieuwe van komt. Hierin wordt 
het hele proces geschetst, de kansen en bedreigingen, de 
brandbreedte in het coalitieakkoord, de financiële 
scenario's en hoe we het gaan bespreken.. Gs koppelt 
terug wat er met de inbreng gebeurt is. 

7.b. Memo benoeming werkgroepleden Dialoog 
en Bestuurlijke vernieuwing

b ) Akkoord dat het statenvoorstel met als beslispunt de 
benoeming van de werkgroepleden Dialoog PS/GS en 
Bestuurlijke vernieuwing direct op 17 februari in PS 
behandeld wordt?

#2729669 Akkoord

7.c. Memo voorzittersoverleg c) Akkoord dat het voorzittersoverleg 3 februari 
doorgaat? Aanvullingen op de agenda worden
aan de griffie doorgegeven.

#2731569 Akkoord, aanvullende agenda punten: tools doornemen 
voor de voorzitters, casus bespreking.

7.d. Verzoek statenlid integrale commissies 
voor bestuurlijke en economische vernieuwing

d)… #2732042 De inhoud staat centraal, beide onderwerpen horen bij de 
commissie EMS. Evaluatie van het proces kan Statenbreed 
gedeeld & bediscusieerd worden.

8. Spelregels beeldvormende commissie a) Wat zijn de ideeën van de procedurecommissie bij 
de invulling van beeldvormende sessies?

#2254694 Het is alleen het aanbieden van ideeën, geen ruimte voor 
discussie.
De memo beeldvorming moet duidelijk zijn zodat iedereen 
met dezelfde verwachtingen naar sessie gaat. Voorzitter 
moet sturen op basis van voorgestelde aanpak (wegblijven 
van oordeelsvorming. nieuwe variant 
beeldvorming/consulteren. Informatie delen is hoofdzaak, 
consulteren is bijvangst. Wel aandacht voor timing 
consulteren in het BOB-proces). Inbreng wordt 
meegenomen in de agenda's van februari en volgende PC 
vergadering volgt een memo.

9. Afspraken aanleveren presentaties a) Een keuze te maken in de verschillende 
handelingsopties bij het niet tijdig aanleveren van 
presentaties.

#2729456 optie 1. nieuwe norm nog maar één aanlever deadline en 
dat is vrijdag. 

10. Agenda beeldvormende sessie RND 3 
februari

a) Akkoord met concept-agenda? b) Akkoord met 
vervallen beeldvormende commissie 10 februari?

#2722553 Akkoord

11. Agenda oordeelsvormende commissie RND 
3 februari

a) Akkoord met concept-agenda? b) Akkoord met 
vervallen oordeelsvormende commissie RND 10 
februari?

#2722573 Akkoord, aandacht voor het formuleren van het dictum. 
Meer tijd inplannen voor het onderwerp Stikstof. 

12. Agenda beeldvormende sessie EMS 3 
februari

a) Akkoord met concept-agenda? b) Akkoord met 
vervallen beeldvormende commissie 10 februari?

#2729637 Akkoord

13. Agenda oordeelsvormende commissie EMS 
3 februari met uitloop naar 10 februari

a) Akkoord met concept-agenda? #2729621 Akkoord
Aandacht vragen voor het formuleren van de beslispunten 
(dictum).  Wordt meegenomen naar de driehoek. 

14. Besluitenlijst PC 7 december 2020 a) akkoord met besluitenlijst? #2546004 Akkoord



15. Rondvraag
16. Sluiting
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