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1. opening
2. Vaststellen agenda
3. Gast van PC: GS Graag bespreekt de PC haar voornemens ten aanzien 

van het toetsen op Statenvoorstellen met GS (open 
gesprek, benen op tafel, eerste reacties horen).

De procedurecommissie heeft een opdracht in de kwaliteit van 
de stukken. De PC is voornemens om een kwaliteit 
toetsingskader te gaan gebruiken. GS geeft aan dat wat betreft 
de kwaliteit van de stukken het zou helpen, als de tendens 
wordt gesignaleer, het terugzenden van stukken helpt niet. Er 
wordt aangegeven dat de procedurecommissie moet proberen 
uit de politiek te blijven, dit is soms bij de formulering van de 
beslispunten lastig. GS wil de discussie vaker voeren met 
elkaar. Het gaat er om dat we begrip bij elkaar komen halen en 
brengen. De PC geeft aan dat het voor voorzitters ook fijn is om 
te weten wat beoogt wordt met een behandeling. Zowel GS als 
de PC erkent dat het gaat om het in gesprek komen met elkaar 
dit kan door middel van een terugblik of door een vooruitblik. 
GS geeft tot slot aan dat het fijn is als er makkelijker bij de PC 
aangesloten kan worden. Conclusie: We gaan de inbreng 
meenemen en houden GS op de hoogte. 

4. Mededelingen Vervolg 3 aandachtsgebieden: voorstel 29 maart (18.30-
20.00) of 19 april (18.30-20.00)

Voorkeur wordt uitgesproken voor 19-4-2021

Voorzittersoverleg 12 mei 14.00 verplaatsen naar 17 
mei 18.30-20.00 (ivm Integrale Commissie 
Perspectiefnota + Jaarstukken, die vervroegd wordt)

Akkoord

Oproep voor nieuwe commissievoorzitter: suggesties? 
PC leden actief benaderen?

Oproep in het SC heeft niks opgeleverd. Ellentrees wil Frans 
bellen over deelname aan PC. In SC wordt door de PC leden een 
mededeling gedaan dat er geen aanmeldingen zijn gekomen.

5. Terugblik afgelopen commissies PS 17/2: a) onderwerp van gesprek: breed debat bij 
bestuurlijke vernieuwing, terwijl commissieadvies 
“bespreekstuk op basis van aangekondigde 
Motie/Amendement was. Waarom dan zoveel moeite 
stoppen in formuleren commissieadvies? 

Het commissieadvies wordt als toelichting toegevoegd bij het 
agendapunt in de GO app. De bewustwording van het 
commissieadvies kan verbeterd worden.

commissie 3 maart Geen opmerkingen
6. Lange Termijn Planning #2752763
6.a. Uitvraag GS juni onderwerpen Uitvraag aan GS: “Voor 16 juni staan (mogelijk) te veel 

onderwerpen gepland binnen de beschikbare 
vergadertijd van commissies/PS. Welke prioritering zou 
het DT/GS willen aanbrengen op de nu geplande 
onderwerpen in de LTP?” GS geeft aan dat er geen 
aanpassing aan te brengen zijn in de LTP.

De griffie komt in PC 26 april met een voorstel. Geen suggesties

6.b. Jaarstukken: informatieve sessie op 14 
april

Statenleden kunnen tussen 8 april en 20 april 
technische vragen insturen (antwoorden op 6 mei 
beschikbaar, Integrale commissie op 12 mei).

#2765921

1) Akkoord met eerder publiceren van Statenvoorstel 
Jaarstukken op 8 april (PC vergadert nl. op 26 april over agenda 
Integrale Commissie) zodat technische vragen kunnen worden 
ingediend; Akkoord
2) Akkoord om informatieve sessie Jaarstukken te plannen op 14 
april van 14.30- 15.15/15.30 uur?  Akkoord
3) Moet de informatieve sessie worden voorgezeten door 
commissievoorzitter en zo ja, wie wil dit doen? Ja, Han

6c. Perspectiefnota: Technische Sessie op 28 
april #2766233

1) Kennis nemen van de 3 reacties op uitvraag hoe de 
Perspectiefnota in de Integrale Commissie (12 mei) en in de 
Statenvergadering (26 mei) te behandelen en wat daarvoor 
nodig is. Akkoord, het voorstel van het statenlid over de blok-
indeling wordt overgenomen.  Dit wordt aan GS 
gecommuniceerd. Voorstel aan SC is om spreektijden niet 
strikt te hanteren. 
2) Akkoord met mondelingen mededeling in EMS /RND van 24 
maart: ”Er zijn 3 reacties binnengekomen. Een groot deel van 
de reactie hebben wij doorgestuurd naar het college. Wij gaan 
proberen rekening te houden met de suggesties”. Akkoord
3) Akkoord met eerder publiceren Statenvoorstel 
Perspectiefnota op 22 april voordat PC op 26 april over agenda 
Integrale Commissie vergadert. Op deze manier hebben de 
Staten meer tijd en kunnen vragen via uitvraagformulier 
worden opgehaald. Akkoord
4) Akkoord met planning Technische sessie op 28 april 14.00-
15.00. Hierdoor moet het Seniorenconvent vervroegd worden 
naar 13-14 uur. Akkoord

7. Niet ingekomen stukken (te laat)
7.a. OFGV kaderbegroting Vóór 10 mei moet er een zienswijze van PS zijn over de 

kaderbegroting OFGV (dus behandeling in commissies 
april). Hiervoor zijn aanlever deadlines voor de LTP en 
stukkenstroom niet gehaald. Er is op 17-03 contact 
geweest met ambtenaar en gedeputeerde over de 
benodigde stappen om eventueel nog mee te kunnen in 
de commissie van april (memo met verzoek aan PC, 
uitleg over niet halen deadline, alternatieve aanlever 
data). Deze is ten tijde van verzenden van deze bundel 
niet ontvangen.

Ondanks dat het voorzienbaar was en daarom niet voldoet aan 
spoed wordt besloten het onderwerp wel te agenderen.  Er 
wordt bij de gedeputeerde uitgevraagd hoe er in de 
organisatie aan de spoed wordt vormgegeven. 

7.b.  Startnotitie ‘kaderdocument voor 
datacenterstrategie in Flevoland’

Ambtenaar heeft aangegeven dat er in de aanlevering 
van de stukken een fout is gemaakt (vanwege ziekte 
uitval) en verzoekt alsnog te agenderen in april. 
Hiervoor wordt een verzoekmemo opgesteld die later 
wordt toegevoegd bij dit agendapunt.

Omdat er in het verzoek de urgentie niet voldoende is 
beargumenteerd is het spoedverzoek niet goedgekeurd. 

maandag 22 maart
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8. Agenda beeldvormende sessie RND 7 & 14 
april

T.k.n. memo beeldvorming RES is nog niet 
meegestuurd, dit is conform de afspraak gemaakt met 
de heer Fackeldey op 18-01. Deze wordt gelijktijdig 
meegestuurd met de stukken. Deze bevatten een memo 
beeldvorming met daarbij de 99% versies van: 
beantwoording van moties en amendementen over de 
concept RES, toelichting op het bod en de samenvatting 
van de RES 1.0

#2765181+ 
#2765183+ 
#2765674

a) Akkoord met concept-agenda? Akkoord
b) Akkoord met bijgevoegde memo namens PC ‘Toelichting 
agendering RES 1.0’ Akkoord
c) Akkoord met integrale behandeling RvO van 14-04 in 
commissie RND? Akkoord
d) Akkoord met Hicham voorzitter op 14-04? Wordt nagevraagd

9. Agenda oordeelsvormende commissie RND 7 
& 14 april

#2765182 a) Akkoord met concept-agenda? Akkoord

10. Agenda beeldvormende sessie EMS 7 & 14 
april

#2760503+ 
#2760607 a) Akkoord met concept-agenda’s? Akkoord

b) Akkoord met communicatie over 1 fysieke woordvoerder per 
fractie bij besloten deel en vervolgens hybride vergaderen (via 
agenda, toelichting in GO-app, bundelmail & nieuwsbrief? p.s. 
het Statenvoorstel Batavialand wordt met spoedbesluit door GS 
vastgesteld en wordt als bijlage bij memo beeldvorming in de 
beeldvormende commissiebundel 7 april opgenomen. Akkoord, 
in de memo beeldvorming aanpassen in te stemmen met, dat 
gebeurt niet in beeldvorming. 

11. Agenda oordeelsvormende commissie EMS 
7 & 14 april

n navolging van de griffie van Overijsel, die haar 
agendacommissie op 31 maart gaat voorstellen om de 
agendering PvE OV concessie een maand op te schuiven 
zodat antwoordnota van GS na consultatie Gemeente 
e.a. door PS betrokken kan worden, is een memo 
Procedurecommissie bijgevoegd.

#2766087 + 
#2760632 + 
#2762088

a) Akkoord met het voorleggen van uitstel agenderen PvE OV 
concessie aan GS en vervolgens in memo PC aan commissie 
kenbaar te maken? Akkoord, voorzitter PC neemt contact op 
met PH over mogelijke uitstel omdat het wenselijk is de 
zienswijze van de gemeenten en antwoordnota mee te nemen 
en of dat haalbaar is. 
b) Akkoord met concept-agenda’s? Akkoord
c) Akkoord met MRA agendering op 14 april + akkoord om 
schriftelijke consultatie Statenvoorstel voordat het in bundel 
wordt opgenomen? Akkoord
d) Akkoord met agendering IPO-kaderbrief op 14 april, 
beeldvormend (peilen-consulteren) in de avond en met een 
nazending op 7 april? Akkoord

12. Besluitenlijst PC 15 februari 2021 Na vaststelling wordt de besluitenlijst gepubliceerd 
(zonder actiehouders) op de website

#2546004

13. Rondvraag
14. Sluiting
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