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Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)

Procedurecommissie maandag 26 april 2021
1. Opening
2. Vaststellen agenda Toevoeging op de agenda bij 6f: binnengekomen vraag van 

Statenlid de Lely over MRA transitiecommissie, heeft relatie 
met PS 28-04.

3. Mededelingen Er wordt teruggeblikt op de bijpraatconferentie en op de 
inbreng van de deelnemers.

4. Terugblik afgelopen commissies a.Terugblik op commissies 07-04
b. Terugblik op commissies 14-04
c.Terugblik op PC 19 april: bijgevoegd het aangepaste 
toetsingskader (#2745194). Heeft u nog opmerkingen of 
kunt u het vaststellen?

A&B. Tussentijdse procesinformatie over de eindtijd van de 
besloten vergadering  ontbrak. Op 14 april ging dat beter.
C. Vastgesteld (in het document wordt nog toegevoegd dat het 
een groeidocument betreft)

5. Lange Termijn Planning Op de Lange Termijn Planning staan enkele grote 
dossiers gepland waarop u wellicht inhoudelijk of 
procedureel input wilt geven. Specifiek aandacht voor: 
5a (LTP tot zomerreces)

(#2752763)

5a. Lange termijn planning tot zomerreces Er staan nu te veel onderwerpen op de Lange Termijn 
Planning voor de commissies van 19 mei, 2 juni en 16 
juni (en de daarop aansluitende Statenvergaderingen) 
om in de beschikbare tijd te agenderen. Aan GS is 
gevraagd een prioritering aan te brengen op deze 
onderwerpen en/of advies te geven aan de PC. Reactie 
GS:  prioritering niet mogelijk, aanvangstijden 
vervroegen (reactie bijgevoegd)

(#2779488)
(#2781828)

We vragen uw akkoord om én eerder te beginnen én extra 
vergaderdata te gaan reserveren:
a. Bij uitloop van de Integrale Commissie 12 mei is het voorstel 
om 26 mei te benutten voor voorzetting Integrale Commissie en 
de Statenvergadering van 26 mei later te beginnen;
b. De Jaarstukken & Perspectiefnota worden dan in de 
Statenvergadering van 9 juni geagendeerd/voortgezet, bij de 
nu geplande 5 statenvoorstellen. Bij uitloop van de 
Statenvergadering van 9 juni worden voorstellen doorgeschoven 
naar PS 30 juni;
c. Bij uitloop van de commissies van 19 mei wordt voorgesteld 
om op 2 juni de commissies om 14.00 te beginnen;
d. De commissies op 16 juni om 14.00 te laten beginnen;
e. De datum van 23 juni als commissiemiddag (uitloop voor de 
commissie van 16 juni) & Statenavond (uitloop voor de 
Statenvergadering van 9 juni) te gaan reserveren, via SC;
f. Bij uitloop van de Statenvergadering 30 juni, de datum van 
woensdag 7 juli benutten. Deze optie alvast te gaan reserveren 
via SC
Conform - Hoewel de druk op de agenda groot is, proberen we 
de afspraak te handhaven zoveel mogelijk op de woensdagen 
te vergaderen. Het is hierbij van belang als PC inzichtelijk te 
maken hoe de druk op de agenda ontstaat, en dat dit deels ook  
door agenderingsverzoeken vanuit PS komt. De griffier zal 
namens de PC een mededeling bij het SC doen.

6. Ingekomen stukken/ niet ingekomen stukken 
(te laat)

6a. Reactie gedeputeerde Smelik agendering 
OFGV

gedeputeerde Smelik heeft gereageerd op de  
terugkoppeling die door de PCis gegeven  op 22 maart 
tav de agendering van de stukken OFGV 

(#2781069). wil de PC hierop nog reageren ?  De PC neemt de reactie onder 
dankzegging voor kennisgeving aan . De voorzitter van de PC 
belt met de gedeputeerde voor een korte terugkoppeling.

6b. Agenderingsverzoek GroenLinks, D66, 
PvdA, PvdD, SP – transitie naar een 
natuurinclusieve landbouw 

De partijen hebben een agenderingsverzoek gedaan 
voor een beeldvormende sessie van 2,5 uur waarin 
informatie wordt verkregen over de kansen en 
mogelijkheden voor een natuur inclusieve landbouw in 
Flevoland. Omdat de agenda’s redelijk vol zijn is de 
enige optie om nog voor het zomerreces dit te 
agenderen op 16 juni of 23 juni.

(#2782279) a. Akkoord met agenderingsverzoek?
B. Akkoord met agendering op 16 juni (of 23 juni in geval van 
extra vergadering; zie 5a)?
Akkoord met agendering. Tip voor de indieners: er wordt een 
vrij breed scala aan mensen uitgenodigd,  alleen geen 
agrariërs. Dit kan een meerwaarde hebben voor de bespreking. 
(Een deel van) de bespreking kan wellicht in een 
statenacademie plaatsvinden. De griffie zal dit aan de 
indieners voorleggen 

6c. Te laat binnengekomen: memo 
beeldvorming MSNF (#2781744 + #2781764)

de memo beeldvorming is te laat aangeleverd. Deze is 
nu alsnog bijgevoegd met een verzoek tot 
spoedprocedure. Er is daarnaast een verzoek 
binnengekomen van de gemeente Urk om in te spreken 
bij agendapunt MSNF. Hierover zijn we ten tijde van 
schrijven nog over in contact met de griffie Urk.

(#2781744)
(#2781764)

Wordt het onderwerp toch geagendeerd bij RND 19 mei of 2 
juni of gaat het van de agenda? Van wege de in het 
spoedverzoek genoemde fatale termijn en het verzoek tot 
inspreken wordt besloten alsnog tot agendering over te gaan. 

6d. Niet binnengekomen: memo IPO-
Kaderbrief 

Er is geen memo beeldvorming aangeleverd. Het IPO 
Bestuur vergadering was donderdagochtend 22 april. Er 
is over de uitkomst en de relatie tot agenderen geen 
informatie meer ontvangen voor het verzenden van 
deze bundel -> NAZENDING: toelichting+ Memo 
beeldvorming

(#2782952)
(#2782847)

Wordt het onderwerp toch geagendeerd bij EMS 19 mei of gaat 
het van de agenda? Vanwege de late IPO bestuursvergadering 
en het verzoek tot alsnog agenderen van de IPO AV-leden 
wordt  besloten alsnog tot agendering over te gaan . 

6.e. Nazending ingekomen brief van de heer 
ransijn

Er is een verzoek namens de partijen JA21, PVV en 
50plus om de heroverweging van de agendering van de 
jaarstukken.

#2784121 Begrip voor de mail. PC heeft in haar ogen het meest haalbare 
gedaan om PS beter in stelling te brengen. Hierbij heeft zij 
gehandeld binnen het kader van het vergaderschema voor 
2021. Hierbij is het mogelijk gemaakt vooraf vragen te stellen 
aan de accountant, een informatieve sessie Jaarstukken 
georganiseerd en aangeboden een beeldvormende avondsessie 
te organiseren met ambtenaren. De PC gaat vooruitkijken hoe 
dit volgend jaar beter gepland kan worden. Ten aanzien van de 
organisatie rondom de informatievoorziening van de 
accountant overweegt de PC dat deze in de huidige vorm 
voldoende zou moeten zijn, nu de stukken op 29 april ter 
beschikking komen. D16Er wordt een mail teruggestuurd 
namens de PC.
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6f NAZENDING MRA Verstedelijking
Toevoeging bij agenda: MRA 
Transitiecommissie

Transitiecommissie: Mevrouw de Lely vraagt om 
agendering van het definitieve voorstel na de inbreng 
op de PS agenda voor het reces.

(#2783189)
(#2783871)

Vanwege de in het spoedverzoek genoemde 
procesafhankelijkheid van andere instanties en de genoemde 
deadline voor het indienen van een zienswijze wordt alsnog 
gekozen voor agendering. 

MRA transitiecommissie: De verwachting van de PC is dat de 
transitiecommissie terugkoppelt hoe de inbreng van de 
verschillende deelnemers is verwerkt. De Pc kan zich 
voorstellen dat deze terugkoppeling een reden is voor een 
statenlid om een agenderingsverzoek te doen. De PC heeft 
inmiddels begrepen dat er meer lucht zit in het proces dan in 
het verzoek geschetst. Dit betekent ook dat indien agendering 
niet meer lukt voor het zomerreces , dit ook nog direct na het 
zomerreces kan. Er wordt gereageerd namens de 
procedurecommissie.

6G NAZENDING LTP 16 juni: Laan van Nieuw 
Land

Memo beeldvorming 16 juni (#2782697) Akkoord, agendering wordt opgepakt in volgende 
procedurecommisie.

6H NAZENDING inspraakvraag gemeente Urk – 
MSNF

PC is akkoord met het horen van de gemeente Urk in de 
commissie RND

7. Agenda Integrale Commissie 12 mei Accountantsverslag: donderdag 29 april a.s. 
beschikbaar. Bij publicatie wordt aangegeven dat 
Statenleden tot ma 10 mei 10.00 uur vragen voor 
accountant, via griffie, kunnen inleveren. Antwoorden 
worden di 11 mei eind van de dag gepubliceerd.
Jaarstukken: wo 14 april jl. beschikbaar. Vragen voor 
26 april 10.00 inleveren. Antwoorden op 7 mei 
gepubliceerd. 10 mei 19.30-21.00. Digitale 
beeldvorming per onderwerp op basis van uitvraag 
(uitvraag loopt tot 28 april).
Perspectiefnota: donderdag 22 april a.s. beschikbaar. 
Bij publicatie is aangegeven dat Statenleden tot 30 
april 16.00uur technische (financieel / inhoudelijke) 
vragen, via griffie, kunnen inleveren. Antwoorden 
worden di 11 mei eind van de dag gepubliceerd. Op 28 
april Beeldvormende sessie Perspectiefnota 14-15, 
voorzitter: Tiko.

a) Akkoord met de wijze van agendering van de accountant, 
Jaarstukken & Perspectiefnota (#2779469). Eventuele uitloop is 
besproken bij 5a. 
Akkoord:
Jaarstukken integraal (inhoud & financien) behandelen 
(uitgangspunt 1 woordvoerder)
Perspectiefnota: 3 delen HII,HIII,HIV 
(uitgangspunt 1 woordvoerder per 6a,6b en 6c)
b) Voorzitters: mevrouw Muller en de heer Smetsers? Akkoord

8. Agenda’s RND 19 mei / 2 juni (#2780252)
(#2780265)
(#2780278)

a) Akkoord met beeld & oordeelsvormende agenda RND van 19 
mei en de doorlopende commissie beeldvorming op 2 juni? 
Akkoord
b) Akkoord met het overslaan van de beeldvormende ronde 
partiële herziening programma Meerjarenbegroting Fonds 
Verstedelijking Almere? De procedurecommissie stemt in met 
de argumenten dat zowel de inhoud van de voorgenomen 
besluitvorming als het proces aanleiding kunnen geven tot het 
overslaan van beeldvorming. 
c) Voorzitters: de heer Thomassen19 mei. Wie kan voorzitten 
op 2 juni? de heer Thomassen
d) RVO-integrale agendering op 19 mei in RND voor beide 
commissies? Akkoord

9. Agenda’s EMS 19 mei / 2 juni (#2779801)
(#2779762)
(#2779807)
(#2779779)

a) Akkoord met de beeld & oordeelsvormende agenda’s van 
EMS? Akkoord
b) Akkoord om bij eventuele uitloop van beeldvorming op 19 
mei deze voort te zetten aan het eind van die avond (achteraan 
de agenda te plakken) ? Akkoord
c) Akkoord met procesvoorstel in memo Voorkantsturing 
Economisch beleid: 
1.Mondelinge mededeling EMS 19 mei: oproep voor invullen 
mentimeter op 20/21 mei. Akkoord
2. Nazendingen op 20 mei met mentimeter-link Akkoord
3. Via het reguliere uitvraagformulier kunnen commissieleden 
kenbaar maken over welke thema’s discussie gewenst is op 2 
juni
Akkoord.
De concept-verslagen van 7/14 april over Batavialand worden 
bij de bundel van Batavialand toegevoegd. 

10. Besluitenlijst PC 22 maart, 31 maart & 19 
april

na vaststelling wordt de besluitenlijst gepubliceerd 
(zonder actiehouders) op de website 

(#2546004) a)    Akkoord met besluitenlijst 22 maart, 31 maart & 19 april? 
Akkoord na enkele wijzigingen. 
b) Akkoord om concept-besluitenlijst van vandaag te 
publiceren. Akkoord. 

11. Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen 
PC-GS) 

In deze lijst worden opmerkingen bij statenvoorstel & 
onderwerpen bijgehouden voor het halfjaarlijks overleg 
met GS.

12. Rondvraag
13 .Sluiting 
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