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Procedurecommissie ma 27 september 2021
1. opening Afmelding van de heer Verbeek

2. vaststellen agenda Conform

3. Gesprek met de heer Fackeldey over 
agendering van de evaluatie structuurvisie zon

Op verzoek van de commissie RND op 22 september gaat de heer 
Fackeldey in gesprek met de Procedurecommissie over de 
agendering van de evaluatie structuurvisie zon. In de commissie 
is aangegeven dat de statenleden de evaluatie oordeelsvormend 
en besluitvormend willen bespreken voordat een voorstel voor 
de 2e tranche in procedure wordt gebracht. Ambtelijk wordt ter 
voorbereiding van de bespreking met de Procedurecommissie 
een concept statenvoorstel aangeleverd. Deze zal als nazending 
van de agenda worden verstuurd.

De procedurecommissie heeft kennis genomen van het concept statenvoorstel en 
concludeert dat deze de wensen uit de commissie hierin verwerkt zijn. Het statenvoorstel 
is amendeerbaar en er wordt een go/no go moment aan de staten voorgelegd. De 
procedurecommissie is akkoord met het agenderen van het statenvoorstel voor de 
oordeelsvormende commissie van 17 of 24 november. Na besluitvorming wordt gekeken of 
en hoe de openstelling van de tweede tranche wordt geagendeerd. 

4. Gesprek met de heer Achtien (vz werkgroep 
Bestuurlijke vernieuwing) en mevrouw van der 
Flier (projectleider voorkantsturing economisch 
beleid)

Op verzoek van de Procedurecommissie zijn de heer Achtien 
(voorzitter van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing) en 
mevrouw van der Flier (projectleider voorkantsturing 
Economisch beleid), uitgenodigd om gezamenlijk de eerste 
ervaring/analyse van de werkgroep te bespreken in de pilot-
voorkantsturing. Bijgevoegd: memo met doorlopen stappen 
tussen februari en september 2021

De heer Achtien en mevrouw van der Flier geven een toelichting op de eerste ervaringen 
vanuit de werkgroep. De werkgroep heeft prettig samengewerkt met de 
Procedurecommissie. Er wordt geconcludeerd dat het proces erg arbeidsintensief is, voor 
een vervolg is het daarom belangrijk om te kijken naar welk onderwerp geschikt is. Er 
wordt uitgekeken naar de evaluatie met de staten.

5. Uitnodiging gedeputeerde Smelik – 
Omgevingswet & proces Evaluatie 
Omgevingsvisie

Mevrouw Smelik heeft aangegeven met de Procedurecommissie 
in gesprek te willen over de agendering van de omgevingswet en 
het proces van de evaluatie omgevingsvisie. Ambtelijk is een 
memo opgesteld over de vervolg agendering omgevingswet ter 
bespreking. De agendering van de omgevingsvisie wordt 
mondeling toegelicht. Bijgevoegd: memo met vooruitblik vervolg 
agendering omgevingswet

De Procedurecommissie reserveert een integrale bespreking op 17 of 24 november, met de 
kanttekening dat over de invulling hiervan nog nader overleg gewenst is met de 
gedeputeerde. De vervolgagenderingen zoals voorgesteld in de memo vormen een te grote 
belasting voor de commissie vergaderingen en vooralsnog is de Procedurecommissie van 
de noodzaak niet overtuigd. De Procedurecommissie gaat over de omgevingswet en de 
omgevingsvisie verder in gesprek met de gedeputeerde. 

6. Mededelingen N.a.v. PS 15/09 : Griffie pakt de twee aangenomen moties (twee 
burgerleden, vergoeding burgerleden op en komt met een 
voorstel (schriftelijke consultatie) - N.a.v. SC 15/09 : de griffie zal 
op de actielijst opnemen dat de PC zich buigt over mogelijke 
digitale toepassingsvormen voor de beeldvorming

Conform

7. Terugblik afgelopen commissies 7a. Commissie RND 22 september: Spoedagendering
7b. Commissie RND 22 september: ingekomen mail de heer 
Luijendijk
7c. Commissie EMS 22 september

7.a. De Procedurecommissie reflecteert op de spoedagendering in de commissie van 22 
september en constateert dat vooraf niet voldoende duidelijk was wat de punten ter 
bespreking waren. Om dit in het vervolg te voorkomen wordt de griffie verzocht om een 
format uit te werken waarin spoedagendering schriftelijk wordt verzocht. 
7.b. ingekomen mail de heer Luijendijk:  De procedurecommissie herkent de 
agenderingsdruk, een probleem waarvoor we gezamenlijk (GS, PS, PC, griffie) 
verantwoordelijk zijn. De voorzitter van de Procedurecommissie neemt contact op met de 
heer Luijendijk.
7c. geen opmerkingen

8. Lange Termijn Planning Dit keer is er geen expliciete uitvraag bij de Lange Termijn 
Planning aan GS gedaan ivm de integrale vergadering van 27 
oktober (gereserveerd voor de oordeelsvormende verspreking 
van de programmabegroting 2022 en direct daaraan 
gerelateerde voorstellen. Specifiek aandacht voor: 
a. Vollopende LTP voor laatste commissies (nov) van dit jaar. Met 
name veel beeldvorming (die bovendien niet meteen tot 
besluitvorming leidt). 
b. Er is op 22 december nog een reserve datum voor 
commissies/PS gepland volgens het vergaderschema.

(#2752763) De vollopende LTP heeft de aandacht van de Procedurecommissie.

9. Ingekomen stukken / niet ingekomen stukken 
(=te laat)

n.v.t.

10. Agenda Integrale commissie 27 oktober - 
Programmabegroting 2022 

- Onderwerpen op de agenda: volgens het vergaderschema is op 
27 oktober vanaf 15.30 de integrale commissie gepland met 
“alleen” de programmabegroting als onderwerp. Onderwerpen 
met een direct relatie, zoals Legesverordening en opcenten-
heffingen, worden al jaren lang tegelijk geagendeerd. 
- Aanvangstijdstip: in het seniorenconvent van 16 dec 2020 is 
afgesproken om de “vergadering programmabegroting” eerder te 
starten. Dit n.a.v. terugblik op 28 okt 2020 & 11 nov 2020. Toen 
stonden echter zowel de Programmabegroting als de 
Najaarsnota op de agenda. 
- Spreektijd: aan het seniorenconvent van 13 oktober zal een 
spreektijd van 10 minuten per fractie worden voorgesteld. De 
bundel van de integrale commissie van 27 oktober wordt op 14 
oktober gepubliceerd. 
 - IPO najaarsnota beeldvormend (peilen en toetsen) op de 
agenda: het IPO bestuur zal, na 6 oktober, de najaarsnota 2021, 
zonder voorgestelde begrotingswijziging, ter informatie 
aanbieden aan de Algemene Vergadering. Besluitvorming in PS is 
niet nodig. De bespreking in de commissie kan beeldvormend 
(peilen en toetsen)

(#2846276) a) Voorzitters: Han en Tiko
b) Akkoord met de agenda voor de IC van 27 okt. 
c) Akkoord om de aanvangstijd van 15.30 te handhaven 
d) Akkoord met beeldvormend agenderen van IPO Najaarsnota op 27 oktober.

11. Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen 
PC & GS 

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

(#2768645) De PC onderschrijft de opmerkingen van de griffie over de statenvoorstellen van de 
programmabegroting en de MRB. Deze opmerkingen worden opgenomen in de 
verzamellijst. 

12. Besluitenlijst PC 6 september 2021 De besluitenlijst van 6 september 2021 vast te stellen. (#2546004) Conform

13. Rondvraag Wie wordt de voorzitter bij de integrale beeldvormende 
commissie van a.s. woensdag?

De beeldvormende commissie wordt voorgezeten door mevrouw Müller

14. Sluiting

Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)
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