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Procedurecommissie ma 1 november 2021
1. Opening _

2. Vaststellen agenda De agenda is vastgesteld. Agendapunt 8 wordt meegenomen bij agendapunt 4 i.v.m. de 
aanwezigheid van gedeputeerde Smelik.

3. Gesprek nieuwe werkwijze 
moties/amendementen met statenleden Den 
Boer en Van Slooten

Mevrouw den Boer en de heer van Slooten sluiten digitaal aan. 
Zij zullen in een kernboodschap het voorstel aan de 
commissievoorzitters verwoorden.

2851049 De voorzitters zijn akkoord om een periode uit te proberen of de voorgestelde werkwijze 
tot een betere besluitvorming leidt. De Procedurecommissie geeft aan wel enkele 
valkuilen te zien. Verzocht wordt om in de memo de gestelde doelen SMART te formuleren 
zodat er goed geëvalueerd kan worden en instrumenten voor de voorzitters te benoemen 
voor een ordelijke behandeling. 

4. Gesprek met gedeputeerde Smelik 
(omgevingsvisie & omgevingswet)

Tijdens de vorige PC is gedeputeerde Smelik te gast geweest om 
het proces van de omgevingswet en de omgevingsvisie toe te 
lichten. Er is toen door de PC leden verzocht om een memo 
over de agendering omgevingsvisie aan te leveren, welke nu ter 
bespreking voorligt. Daarnaast heeft de PC besloten dat de 
eerder aangeleverde memo omgevingswet niet voldoende 
onderbouwing was van de noodzaak van de gevraagde 
beeldvormende sessies. De PC heeft toen verzocht of in een 
nadere memo verduidelijking kan worden gegeven op de 
volgende vragen:
-wanneer en waarover dienen de staten een besluit te nemen 
voordat  de nieuwe Omgevingswet in werking treedt?
-wat is de noodzaak van het eigen maken van processen die 
maar zelden bij de staten terecht komen en zijn hier ook 
andere alternatieven voor aan te reiken? (kunnen de staten 
bijvoorbeeld indien een bepaalde situatie zich voordoet in het 
concrete geval op de rollen bevoegdheden worden 
geattendeerd)
De aangeleverde memo’s zijn toegevoegd bestaande uit de 
memo beeldvorming voor 17 november en de bijbehorende 
bijlage.

2846448
2858880
2858949

Omgevingswet: De Procedurecommissie geeft aan dat de verzochte agendering veel druk 
op de agenda geeft. De vervolg agenderingen worden daarom pas door de 
Procedurecommissie ingepland in afwachting van de integrale commissiebespreking op 
17 november. De bijlage en de memo beeldvorming worden hierop aangepast. Daarnaast 
wordt verzocht om een overleg voorafgaand aan de commissie op 17 november tussen de 
voorzitter en de gedeputeerde om de bespreking goed te kunnen leiden.

Omgevingsvisie: De Procedurecommissie geeft hier ook aan dat er een groot beslag wordt 
gelegd op de agenda. Er wordt geconcludeerd dat de werksessies 1 t/m 3 (evaluatie) 
conform voorstel wordt ingepland waarna over het vervolg een nieuw gesprek met de 
Procedurecommissie volgt.  

5. Mededelingen Er worden geen mededelingen gedaan.

6. Terugblik afgelopen commissies 6a. Commissies 29 september
6b. Integrale commissies 6 oktober & 27 oktober

De Procedurecommissie heeft de afgelopen vergaderingen kort geëvalueerd. 

7. Lange Termijn Planning Mondeling, geen specifieke aandachtspunten vooraf. 2752763 De Procedurecommissie wordt gewezen op een wijziging in de LTP met betrekking tot 
Batavialand en de nota risicomanagement. 

8. Ingekomen stukken / niet ingekomen stukken 
(=te laat)
8a. Verzoek - integrale commissie Bestuurlijke 
vernieuwing 24 november

Namens de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing is het verzoek 
binnen gekomen voor een integrale beeldvormende sessie 
“bestuurlijke vernieuwing en participatie(verordening)”. Het 
verzoek tot het integraal agenderen is niet aangemeld voor de 
LTP.

2857462 Na toelichting van de gedeputeerde gaat de Procedurecommissie akkoord met een 
integrale beeldvormende sessie op 24 november, van 14.00-15.00, voorafgaand aan de 
commissievergaderingen RND/EMS. Hiervoor zal een aparte agenda worden opgesteld. 

8b. Niet binnengekomen - Wijziging 
gemeenschappelijke regeling OFGV

De gemeente Weesp moet uittreden uit de gemeenschappelijke 
regeling vóór 1 januari. Het onderwerp is niet aangemeld op de 
LTP. De stukken zijn al wel binnen. Door het niet aanmelden op 
de LTP kunnen de Procedurecommissie en de Statenleden niet 
sturen op een gewenste agendering. Omdat niet aan de 
deadlines is voldaan is verzocht om een verzoek tot 
spoedagendering

2860505
2829290

Na toelichting van de gedeputeerde gaat de Procedurecommissie akkoord met het 
onderwerp wijziging gemeenschappelijke regeling OFGV rechtstreeks voor de 
oordeelsvorming te agenderen in de commissie RND van 17 November.

9. Agenda's RND 17 november & 24 november De onderwerpen “Implicatie Omgevingswet” & “Amsterdam Bay 
Area” vragen om een integrale agendering, vandaar dat er een 
integrale beeldvormende sessie op 17 november wordt 
voorgesteld. De inschatting is dat de oordeelsvormende 
onderwerpen op de avond van 17 november kunnen worden 
behandeld. De overige beeldvormende onderwerpen op de LTP 
worden op 24 november gepland in een doorlopende agenda. 
Er is verzocht om de natuurthermometer op 17 november te 
behandelen en het onderwerp Nationaal Park Nieuwland op 24 
november. Dit is alleen mogelijk als we op 17 november 
beginnen met de integrale commissie, na het diner doorgaan 
met enkel RND beeldvormend en aansluitend de 
oordeelsvormende commissie. Omdat dit een erg onduidelijke 
agenda geeft is het voorstel om dit niet toe te passen

2854243
2858204
2858286

a) De Procedurecommissie besluit over de volgende voorzitters: 
-17 nov. middag IC: Ellentrees
-17 nov. avond RND: Tiko
-24 nov. middag RND: Tiko
-24 nov. avond RND: Ellentrees
-24 nov. IC 14-15: Tiko
b) De Procedurecommissie gaat akkoord met de agenda van een integrale 
beeldvormende sessie op 17 november.
c) De Procedurecommissie is akkoord met het agenderen van natuurthermometer en 
NPNL in één commissie op 24 november
d) De Procedurecommissie is akkoord met de nazending van de stukken op 8 november 
van de verstedelijkingsstrategie versie 3
e) De Procedurecommissie is akkoord met de agenda van de commissie RND op 17 
november.
f) Akkoord met de agenda van de beeldvormende sessie RND op 24 november, nog aan te 
passen n.a.v. agendapunt 8a.
De Procedurecommissie doet enkele voorstellen tot redactionele wijzigingen in de 
agenda's en de memo's beeldvorming.

10. Agenda's EMS 17 november & 24 november De onderwerpen “Implicatie Omgevingswet” & “Amsterdam Bay 
Area” vragen om een integrale agendering, vandaar dat er een 
integrale beeldvormende sessie op 17 november wordt 
voorgesteld. De inschatting is dat de oordeelsvormende 
onderwerpen op de avond van 17 november kunnen worden 
behandeld. De overige beeldvormende onderwerpen op de LTP 
worden op 24 november gepland in een doorlopende agenda

2854243
2855424
2854100
2854194

a)  De Procedurecommissie besluit over de volgende voorzitters:
-17 nov. middag IC: Ellentrees
-17 nov. avond EMS: Han
-24 nov. middag EMS: Frans
-24 nov. avond EMS: Tiko
-24 nov. IC 14-15: Tiko
b) De Procedurecommissie gaat akkoord met de agenda van een integrale 
beeldvormende sessie op 17 november;
c) De Procedurecommissie gaat akkoord met het verzoek om de definitieve 
samenwerkingsafspraken MRA gecombineerd beeld & oordeelsvormend te behandelen 
op 17 november;
d) Op de agenda wordt de tijd aangepast en het vaste IPO onderwerp toegevoegd. Verder 
akkoord met de agenda van de commissie EMS op 17 november;
e) De Procedurecommissie gaat akkoord met de agenda van de beeldvormende sessie 
EMS op 24 november.
De Procedurecommissie doet enkele voorstellen tot redactionele wijzigingen in de 
agenda's en de memo's beeldvorming.

11. Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen 
PC & GS 

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

De Procedurecommissie heeft kennis genomen van de verzamellijst. 

12. Besluitenlijst PC 27 september 2021 De besluitenlijst van 27 september 2021 wordt vastgesteld met een technische wijziging in 
agendapunt 5. 

13. Rondvraag Er wordt aangegeven dat op 6 december een overleg is met GS over de LTP maar dat er 
ook een bijeenkomst van het IPO is in Den Haag. Besloten wordt dat de vergadering van 
de Procedurecommissie met GS niet verplaatst wordt.

14. Sluiting

Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)
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