
Onderwerp Toelichting Document Besluit 

Procedurecommissie ma 17 januari 2022
1. opening
2. Vaststellen agenda 2888199
3. Mededelingen  Bureau dat onderzoek doet naar uitbreidingsmogelijkheden 

vergoeding burgerleden en kostprijs extra burgerleden wil graag 
lid PC interviewen.

Tiko meldt zich aan.

4. Terugblik afgelopen commissies a) commissie 22 dec 2021
b) commissies 12 januari 2022

a) geen opmerkingen
b) er is gestart met de pilot moties & amendementen. Er is 
een begin gemaakt met het delen van de strekking. Er is nog 
ruimte voor doorontwikkeling. 

5. Lange Termijn Planning Voor maart en verder zijn de volgende onderwerpen voor 
bespreking in een integrale commissie aangedragen:
- Omgevingsvisie actualiteiten (maart), 
- Omgevingswet (nog niet gepland), 
- Droogteschade aan Provinciale wegen (wrs. maart),
- Opheffing geheimhouding (maart),
- Datacenterstrategie (april) (jan & mrt in RND)

2752763
2903771 (niew 
document)

De Procedurecommissie geeft aan dat er steeds meer 
integrale commissies gepland worden. Dit zorgt voor meer 
druk op de agenda en is niet conform de afspraken dat er 
met twee commissies wordt gewerkt. Daarom wordt besloten 
droogteschade te behandelen in EMS.  Het voorstel voor de 
integrale behandeling van de datacenterstrategie wordt 
woensdag 19 januari besproken in de commissie RND. Hierbij 
zal namens de Procedurecommissie voorsgesteld worden dat 
de overige sessies in RND plaatsvinden. 

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

6a. Afspraken werkprocessen geheimhouding Na het besluit van de staten om geheimhouding enkel via 
schriftelijke statenvoorstellen te bekrachtigen zijn er, in overleg 
met de ambtelijke organisatie, werkafspraken gemaakt om dit te 
faciliteren. Deze werkafspraken hebben consequenties voor de 
bespreking in de Staten. De Procedurecommissie is eigenaar van 
de stukkenstroom en omdat de werkafspraken hierop een 
uitzondering vormen wordt u gevraagd of u akkoord bent met 
het volgende. In geval het statenvoorstel bekrachtigen 
geheimhouding na woensdag 10.00 uur op de dag van de 
Statenvergadering niet is aangeleverd de spoed procedure in 
werking wordt gesteld. Dit betekent dat het onderwerp pas bij 
het vaste agendapunt bekrachtigen geheimhouding wordt 
besproken nadat de statenleden hiervoor akkoord hebben 
gegeven bij het vaststellen van de agenda. Deze werkwijze 
resulteert in een mondelinge toelichting door de gedeputeerde 
over de bekrachtiging van geheimhouding

2902163 Akkoord met het handhaven van de afspraken in geval van 
spoed. De griffie geeft aan dat het bijgevoegde document om 
een intern werkinstructiedocument gaat.

7. Integrale Statencommissies

7a. Agenda Integrale beeldvormende sessie van 2 
februari 2022

Voor 2 februari wordt voorgesteld om een “informatiemarkt” te 
organiseren over voortgang bij de verschillende onderdelen van 
de Regio Deal Noordelijk Flevoland (als vervolg op 20 november 
2019).  Het voorstel is om dit vormvrij, zonder voorzitter & 
agenda om 14.00 te plannen, voorafgaand aan de integrale 
commissie. 
Verder staat de Omgevingsvisie-Tussenrapportage gepland.
Droogteschade provinciale wegen is verschoven naar 
waarschijnlijk maart i.v.m. tijdelijke afwezigheid 
portefeuillehouder

2884130 a) Er is door de organisatoren verzocht om de 
informatiemarkt Regio Deal Noordelijk Flevoland te 
verplaatsen naar april i.v.m. de onduidelijkheden over de 
mogelijkheid tot fysiek vergaderen. De procedurecommissie 
is hiermee akkoord. 
b) Voorzitter: Tiko
c) Akkoord met de agenda van de integrale beeldvormende 
sessie 2 februari. Er wordt verzocht de memo beeldvorming 
van de Omgevingsvisie-Tussenrapportage aan te passen 
zodat deze scherper wordt geformuleerd en waarbij 
duidelijker wordt op welke onderdelen gepeild en getoetst 
wordt en welke plaats het Lysias onderzoek in neemt in het 
overleg en de evaluatie. 

7b. Agenda Integrale Statencommissie 2 februari 
2022

Het Statenvoorstel Uitvoeringsagenda Almere 2.0 wordt nu, na 
de integrale beeldvormende sessie van 12 januari, integraal 
oordeelsvormend geagendeerd

2888228 a) Voorstel voorzitter: Tiko
b) Akkoord met agenda integrale commissie 2 februari

8. Ruimte, Natuur en Duurzaamheid geen onderwerpen op de LTP voor februari 2022

9. Economie, Mobiliteit & Samenleving

9a. Agenda beeldvormende sessie EMS van 2 
februari 2022

Door het afvallen van het onderwerp “Droogteschade” is er 
ruimte (60 min.) voor de agendering van “concretisering nieuw 
economisch beleid” in de middag van 2 februari. De 
voorbereiders hebben liever een langere behandeltijd (90 min 
digitaal of 120 min fysiek) voor dit agendapunt. Dit zou 
betekenen dat we op 2 februari, na de integrale commissie, om 
17.00uur  stoppen en om 19.00 doorgaan met de 
oordeelsvorming en apart een commissie op 9 februari ‘s 
middags moeten organiseren. Dit ter overweging. 
Tevens wordt gevraagd om de bijlagen en een 2e versie van de 
memo beeldvorming als nazending op 27 januari in de bundel te 
publiceren.

2888372 a) Voorzitter: Ellentrees
b) De Procedurecommissie besluit om de "concretisering 
nieuw economisch beleid" op 9 februari te agenderen zodat 
er voldoende tijd beschikbaar is. Daarnaast wordt verzocht 
de memo beeldvorming aan te scherpen.  
c) Akkoord met de nazending. De huidige versie van de memo 
beeldvorming wordt gelijk met de agenda meegezonden. Bij 
de nazending zal een nieuwe memo beeldvorming 
toegevoegd worden. 

9b. Agenda Statencommissie EMS van 2 februari 
2022

De oordeelsvormende avond begint rond 20.00 uur (aansluitend 
aan de integrale commissie).  Mogelijk kan niet de hele agenda 
af te maken is, vervolg op 9 februari. 
Op de beslispunten van het Statenvoorstel Flevolandse Fonds 
voor culturele ontwikkeling zijn een aantal opmerkingen 
geplaatst (zie agendapunt 11 Verzamellijst)

2888377 a) Voorzitter: Ellentrees;
b )Akkoord met agenda EMS 2 februari, mogelijk met uitloop 
naar 9 februari
c) Akkoord om de gemaakt opmerkingen op het 
Statenvoorstel Flevolandse Fonds voor culturele ontwikkeling 
aan de portefeuillehouder kenbaar te maken om aan te 
passen voordat de bundel wordt gepubliceerd.
Daarnaast wordt bij het statenvoorstel nota risico en 
weerstandsvermogen 2021 aangegeven dat het externe advies 
pas laat in het voorstel duidelijk wordt en dat kanttekening 
1.1 geen kanttekening is. Deze opmerkingen worden 
opgenomen op de verzamellijst. 
De Procedurecommissie vraagt of de geldende afspraken 
over het verwerken van rekenkameronderzoeken in een 
statenvoorstel opnieuw bekeken kunnen worden. 

10. Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen 
PC & GS 

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

De Procedurecommissie is het eens met de genoemde 
opmerkingen en vraagt om de voorgestelde wijzigingen door 
te voeren. 

11.Besluitenlijst PC 20 december 2021 De besluitenlijst van 20 december 2021 is vastgesteld met een 
wijziging in 8.b.

12. Rondvraag
13. Sluiting Volgende PC vergadering is op 15 februari 2022.
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