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Procedurecommissie ma 20 december 2021
1. opening
2. Vaststellen agenda 2860105 Conform
3. Gesprek met gedeputeerde Smelik In de vorige Procedurecommissie in het overleg met GS heeft gedeputeerde Smelik 

aangegeven een extra beeldvormende sessie over de omgevingsverordening te wensen. De 
Procedurecommissie gaf aan dat er vooralsnog geen aanleiding was voor een tweede 
beeldvorming. Indien de gedeputeerde nog steeds een extra sessie wenst werd gevraagd om 
een memo beeldvorming voor de sessie. 

2882563 Gedeputeerde Smelik heeft toegelicht dat de omgevingsverordening 
wellicht veel technische vragen kan oproepen bij enkele statenleden. 
Daarom is aangeboden een tweede beeldvorming te agenderen. De 
procedurecommissie heeft besloten deze niet te agenderen. Omdat 
het een beleidsarm voorstel betreft is een tweede beeldvorming een 
te grote belasting op de agenda. Statenleden worden in de 
gelegenheid gebracht om vooraf technische vragen te stellen.

4. Mededelingen Voorzitterstraining op woensdag 12 jan. 9.00 uur De volgende mededelingen worden gedaan:
- de voorzitterstraining op 12 januari zal doorgaan. 
- a.s. woensdag wordt in de commissie door de voorzitter kort een 
binnengekomen agenderingsverzoek besproken van een externe partij. 

5. Terugblik afgelopen commissies Dit agendapunt is niet van toepassing en komt te vervallen. Agendapunt is vervallen

6. Lange Termijn Planning 2752763 Alle door GS gemelde onderwerpen tijdens het gezamenlijke overleg is 
aangemeld op de LTP, met uitzondering van de inspiratiesessies 
bestuurlijke vernieuwing. 

6a. Memo vervolg 17 november Omgevingswet en 
LTP planning 

Bijgevoegde memo is binnengekomen naar aanleiding van de bespreking van de omgevingswet 
in de commissie van 17 november. De memo wordt gelegd naast de bespreking in de 
commissies om tot een eenduidig vervolg te komen.

2886944 De Procedurecommissie concludeert dat er een verschillend beeld is 
bij de conclusie zoals verwoord in de besluitenlijst. Besloten wordt om 
de drie onderwerpen  te agenderen zoals die genoemd zijn in de 
besluitenlijst: één sessie over de lijst provinciaal belang; één sessie 
over een projectbesluit  in de vorm van een tafeltjessessie van 
maximaal 2 uur; één afrondende sessie samenwerkingsafspraken. De 
Procedurecommissie wil graag duidelijkheid in de stukken over het 
beslutivormingsproces ten aanzien van de samenwerkingsafspraken.

7. Ingekomen stukken / niet ingekomen stukken 
(=te laat)
7a. Invulling Voorzittersoverleg 2022 Naar aanleiding van de bespreking tijdens het vorige voorzittersoverleg wordt hierbij een 

voorstel gedaan voor de invulling daarvan in 2022.
2877748 Akkoord met voorgestelde invulling, waaronder 2x per jaar een 

informeel overleg, 2x per jaar een uitgebreidere invulling en 
voorgestelde planning.

7b. Pilot werkwijze moties & amendementen In de PC vergadering van 1 november is de pilot besproken. De PC heeft toen aangegeven 
hieraan mee te willen werken indien het als een proefperiode wordt ingevuld en de pilot smart 
gemaakt wordt. Middels deze memo is de feedback verwerkt

2880539
2851049

1. De Procedurecommissie heeft kennis genomen van de concrete 
invulling door de initiatiefnemers, n.a.v. het verzoek van de 
procedurecommissie d.d. 1 november jl.:
2. De Procedurecommissie stemt in met een experiment van een half 
jaar en aansluitend een evaluatie; 
3. De Procedurecommissie stemt in met de aandachtspunten a t/m g 
voor de evaluatie; 
4. De Procedurecommissie is akkoord om de griffie te verzoeken de 
Staten te informeren over het experiment waarbij de initiatiefnemers 
bereid zijn een korte toelichting in de Statencommissies te geven;

7c. Aantal deelnemers in Integrale 
Statencommissie

Er worden steeds meer onderwerpen voor een Integrale Statencommissie geagendeerd. Wat 
staat er in het RvO over Integrale Statencommissies? In artikel 14.1 staat enkel iets opgenomen 
over integrale ad hoc commissie (zolang de Staten na de Statenverkiezingen nog geen besluit 
hebben genomen tot instelling van commissies) en dat een integrale ad hoc commissie 
vergadert op eenzelfde wijze als een commissie, conform artikel 2.

2880540 1. De Procedurecommissie is akkoord om bij Integrale 
Statencommissies een maximum van 29 Staten- en burgerleden te 
hanteren conform RvO artikel 2.5 en conform de huidige samenstelling 
van Provinciale Staten en benoemde burgerleden; 
2. De Procedurecommissie is akkoord om bij Integrale 
Statencommissies een openingsquorum van 15 Staten- en burgerleden 
te hanteren conform RvO artikel 36.4; 
3. De Procedurecommissie is akkoord om het openingsquorum en 
maximum aan deelnemers alleen van toepassing te laten zijn bij 
integrale oordeelsvormende commissies. Ook bij digitale Integrale 
oordeelvormende sessie wordt dit gecontroleerd;
4. De Procedurecommissie is akkoord om bij beeldvorming wel een 
minimum (10 personen) maar geen maximum aan deelnemers te 
hanteren; 

7d. Beeldvorming op beeld- verkenning digitale 
& hybride beeldvorming

Statenleden en commissievoorzitters wensen vaker beeldvormende vergaderingen digitaal 
dan wel hybride te organiseren, los van Corona. Als beeldvorming voortaan op beeld of 
hybride plaatsvindt, wat betekent dit dan? Digitaal vergaderen betekent iets voor de techniek, 
het personeel, de voorzitters, de vergaderorde, het vergaderschema, publiek en pers, 
Statenleden en college.
1. Digitaal en/of hybride vergaderen bij beeldvormende sessies als uitgangspunt te nemen, 
ongeacht de situatie rondom Corona;
2. Te verkennen wat dit betekent voor de organisatie en techniek;
3. Voorgesteld wordt:
a) de lopende licentie voor pexip indien nodig na oktober 2022 te verlengen;
b) een AV bridge aan te schaffen;
c) een extra camera set (camera, statief en eiland microfoon) aan te schaffen t.b.v. parallel 
vergaderen;
d) de kosten voor parallel hybride vergaderen uit te vragen;
e) de afdeling IV te verzoeken de kosten te ramen van voortzetten van de inzet en te vragen of 
zij deze inzet kunnen/willen voorzetten;
f) te bespreken wat uw standpunten zijn t.a.v. de wenselijkheid van digitaal vergaderen i.r.t. uw 
voorzitterschap en de kwaliteit van de vergadering;
g) te bespreken of aanvullende afspraken gewenst zijn t.a.v. de vergaderorde;
h) te verkennen/bespreken of het gewenst is het vergaderschema aan te passen aan een 
andere inrichting van beeldvorming;
i) input aan de pers te vragen: hebben zij suggesties hoe we dit (beter) kunnen doen?
j) met het college te verkennen (tijdens een LTP PC/College overleg) wat digitale beeldvorming 
betekent voor de werkvormen in de beeldvorming;
k) deze memo (na doorlopen van voorgaande stappen) in verrijkte vorm door te geleiden naar 
het seniorenconvent en de bevindingen van het seniorenconvent te betrekken bij een 
vervolgbespreking

2875772 De Procedurecommissie constateert dat er meer komt kijken bij het 
faciliteren van digitaal vergaderen dan verwacht. Voorgesteld wordt 
om het komende jaar te benutten om op te halen bij verschillende 
gremia wat de wensen zijn met betrekking tot digitaal vergaderen en 
dit te verwerken in een  uitgewerkt voorstel. 

8. Integrale Statencommissies
8a. Agenda Integrale Statencommissie 12 januari 
2022

De onderwerpen “Uitvoeringsagenda Almere 2.0” & “Omgevingsvisie-monitor” vragen om een 
integrale agendering, vandaar dat er een Integrale beeldvormende sessie op 12 januari wordt 
voorgesteld

2883735 a) voorzitter: Tiko; 
b) Akkoord met de agenda van de integrale beeldvormende sessie 12 
januari

8b. Agenda Integrale Statencommissie 19 januari 
2022

De onderwerp “Omgevingswet-lijst provinciaal belang” vraagt om een integrale agendering 2883742 a) voorzitter: Ellentrees;
b) Akkoord met de agenda van de Integrale Statencommissie 19 
januari. 
De Procedurecommissie geeft aan dat de memo lijst provinciaal 
belang dient te worden aangepast op de volgende onderdelen: het 
woord klantreizen moet er uit (omdat dit woord tot veel verwarring 
leidt), de conceptlijst moet vooraf beschikbaar zijn, en bij het vervolg 
moet duidelijk worden opgenomen wat het mandaat is van GS en PS en 
hoe de bespreking wordt opgenomen in de samenwerkingsafspraken. 

9. Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
9a. Agenda RND 12 januari (oordeelsvormend) De voorlopige inschatting is dat de oordeelsvormende onderwerpen op de avond van 12 

januari kunnen worden behandeld. Het onderwerpen openstellen 2e tranche structuurvisie zon 
stond eerst gepland als oordeelsvorming in deze commissie. Doordat besluitvorming is 
uitgesteld vanwege het doorschuiven van het onderwerp op 8 december naar 22 december 
wordt besluitvorming nu verwacht in maart. 

2883773 a) Voorzitter: Han; 
b) Akkoord met de RND-agenda van 12 januari.

Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)



9b. Agenda RND 19 januari (beeldvormend) De overige beeldvormende onderwerpen op de LTP worden op 19 januari, aansluitend op de 
Integrale commissie gepland waarbij in de avond de beeldvorming doorgaat

2883833 a) Voorzitter: Han; 
b) Akkoord met de RND-agenda van 19 januari. Op grond van eerdere 
ervaringen wordt de tip gegeven om scherp te zijn om beeldvorming 
bij beeldvorming te laten ook in relatie tot gastsprekers in de 
vergadering. 

10. Economie, Mobiliteit & Samenleving
10a. Agenda EMS 12 januari (oordeelsvormend) De voorlopige inschatting is dat de oordeelsvormende onderwerpen op de avond van 12 

januari kunnen worden behandeld.
2882381 a) Voorzitter: Ellentrees;

b) Akkoord met de agenda van de oordeelsvormende commissie EMS 
van 12 januari.
c) Akkoord om de definitieve opdrachtformuleringen rapporteur regio 
Zwolle & rapporteur aan MRA-raadstafel gecombineerd beeld & 
oordeelsvormend te behandelen
d) Akkoord met het agenderingsverzoek Jeugdraad incl. 
initiatiefvoorstel gecombineerd beeld & oordeelsvormend te 
behandelen op 12 januari. Er wordt verzocht het agenderingsverzoek 
geschikt te maken voor externe publicatie. Daarnaast verzoekt de 
Procedurecommissie om een statenvoorstel bij de oordeelsvormende 
bespreking te voegen. 
e) Akkoord om de beeldvormende behandeling van de Boardletter 
(accountant) toch in de avond (commissie) tedoen.

10b. Agenda EMS 19 januari (beeldvormend) De overige beeldvormende onderwerpen op de LTP worden op 19 januari, aansluitend op de 
Integrale Statencommissie gepland waarbij in de avond de beeldvorming doorgaat

2882504 a) Voorzitter: Frans
b) Akkoord met de EMS agenda van 19 januari.
c) Akkoord om de beeldvormende bespreking van de RRK brief zonder 
rol van de Portefeuillehouder te agenderen. Eventuele vragen over de 
bestuurlijke reactie aan de portefeuillehouder kunnen tijdens de 
oordeelsvormende bespreking worden gesteld

11. Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen 
PC & GS 

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

2768645 De Procedurecommissie is het eens met de genoemde opmerkingen en 
vraagt om de voorgestelde wijzigingen door te voeren. 

12. Besluitenlijst PC 6 december 2021 a) De besluitenlijst van 6 december 2021 zijn vastgesteld;
b) De Procedurecommissie heeft kennis genomen van de concept-
besluitenlijst LTP overleg met GS , van 6 dec. jl.

13. Rondvraag De GS & PC vergadering wordt geannuleerd, indien GS deze 
vergadering wil benutten dan kan dat alsnog. 
De Procedurecommissie benoemt de meerwaarde van de griffierubriek 
in de nieuwsbrief. 
Er wordt kort teruggeblikt op de PS vergadering van 8 december.

14. Sluiting Volgende PC vergadering is op 17 januari 2022
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