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1.  Opening 

 
2. Vaststellen agenda  
  
3. Gesprek met de heer De Reus – Verzoek agendering en nazending MITC (#3007596) 
 Toelichting: Afgelopen dinsdag hebben GS het statenvoorstel voor het MITC vastgesteld. Voor 

de bijlagen hebben de portefeuillehouders mandaat gekregen om redactionele wijzigingen 
door te voeren. M.b.t. één bijlage is akkoord van GS nodig. 
Te nemen besluit: 
1) De agendering van het onderwerp MITC te verplaatsen naar woensdag 12 oktober (i.p.v. de 
huidige planning op 28 september) en het onderwerp als nazending (het Statenvoorstel incl. 
bijlagen) op de agenda te plaatsen. 
Toetsingskader en advies griffie: 

Norm 1.3 LTP 
vertaling naar 
agenda  

Relevante bepalingen 
Uitgangspunt: we volgen altijd de BOB en de stukkenstroom, dan wel 
de afgeleide daarvan (BOBOB).  
b) wil college afwijken van de stukkenstroom (= nazenden) 
/spoedagendering : gedeputeerde wordt uitgenodigd.  
d) afwijken van de hoofdregel wordt uitgelegd met een memo aan de 
PC, hierin wordt het dictum uit het -later in procedure te brengen- 
statenvoorstel opgenomen (zodat de PC kan toetsen of het te nemen 
besluit al dan niet ingrijpend is en dus al dan niet beeldvorming 
behoeft)  
e) Zonodig consulteert de PC de commissie(s) over de voorgestelde 
behandelwijze om te bezien of deze tegemoetkomt aan de wensen van 
de commissie 

Advies Het verzoek voldoet aan norm 1.3., maar met de kanttekening dat dit 
pas na de aanleverdeadline is binnengekomen. 
Akkoord gaan met de nazending en agendering op 12 oktober heeft 
wel consequenties voor de agenda. Op dit moment is 28 september als 
oordeelsvorming ingericht en 12 oktober als beeldvorming. Als dit 
onderwerp er bij moet op 12 oktober zal er een beeldvormend 
onderwerp naar 28 september moeten worden verplaatst waarbij het 
risico is dat deze niet behandeld gaat worden. Voorstel van de griffie 
is om de 100.000+ woningen van voorlopig in te plannen als laatste op 
de agenda op 28 september en indien hier niet voldoende tijd voor is 
deze naar de commissies in november te verplaatsen.  

Besluit: Besloten wordt om de 100.000+ woningen te verplaatsen naar 28 september en indien 
de agenda van de oordeelsvormende commissie geen ruimte laat het onderwerp 100.000+ 
woningen te verplaatsen naar november. Daarnaast wordt verzocht de fatale termijn voor 
besluitvorming op te nemen in het statenvoorstel. Voor het overige conform.  
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4. Mededelingen 
- Voorbereiding volgend LTP overleg college op 7 november (18:30-19:30 uur). 

 
5. Lange Termijn Planning  (#2903771) 

Toelichting: in het LTP-overleg met het college van 11 juli jl. is afgesproken:  “GS gaat kijken 
welke onderwerpen prioriteit hebben in de planning en nemen hierin de suggestie mee voor 
de experimenten in de beeldvorming. 7 september 12.00 voorziet GS in de gevraagde 
informatie.” Deze informatie is niet ontvangen. Derhalve zijn de agenda’s zonder deze input 
opgesteld. 
Besluit: De Procedurecommissie verzoekt aan GS om in geval de deadline niet gehaald wordt 
procesinformatie te geven aan de Procedurecommissie. 

  
6. Ingekomen stukken & afwijkingen  
6.a.  Evaluatie proces IPO vast agendapunt commissies (#3001793) 

Toelichting: Op 14 februari is in de PC afgesproken dat de pilot/werkwijze van het vaste 
IPO  agendapunt in de commissies na de zomer wordt geëvalueerd. 
Te nemen besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie IPO vast terugkerend agendapunt commissies. 
2. Te continueren in deze  statenperiode met het vaste agendapunt IPO in de 

oordeelsvormende commissie (peilen, toetsend en verantwoordend) en de 
sheets te blijven behandelen in de commissies RND en EMS. 

3. De nieuwe staten bepalen de werkwijze IPO na de verkiezingen van maart 2023. 
Besluit: Conform. 
 

6.b. IPO begrotingen (#3004817) 
Toelichting: het Statenvoorstel “IPO-Begroting+Bij12” kan niet eerder dan 4 oktober in 
GS behandeld worden vanwege de beschikbaarstelling door het IPO. Tbv de vergadering 
van het IPO-AV van 8 november dienen de Staten uiterlijk 26 oktober een besluit te 
nemen.  
Te nemen besluit: 

1. Akkoord met het agenderen van de IPO-Begroting 2023/BIJ 12 in de EMS 
uitloopcommissie van 12 oktober 2022; 

2. Akkoord met het nazenden aan de Statencommissie EMS van het Statenvoorstel 
op uiterlijk donderdag 6 oktober. 

Toetsingskader en advies griffie: 
Norm RVO art. 19 
Spoedagendering 
Norm 1.3: dictum 
statenvoorstel 
opnemen 

Nazending kan niet worden voorkomen. Er is sprake van een fatale 
termijn (IPO-AV van 8 november). Gezien de planning van het IPO en 
de voorbereiding van het college is het niet mogelijk om de deadline 
van de stukkenstroom te halen. Hierdoor kan de Procedurecommissie 
op 12 september geen kennis nemen van het Statenvoorstel als het als 
nazending op 6 oktober aan de bundel van EMS 12 oktober wordt 
toegevoegd 
 
Norm 1.3: afwijken van de hoofdregel wordt uitgelegd met een memo 
aan de PC, hierin wordt het dictum uit het -later in procedure te 
brengen- statenvoorstel opgenomen (zodat de PC kan toetsen of het 
te nemen besluit al dan niet ingrijpend is en dus al dan niet 
beeldvorming behoeft)   

Advies Voldoet aan de eisen van spoedagendering (nazending) 
Het Statenvoorstel is nu nog niet beschikbaar. De griffie zal 
schriftelijke consultatie Procedurecommissie inzetten indien daartoe 
aanleiding is.  

Besluit: Conform 
 

6.c.  Memo Procedurecommissie legesverordening (#3005983 + #3006119) 
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Toelichting: In de vorige Procedurecommissie bent u akkoord gegaan met het op 
routing brengen van twee statenvoorstellen betreffende de legesverordening waarbij, 
na duidelijkheid over ingang van de omgevingswet, één van de twee statenvoorstellen 
terug zou worden getrokken. Sindsdien hebben de ontwikkelingen omtrent de invoering 
van de omgevingswet niet stilgestaan en wordt middels deze memo een nieuwe 
agendering voorgesteld.  
Te nemen besluit: 

1. Akkoord te gaan met het agenderen van twee statenvoorstellen voor de 
legesverordening die beiden worden voorgelegd voor besluitvorming op 9 
november.  

2. Akkoord te gaan met een schriftelijke consultatie van de PC betreffende de 
statenvoorstellen van de legesverordening op 28 september.  

3. Akkoord te gaan met de oplegmemo Procedurecommissie die de gekozen 
werkwijze uitlegt. 

Toetsingskader en advies griffie: 
Norm  Er is geen bestaande norm omdat we deze werkwijze niet eerder 

hebben gehanteerd. Beide statenvoorstellen moeten voldoen aan de 
norm kwaliteit statenvoorstel.  

Advies Akkoord te gaan met voorgestelde besluitvorming en schriftelijke 
consultatie op de statenvoorstellen. 

Besluit: Conform 
 

6.d. Memo agendering fonds verstedelijking Almere bij de programmabegroting (#3005505) 
 Toelichting: het vergaderschema 2022 geeft aan dat er geen andere onderwerpen bij de 

beeldvorming van de programmabegroting worden geagendeerd.  
Te nemen besluit: 

1. Akkoord te gaan met agendering van de projectenmiddag fonds verstedelijking 
Almere bij de beeldvorming van de programmabegroting op 28 september.  

Toetsingskader en advies griffie: 
Norm   In het vergaderschema (RvO art 15) is opgenomen dat er geen andere 

onderwerpen bij de behandeling van de programmabegroting worden 
geagendeerd.  

Advies Akkoord te gaan met agendering bij de programmabegroting.  
Het Fonds Verstedelijking Almere vormt een integraal onderdeel van 
de Programmabegroting en de Staten hebben verzocht om hier een 
specifieke beeldvorming aan te wijden, hetgeen is toegezegd door 
Gedeputeerde de Reus (toezegging RND I41).   

Besluit: Conform.  
 

6.e. Memo versnelde BOB verstedelijkingsstrategie regio Zwolle (#3001108) 
 Toelichting: In November worden in het BO MIRT afspraken gemaakt over de 

verstedelijkingsstrategie regio Zwolle. Voor deze bespreking wil GS graag 
aandachtspunten ophalen bij de statenleden via een statenvoorstel. Omdat 
besluitvorming tijdens de programmabegroting plaats dient te vinden is er geen ruimte 
voor een complete BOB.  
Te nemen besluit: 
1. Akkoord te gaan met een versnelde BOB voor de verstedelijkingsstrategie regio 
Zwolle. 
2. Akkoord te gaan met een gecombineerde beeld- en oordeelsvorming op 28 
september in de commissie RND.  
Toetsingskader en advies griffie: 

Norm 1.8 
gecombineerde 
beeld- en 
oordeelsvorming  

Het statenvoorstel heeft het erover om geen aandachtspunten mee 
te geven aan het college en er hoeft verder geen beleid vastgesteld 
te worden. Hierdoor kan een gecombineerde beeld- en 
oordeelsvorming in deze situatie een goede oplossing zijn vanwege 
de tijdsdruk voor besluitvorming met andere partners. 
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Advies Akkoord te gaan met voorgestelde planning  
Besluit: Besloten wordt tot een gecombineerde BOB op 28 september. De Procedurecommissie 
geeft mee dat er ook een rol moet zijn voor de rapporteur, voor het overige conform.  

  
7. Integrale commissie  
7.a Integrale commissie - beeldvormende sessie 28 september (#3005598) 

Toelichting: Het vergaderschema 2022 geeft aan dat de beeldvorming van de 
programmabegroting op 28 september gepland staat.  Zie ook agendapunt 5d.  
Te nemen besluit:  
1) Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse 
2) Akkoord met de agenda ? 
Toetsingskader en advies griffie: 

Memo beeldvorming Programmabegroting 
Norm 2.2 
beeldvorming 

Zie ook  akkoord PC 11 juli “Programmabegroting – afwijken 
stukkenstroom”. In de memo is de publicatiedatum van het 
Statenvoorstel en Programmabegroting + het proces schriftelijk 
technische vragen niet opgenomen. De memo benoemt de 
beslispunten van het Statenvoorstel en maakt geen melding van de 
productenraming, terwijl het gemeengoed is dat deze als bijlage van 
de Programmabegroting wordt aangeboden. Bij de historie van het 
onderwerp staat niet aangegeven dat de programmabegroting de 
financiële uitwerking is van het kader gesteld met de 
perspectiefnota.  

Advies Steller verzoeken in de memo Beeldvorming op te nemen: 
- de publicatiedatum van het Statenvoorstel en 

Programmabegroting  
- het proces schriftelijk technische vragen 
- het ter kennisname aanbieden van productenraming in de 

beslispunten van het statenvoorstel 
- de Perspectiefnota als historie van het onderwerp.  

Memo beeldvorming Projecten Almere 2.0 / Fonds Verstedelijking Almere 2023  
Norm 2.2 
beeldvorming 

Uit de memo Beeldvorming is de aanleiding voor Beeldvormende 
behandeling niet op te maken. 

Advies Steller te verzoeken in de aanleiding te verduidelijken dat hiermee 
invulling wordt gegeven aan de toezegging van Gedeputeerde de Reus 
(RND I41) voor een afzonderlijke agendering van het Fonds 
Verstedelijking Almere (bijvoorbeeld bij de begroting).  

Besluit: De memo beeldvorming Programmabegroting gebruikt afkortingen die niet voor 
iedereen bekend zijn. Voor het overige conform. 
 

7.b Integrale commissie - beeldvormende sessie 12 oktober (#3003927) 
Toelichting: Er zijn twee agendapunten (Strategische agenda Rijk-Regio + 
Omgevingsvisie)  voor een integrale beeldvormende sessie aangemeld. Beide vragen om 
90 minuten behandeltijd. Dat past niet in de middag. Voorstel is om beide 75 minuten te 
geven.  
Te nemen besluit: 
1) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
2) Akkoord met de agenda?  
Toetsingskader en advies griffie: 

Memo beeldvorming Strategische agenda Rijk-Regio 
Norm  2.2 
beeldvorming 

De memo Beeldvorming is onvoldoende duidelijk over wat nu gepeild 
& getoetst moet worden. “Peilen & toetsen van de conceptversie van 
de strategische agenda (het document Over de Brug komen en de 
Opbouw en doorkijk naar de opzet van een uitvoeringsagenda)”. Gaat 
het nu om 3 documenten of om 1 document en welke dan? 

https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/besluitenlijsten/DOCUVITP-2981977-v2-Concept-besluitenlijst-procedurecommissie-van-11-juli-2022.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/besluitenlijsten/DOCUVITP-2981977-v2-Concept-besluitenlijst-procedurecommissie-van-11-juli-2022.pdf
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-1.Strategische Agenda “Over de brug komen”. 1.0 versie dd 28 juni 
2022 
-2.Opbouw en doorkijk naar belangrijkste afspraken 
uitvoeringsagenda 
-3. Proces tot de 2.0 versie 
 
In de oplegnotitie van de 3 genoemde documenten staat de zin: 
“Voordat er afspraken worden gemaakt, wordt in deze fase aan u – 
als ook aan alle andere volksvertegenwoordigers van de Flevolandse 
overheden – verzocht een beeldvormend gesprek te voeren om te 
reflecteren op wat voorligt en wensen en opvattingen mee te geven 
voor het verdiepen van de Strategische Agenda Flevoland. “Wensen 
en opvattingen” zijn zwaarder dan peilen & toetsen. 
 
In de memo beeldvorming staat bij ‘het vervolg’: “Reacties uit de 
overleggen van de volksvertegenwoordiging van zowel de provincie 
als de gemeenten en het waterschap worden verzameld en gebruikt 
om te komen tot een 2.0 versie die ter besluitvorming aan alle 
Flevolandse overheden en het Rijk wordt voorgelegd. Het moment 
waarop de 2.0 versie kan worden voorgelegd aan uw staten is (mede) 
afhankelijk van de input die het rijk gaat leveren (het startpakket van 
het programma NOVEX). We stellen voor om de datum van 30 
november te gebruiken om in ieder geval een procesupdate te doen 
en daarbij ook in te gaan op de samenhang met andere trajecten (bv 
Omgevingsvisie en Flevoland2050)” 
Dit leidt tot de volgende vragen over het vervolgproces: 
-op welke besluitvorming, door welke gremia wordt gedoeld? 
-hoe verhoudt de besluitvorming van de Flevolandse gremia zich tot 
de besluitvorming door het Rijk? 
-wat is de planning van die besluitvorming? 
-wat wordt concreet bedoeld met de afhankelijkheid van het 
startpakket van het programma NOVEX en wat betekent dit voor de 
besluitvorming door de Staten? 
 
Er wordt 1,5 uur gevraagd. Dit past niet in de agenda. Aanvangstijd 
vervroegen kan niet i.v.m. werkbezoek aan de 
NOP/Stakeholderssessie over Human Capital.   

Advies Steller te verzoeken duidelijkheid te geven welke documenten nu voor 
peilen & toetsen, en niet voor “wensen en bedenkingen” voorliggen en 
te informeren over de beperkte  tijd. 
Steller verzoeken duidelijkheid te geven over het vervolgproces zoals 
aangegeven bij de vragen.  

Memo beeldvorming Omgevingsvisie – Richtinggevende uitspraken scope en sturing  
Norm 2.2 
beeldvorming 

Aangeleverde informatie 
Het is onduidelijk welke informatie nu vooraf beschikbaar wordt 
gesteld.  De memo geeft aan dat “Desgewenst een korte 
informatiebundel vooraf kan worden aangeleverd” + “dat in de 
presentaties van de opgaven aandacht zal zijn voor het schetsen van 
ontwikkelingen, vraagstukken en eventuele dilemma’s die hierbij 
horen”. 
Dit terwijl de doelstelling ook ‘informeren’ is. Dan dient de informatie 
vooraf beschikbaar te zijn. 
Tegelijkertijd wil men peilen en toetsen. 
Het is de vraag of deze twee doelen in één sessie te combineren zijn, 
nu het ingewikkelde materie betreft. 
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Vervolg 
Voor het vervolg wordt aangegeven: “Voor het vervolg is 30 november 
gereserveerd in de lange termijn planning We stellen voor om deze 
sessie te benutten voor het bespreken van de ruimtelijke opgaven aan 
de hand van kaartmateriaal en waarden en principes.  
Daarnaast stellen we voor om een schriftelijke procesupdate te doen 
in november. Het gaat onder meer over de verwachte informatie uit het 
Rijk-Regio traject van de Strategische Agenda Flevoland  
(SAF)/ NOVEX en Flevoland2050: Welkom in de  Toekomst! Statenleden 
kunnen desgewenst  (technische) vragen stellen over de aangeboden  
Informatie”.  
 
‘Ingevolge het aangenomen amendement  ‘vaststellen bouwsteen 1’ 
(#2954098) dient de contourenschets vastgesteld te worden. Het 
voorstel is om het doen van richtinggevende uitspraken en vaststelling 
daarvan in februari te laten plaatsvinden. ‘ 
 
Behandeltijd 
Er wordt 1,5 uur gevraagd. Dit past niet in de agenda. Aanvangstijd 
vervroegen kan niet i.v.m. werkbezoek aan de 
NOP/Stakeholderssessie over Human Capital.    

Advies  Het is ingewikkelde materie, waarvoor in één sessie  tegelijkertijd het 
doel ‘informeren’ als  peilen en toetsen wordt aangegeven.  
 
Steller te verzoeken: 
a) z.s.m, maar liefst bij de publicatie van de bundel van de commissie 
een informatie(bundel) aan te leveren 
b) het vervolg duidelijker te formuleren, namelijk: 
-een richtinggevende sessie op 30 november over………..  
-een oordeelsvormende bespreking van de inhoudelijke 
contourenschets van (nieuwe/ hernieuwde) opgaven en funderende 
waarden en principes op 8 februari,  
-besluitvorming op 22 februari  
-een mededeling in november met een actuele stand van het proces.  
Steller te informeren over de beperkte tijd.  

Besluit: De Procedurecommissie geeft aan dat het onduidelijk is in de memo beeldvorming 
Strategische agenda Rijk-Regio waarom het stuk nu besproken wordt en verzoekt de steller dit 
duidelijker te beschrijven. De voorzitter wordt gewijzigd in mevrouw Müller. Voor het overige 
conform.  
 

7.c Integrale commissie – oordeelsvormende vergadering 26 oktober (#3005834) 
Toelichting: Het vergaderschema 2022 geeft aan dat de oordeelsvorming van de 
programmabegroting op 26 oktober gepland staat.  Zie ook agendapunt 5c. 
Te nemen besluit: 

1) Voorstel voorzitter: mevrouw Muller  
2) Akkoord met een half uur vervroegen, start 15.00 uur ? 
3) Advies aan Seniorenconvent: spreektijd bij begroting van 7 min. per fractie 

(gecombineerd 1ste & 2de termijn) 
4) Akkoord met de agenda ? 

Toetsingskader en advies griffie: 
Statenvoorstellen Programmabegroting & Legesverordening  
Norm 2.5 kwaliteit 
statenvoorstel 

Statenvoorstellen nog niet beschikbaar. Zie agendapunt 5c & akkoord 
vorige PC “Programmabegroting – afwijken stukkenstroom” 

Advies Griffie zal schriftelijke consultatie procedurecommissie inzetten 
indien daartoe aanleiding is. (zie ook agendapunt 5c). 

Besluit: De voorzitter wordt gewijzigd in de heer Thomassen. Voor het overige conform. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/besluitenlijsten/DOCUVITP-2981977-v2-Concept-besluitenlijst-procedurecommissie-van-11-juli-2022.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/besluitenlijsten/DOCUVITP-2981977-v2-Concept-besluitenlijst-procedurecommissie-van-11-juli-2022.pdf
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8. 

 
Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

8.a Statencommissie RND 28 september  2022 (19.00 – 23.00 uur) (#3005081) 
Toelichting: Op de agenda staat het Kaderdocument datacenterstrategie, Aanvullende 
lening DE-on (EEF), Aangepast zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie 
Zon, Vaststellen Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het 
Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse, Verstedelijkingsstrategie 
regio Zwolle, Standaardagendapunt IPO. Indien de agenda niet afgerond kan worden 
wordt voorgesteld om de oordeelsvormende onderwerpen op 12 oktober te agenderen 
voorafgaand aan de beeldvormende onderwerpen.  
Te nemen besluit: 
1)Voorstel voorzitter: de heer Smetsers 
2)Akkoord met de agenda?  
3)Akkoord om bij het niet afronden van de agenda de overgebleven onderwerpen te 
agenderen op 12 oktober? 

Toetsingskader en advies griffie: 
Statenvoorstel Kaderdocument datacenterstrategie 
Norm 2.5 kwaliteit 
statenvoorstel 

Het dictum is erg uitgebreid en soms onduidelijk geformuleerd. Voor 
het overige voldoet het aan de norm 

Advies De feedback op te nemen in de lijst afstemmingsonderwerpen GS & 
PC. Akkoord te gaan met agendering.  

Statenvoorstel Aanvullende lening DE-on (EEF) 
Norm 2.5 kwaliteit 
statenvoorstel 

Het statenvoorstel voldoet aan de norm kwaliteit statenvoorstel. 

Advies Akkoord te gaan met agendering 
Statenvoorstel Aangepast zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie Zon 
Norm 2.5 kwaliteit 
statenvoorstel 

Het statenvoorstel voldoet aan de norm kwaliteit statenvoorstel. 

Advies Akkoord te gaan met agendering 
Statenvoorstel Vaststellen Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het 
Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse 
Norm 2.5 kwaliteit 
statenvoorstel 

Het dictum is moeilijk te lezen door de technische woordkeuze. Voor 
het overige voldoet het statenvoorstel aan de norm. 

Advies De feedback op te nemen in de lijst afstemmingsonderwerpen GS & 
PC. Akkoord te gaan met agendering. 

Statenvoorstel Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle 
Norm 2.5 kwaliteit 
statenvoorstel + 2.2 
beeldvorming 

Het statenvoorstel voldoet aan de norm kwaliteit statenvoorstel. 
Indien de gecombineerde beeld- en oordeelsvorming wordt benut is 
de memo beeldvorming zoals deze nu is aangeleverd onjuist. 

Advies Akkoord te gaan met agendering en evt. de steller verzoeken om de 
memo beeldvorming aan te passen op een gecombineerde beeld- en 
oordeelsvorming.  

Besluit: De Procedurecommissie geeft aan dat bij het statenvoorstel aanvullende lening DE-On 
(EEF) er beter uitgelegd kan worden in hoeverre dit het budgetrecht raakt. Dit wordt opgenomen 
in de lijst afstemmingsonderwerpen GS & PC. De memo beeldvorming bij het statenvoorstel 
verstedelijkingsstrategie regio Zwolle wordt niet toegevoegd en de relevante informatie wordt 
opgenomen in de toelichting op de agenda. Voor het overige conform. 
 

8.b Beeldvormende sessie RND 12 oktober 2022 (in avond, 19.00-23.00 uur) (#3005082) 
Toelichting: Op de agenda staan Netcapaciteit, Steun Covid gerelateerde risico's 
Floriade uit Corona noodfonds, Bijpraatsessie Stikstof, 100.000+ woningen. 
Te nemen besluit: 
1) Voorstel voorzitter: mevrouw Muller 
2) Akkoord met de agenda? 
3)          Akkoord met behandeling beeldvorming in de avond? 
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 Toetsingskader en advies griffie: 
Memo beeldvorming Netcapaciteit 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo beeldvorming is erg summier, de historie van het onderwerp 
in de staten dient ingevuld te worden en het vervolg van de 
beeldvorming.  

Advies De steller van het stuk verzoeken de memo aan te passen op 
bovenstaande punten. 

Memo beeldvorming Steun Covid gerelateerde risico's Floriade uit Corona noodfonds 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De vermelde commissie in de memo beeldvorming is onjuist. De tijd 
voor dit onderwerp is, gezien de politieke relevantie, te kort. De datum 
van PS zoals vermeld is onjuist (dient 14 dec. Te zijn  ipv 4 dec). 

Advies 60 minuten in te plannen voor dit onderwerpen. De steller van het stuk 
verzoeken de memo aan te passen op bovenstaande punten. 

Memo beeldvorming Bijpraatsessie stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De vermelde commissie in de memo beeldvorming is onjuist. Bij elke 
bijpraatsessie wordt exact dezelfde memo beeldvorming aangeleverd. 
Er wordt niet aangegeven op welke specifieke onderwerpen de 
statenleden worden bijgepraat waardoor statenleden zich niet goed 
kunnen voorbereiden.  

Advies De steller van het stuk verzoeken om de memo beeldvorming aan te 
passen op de huidige situatie inzake het stikstofdossier en aan te 
geven op welke onderwerpen de staten worden bijgepraat.  

Memo beeldvorming Actualisatie routekaart 100.000+ woningen en stand van zaken 
woningbouwafspraken met Rijk  
Norm 2.2 
beeldvorming 

Voldoet aan de norm. 

Advies Akkoord te gaan met agendering.  
Besluit: Voor de memo beeldvorming Steun Covid gerelateerde risico’s Floriade uit Corona 
noodfonds wordt 45 minuten gereserveerd. Naar aanleiding van besluit 3 wordt actualisatie 
routekaart 100.000+ woningen en stand van zaken woningbouwafspraken met Rijk geagendeerd 
op 28 september.  Voor het overige conform. 
 

9. Economie, Mobiliteit & Samenleving 
9.a Beeldvormende sessie EMS 28 september 2022 (in avond, 19.00 – 23.00 uur) (#3004980) 

Toelichting: De middagen (28 sept & 12 okt) worden benut voor integrale beeldvormende 
sessies (zie 6a & 6b). De 2 oordeelsvormende onderwerpen (IPO & MRA) op de LTP kunnen 
alleen in de uitloopvergadering op de agenda worden geplaatst (zie ook 5b.). Sportbeleid 
is nog niet gereed, komt in november. Om de beeldvormende onderwerpen (OV-
concessie + Naar een toekomstbestendige Rekenkamer+ Batavialand)) op de LTP een 
plek te geven wordt voorgesteld om gebruik te maken van de avonden. Maandag wordt 
duidelijk of de concessiebeheerder van EBS op 28 september i.p.v. 12 oktober kan. 
Te nemen besluit: 
1) Voorstel voorzitter: de heer Thomassen 
2) Akkoord met de agenda 

 Toetsingskader en advies griffie: 
Memo beeldvorming Nieuwe vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035 
Norm 2.2 
beeldvorming 

Door een bezwaarprocedure is het onderwerp van de 
commissieagenda van 6 juli gehaald.  De memo is voldoende 
duidelijk (zie ook PC van 30 mei) en voldoet. 

Advies Steller informeren over de aangepaste datum, 28 sept. 19.00 uur. 
Vrijdag 9 september werd duidelijk dat EBS (nieuwe vervoerder OV 
concessie) niet op 28 september kan toelichten. Ze hielden rekening 
met 12 oktober. Op 12 oktober is nu geen ruimte, tenzij de PC daarvoor 
ruimte wil maken. De sessie kan nu op 23/30 nov plaatsvinden. Het 
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nadeel is dat Statenleden nu eerder via andere kanalen informatie over 
de invulling van de concessie krijgen. 
 
Door het wegvallen van dit onderwerp blijft er 1 beeldvormend 
onderwerp over. Stel dat het openingsquorum niet wordt gehaald dan 
is het voorstel om het onderwerp “Naar een toekomstbestendige 
Randstedelijke Rekenkamer” in een gecombineerde Beeld-
&oordeelsvorming in november te agenderen. 

Memo beeldvorming Naar een toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer 
Norm 2.2 
beeldvorming 

De memo is voldoende duidelijk. 

Advies Voldoet aan de norm. 
Statenvoorstel Naar een toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer 
Norm 2.5 Kwaliteit 
Statenvoorstel 

Voldoet aan de vereiste van de norm. 

Advies Voldoet aan de norm. 
Besluit: Mondeling wordt toegelicht dat de Nieuwe vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 2023-
2035 niet geagendeerd kan worden op 28 september. Dit resulteert in een agenda met één 
onderwerp. Hierdoor gaat het openingsquorum wellicht niet gehaald gaat worden. De 
toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer wordt om die reden verplaatst naar 
november in een gecombineerde beeld- en oordeelsvorming. De commissie EMS van 28 
september komt daarmee te vervallen. 
 

9.b Statencommissie EMS 12 oktober 2022 (combi oordeelsvormende en beeldvormende 
onderwerpen) (19.00-23.00 uur) (#3004987) 
Toelichting: In de PC van 11 juli bent u akkoord gegaan met benutten van de uitloop 12 
oktober+ nazending van het Statenvoorstel van de MRA-begroting. T.a.v. de IPO-
Begroting heeft u bij agendapunt 5b een besluit genomen. “Batavialand” vraagt om 
agendering op 12 oktober i.v.m. een recente financiële haalbaarheidstoets aan de huidige 
ontwikkelingen in de markt. t.b.v. de onderbouwing van het voorstel. 
Te nemen besluit: 
1) Voorstel voorzitter: de heer Mulckhuijse 
2) Akkoord met de agenda met zowel beeld (deels besloten) en oordeelsvorming)? 

 Toetsingskader en advies griffie: 
Memo Beeldvorming Doorontwikkeling Batavialand – deels besloten 
Norm 2.2 
Beeldvorming 

De memo beeldvorming stelt voor om een deel te vergaderen in 
beslotenheid  omdat er financiële en strategische overwegingen bij 
de doorontwikkeling van Batavialand aan bod komen en ook de 
mogelijke grondoverdracht van de gemeente Lelystad. Hierbij 
worden de wettelijke gronden voor beslotenheid niet genoemd, de 
motivering is summier. Dit is nu nog geen norm, het is wenselijk om 
hiervoor wel een norm te ontwikkelen. 
 
De memo geeft geen duidelijkheid over wanneer het Statenvoorstel 
beschikbaar komt. Is dat beschikbaar tijdens de beeldvorming of 
komt in de volgende Procedurecommissie van 7 november t.b.v. 
oordeelsvormende commissie EMS van 23/30 nov.  

Advies De steller van het stuk te vragen duidelijkheid te geven over het 
beschikbaar komen van het Statenvoorstel. 
De steller verzoeken de wettelijke gronden voor beslotenheid te 
nomen en nader te motiveren. 

Statenvoorstel MRA Meerjarenbegroting  
Norm  Statenvoorstel nog niet beschikbaar (PC 11 juli) 
Advies Griffie zal schriftelijke consultatie procedurecommissie inzetten 

indien daartoe aanleiding is. 
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Statenvoorstel IPO-begroting 
Norm  Statenvoorstel nog niet beschikbaar (agendapunt 5b) 
Advies Griffie zal schriftelijke consultatie procedurecommissie inzetten 

indien daartoe aanleiding is. 
Besluit: De Procedurecommissie verzoekt om de tekst bij de datum in de memo beeldvorming 
van de  Doorontwikkeling Batavialand aan te passen. Voor het overige conform.  
 

10.  
 
 
 
 
11. 

Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen PC & GS (#2768645) 
Te nemen besluit:  
T.k.n.  
Besluit: Conform 
 
Besluitenlijst PC 11 juli 2022 (#2981977) 

 Te nemen besluit:  
De besluitenlijst van 11 juli vast te stellen. 

 Besluit: Conform 
 
12. 

 
Rondvraag. De heer Verbeek verzoekt om een evaluatie met de Procedurecommissie in 
het najaar van 2022 ten behoeve van de overdracht voor de verkiezingen.  

13. Sluiting 
Volgende vergaderingen: 

- LTP overleg college: 7 november 18:30 uur – 19:30 uur  
- Procedurecommissie: 7 november 19:30 uur – 20:30 uur 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Procedurecommissie/2022/21-maart/18:30/Verzamellijst-met-afstemmingsonderwerpen-PC-GS
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