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Procedurecommissie ma 6 december 2021
1. Opening 

2. Vaststellen agenda Conform

3. Mededelingen Er worden geen mededelingen gedaan. 
4. Terugblik afgelopen commissies

4a. Commissies 17 november Er wordt opgemerkt dat als je ans voorzitter aan de start goed/niet 
goed de kaders meegeeft/overbrengt dat het dan van grote invloed op 
de verdere bespreking. Verzocht wordt om het mee te nemen in de 
voorzitterstraining. 

4b. Commissies 24 november Tijdens de commissies werden presentaties getoond die vooraf niet bekend waren en in 
de bundel waren opgenomen (Bestuurlijke vernieuwing, Nationaal Park Nieuw Land) en  
werden aangepaste presentaties getoond (Fonds Cultuur, MRA verstedelijkingsstrategie 
versie 3). Dit is niet conform afspraken (norm 2.5 Toetsingskader)

Als ongeplande presentaties worden gedeeld wordt dit niet toegestaan. 
De griffie neemt in de annotatie een handelingsrichtlijn op wanneer er 
een andere presentatie wordt getoond.
Als de gedeputeerde wijzigingen wil doorvoeren na de publicatie van de 
presentatie wordt de voorzitter/procedurecommissie voorafgaand aan 
de commissie in kennis gesteld.  

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

5a. Verzoek - Opdracht onderzoek 
uitbreidingsmogelijkheden vergoeding 
burgerleden en kostprijs extra burgerleden 

De griffie heeft de onderzoeksvragen uit de moties “Twee Burgerleden per fractie RvO 
artikel 5.4”  en “Erkenning en waardering Burgerleden” uit de Statenvergadering van 15 
september jl.  gecombineerd en 2 offertes uitgevraagd

2876461 1. De procedurecommissie is akkoord met een gecombineerd onderzoek 
naar de kostprijs van een tweede burgerlid en onderzoek naar de 
juridische mogelijkheden om een burgerlid een hogere vergoeding uit te 
keren;
2. De Procedurecommissie is akkoord om het onderzoek verder uit te 
breiden met de vraag welke alternatieven er naast burgerleden zijn om 
de fracties te versterken/de werkdruk voor de statenleden te verlagen;
3. Besloten wordt met één van de twee bureaus verder te gaan. 

5b. Verzoek technische briefing varend 
ontgassen verplaatsen naar 19 januari 

In de commissievergadering RND van 17 november heeft de gedeputeerde een technische 
sessie aangeboden over varend ontgassen, gegeven door het ministerie. De commissie is 
toen akkoord gegaan met agendering op 22 december. We krijgen nu het verzoek binnen 
om de briefing te verplaatsen naar 19 januari. Aanleiding is dat het ministerie een betere 
briefing met meer informatie kan geven in januari.

2879393 De procedurecommissie kan zich vinden in de argumentatie en is 
akkoord met de agendering van de technische briefing op 19 januari 
zodat het ministerie een kwalitatief betere uitleg kan geven.

6. Agenda RND 22 december De agenda van 22 december was in eerste instantie gericht op invulling met de technische 
briefing varend ontgassen. Daarnaast is het verzoek binnengekomen om een 
bijpraatsessie over stikstof te agenderen. Doordat varend ontgassen (afhankelijk van de 
bespreking bij 5b) in Januari wordt behandelt is de bijpraatsessie stikstof het enige 
onderwerp op 22 december. Vanwege de volle agenda in januari wordt voorgesteld de 
commissie op 22 december door te laten gaan met het onderwerp stikstof

2878033 Voorzitter Han, achtervang Tiko. 
De Procedurecommissie is akkoord met de agenda van 22 december.

7. Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen 
PC & GS 

Bent u tevreden over de behandeling met GS? Levert het wat op of is een andere aanpak 
gewenst?

2768645 De Procedurecommissie is content dat de lijst besproken wordt in de 
portefeuilleoverleggen. Er is kort teruggeblikt op de bespreking met GS. 
Geconcludeerd wordt dat de gezamenlijke bespreking als nuttig wordt 
ervaren. 

8. Besluitenlijst PC 1 november 2021 2546004 Conform

9. Rondvraag Uit het overleg met GS bleek dat gedeputeerde Smelik een extra 
beeldvormende sessie wil voor het onderwerp Omgevingsverordening. 
Gedeputeerde Smelik wordt verzocht om voor de volgende 
procedurecommissie een memo beeldvorming voor te bereiden met de 
argumentatie voor deze extra beeldvorming.

10. Sluiting
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