
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 7-10-2021 

AAN Presidium 

VAN Johan Dorst - Statenadviseur 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP PS-vergaderingen in november en december 2021, doorkijk naar Q1 2022 

  

 
Aanleiding 
Op verzoek van het Presidium wordt er door GS en de ambtelijke organisatie meer aandacht besteed aan de 
lange termijn planning. Het Presidium heeft deze informatie nodig om grip te houden op de agendering van de 
verschillende Statenvoorstellen, gezien haar in het Reglement van Orde beschreven taak: “Tevens bepaalt het 
Presidium de initiële agenda van de Statenvergadering…”.   
Al voor het reces werd duidelijk dat er aan het eind van dit kalenderjaar een stuwmeer aan Statenvoorstellen 
gepland was. Ook was duidelijk dat het agenda technisch niet lukte deze allemaal nog in 2021 te behandelen. 
Richting GS / de ambtelijke organisatie is dit signaal afgegeven en verzocht samen met de griffie te zoeken naar 
ruimte: wat moet per sé in 2021, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke termijn of een afspraak met externen, en 
wat kan desgewenst doorgeschoven worden? 
 
Resultaat 
Naar aanleiding van dit verzoek bleek het mogelijk om verschillende Statenvoorstellen later dan 2021 te 
behandelen. Deze zijn doorgeschoven naar Q1 2022. In de praktijk is het eerste kwartaal van een nieuw 
kalenderjaar agenda technisch niet het meest drukke kwartaal, dus daar lag ruimte. Desondanks blijven de in 
2021 resterende Statenvergaderingen vol. En vanwege het doorschuiven naar 2022, wordt Q1 ook gevuld. 
 
Conceptagenda PS in november. 
Voorgesteld wordt om niet alleen 10 november, maar ook 17 november de hele dag te reserveren voor een PS-
vergadering. Dit komt onder andere omdat in november het SV Programmabegroting 2022 geagendeerd staat 
waarbij de debatsoort per definitie ‘buitencategorie’ is. Verder staat er nog een dusdanig groot aantal 
Statenvoorstellen op de agenda, dat 17 november vergaderen nodig is. Concreet betekent dit: 
 
PS 10 november 2021, vanaf 9:30 uur 

• SV Zomernota 2021 
• SV Programmabegroting 2022 

 
PS 17 november 2021, vanaf 10:30 uur 

• SV Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley 
• SV Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal! 
• SV Verkoopstrategie Hart van de Heuvelrug (GEHEIM) 
• SV N224/N226 Woudenberg  
• SV Rapport Randstedelijke Rekenkamer OV-concessies  
• SV Algemeen Belang leningen Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
• SV Vaststelling tarieventabel Legesverordening provincie Utrecht 2018 voor het jaar 2022 
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Conceptagenda PS in december 2021 
Er staat reeds een dag PS vergadering gepland op 15 december a.s. Gezien de hoeveelheid Statenvoorstellen 
wordt voorgesteld om ook 22 december te reserveren voor een uitloop van 15 december. Voorgesteld wordt om 
van deze twee dagen 1 vergadering te maken, die op 22 december uiterlijk om 16 uur wordt afgerond. Gezien de 
hoeveelheid Statenvoorstellen, die reeds naar januari zijn doorgeschoven (zie onder) is het wenselijk deze 
agenda in december af te ronden en niet verder door te schuiven naar 2022. De agenda ziet er als volgt uit: 
 
PS 15 december 2021 vanaf 10:30 uur, met een mogelijke uitloop naar 22 december uiterlijk 16 uur 

• SV Nieuwe subsidieverordening 
• SV Sociale Agenda  
• SV Slotwijziging 2021 
• SV samenwerkingsafspraken  PS/GS m.b.t. programma’s Omgevingswet/ Omgevingsvisie 
• SV OV-netwerkperspectief 
• SV Normenkader rechtmatigheid 2021 
• SV Update beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik 
• SV Realisatieplan Culemborgse Veer - Beatrixsluis 

 
Van één Statenvoorstel is de status en daarmee de behandeltermijn nog onduidelijk: voor het SV Financiële 
afwikkeling Vijfheerenlanden is men afhankelijk van het Ministerie van BZK; duidelijkheid wordt verwacht in de 
loop van oktober.  
 
 
Q1 2022 
Omdat het Presidium het vergaderschema voor 2022 nog niet heeft vastgesteld, zijn onderstaande 
Statenvoorstellen nog niet ingedeeld naar een specifieke vergadering. Onderstaande zijn in ieder geval de 
Statenvoorstellen, die voor Q1 2022 in beeld zijn: 

• SV Strategisch Bosbeleid  
• SV convenant duurzaam bouwen 
• SV Vaststellen subsidieverordening Aanpak Stikstof 
• SV Bodem- en Waterprogramma 2022-2027 
• SV Regionale veenweiden strategie 
• SV aansluiting A2/N230 
• SV P + R visie  
• SV Donderbergrotonde 
• SV Vernieuwde Nota Strategisch samenwerken 
• SV Varend Erfgoed 
• SV Samenwerkingsvormen Recreatieschappen Recreatie en Toerisme 
• SV Actualisatie Nota Investeren, waarderen en exploiteren 

Zodra het Vergaderschema 2022 is vastgesteld, zal een indeling per vergadering worden gemaakt. 
 
 
Gevraagd besluit 

1. 17 november volledig te reserveren voor de Statenvergadering 
2.  in te stemmen met bovenstaand voorstel voor wat betreft de agendering voor PS. 

 
 


