
 

 

Nieuwsbrief februari 2022 
  

Beste Statenleden, commissieleden en griffie, 

Het laatste volledige jaar voorafgaand aan de Statenverkiezingen is ingeluid. 

Een belangrijk jaar voor veel Statenleden, omdat in dit jaar ook van een ieder 

wordt gevraagd na te denken om opnieuw zich herkiesbaar te stellen of niet. 

Iedereen heeft daar een eigen afweging in en eigen redenen. We hopen dat 

één reden om af te haken er niet meer zal zijn en dat is de vergoeding. De 

Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen voor het instellen van een 

Adviescollege en daarmee is de laatste stap gezet richting de verhoging van de 

vergoeding voor Statenleden. De minister heeft enkele weken terug opnieuw 

herhaald dat ze voor de zomer een besluit wil nemen tot verhoging van de 

vergoeding. Statenlidnu houdt vinger aan de pols dat die toezegging ook echt 

wordt ingelost. Na zoveel jaar zou dat toch een mooie doorbraak zijn!  

  

In het nieuwe jaar heeft Statenlidnu weer veel activiteiten op programma staan. 

Zo gaan onze hoog gewaardeerde masterclasses weer door, staan er diverse 

webinars op de planning, vieren we ons 5-jarig bestaan en staat het 

leerplatform nog voller met info dan het al stond. Volg onze website, 

nieuwsbrief of LinkedIn/Twitter/Facebook/Instagram om op de hoogte te blijven! 

  

De afgelopen maanden hebben we diverse digitale koffiemomenten 

georganiseerd met onze leden. Het is fijn om in kleine groepjes het te hebben 

over onze beroepsvereniging, de behoefte te peilen van ondersteuning en met 



 

elkaar te reflecteren op de actualiteit in de 

provincies. Het is mooi om terug te horen dat 

Statenleden blij zijn met hun beroepsvereniging en 

waarderen welke activiteiten er worden gedaan. 

Dat geeft weer energie om ook in 2022 voor 

iedereen klaar te staan! 

 

Mocht u hulp nodig hebben of ideeën, waar 

Statenleden ook weer beter van worden, laat het 

ons weten via info@statenlidnu.nl 

 

Harold van de Velde 

Voorzitter Statenlidnu  

 

 

 

Workshop meerwaarde van digitale participatie 

Op 15 februari van 20.00 - 21.15 uur organiseren Statenlidnu, de VNG en 

het ministerie van BZK een online workshop over de meerwaarde van 

digitale participatie.  

 

Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze online workshop. De 

vergaderlink voor deelname ontvangt u een aantal dagen voorafgaand 

aan de workshop. 

 

 

Collectieve norm tegen agressie en intimidatie nu ook specifiek voor 

Statenleden 

De collectieve norm tegen agressie en geweld is uitgewerkt tot een praktische 

factsheet voor Statenleden. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk waarom 

de collectieve norm belangrijk is voor het Statenwerk en wat Statenleden en 

commissieleden kunnen doen als zij met agressie en/of intimidatie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejD-5ku_C7d1V2SRCe9oeD25_RR7vPDESwGANmJAFPuBE-kw/viewform


 

geconfronteerd worden. 

 

De factsheet is te raadplegen in de leeromgeving voor Statenleden in het 

menu Essentials bij het thema 'Weerbaarheid en integriteit'. Klik hier om direct 

naar de leeromgeving te gaan! 

 

 

Handreiking voor Sterke Staten en 

infographic rekenkamer als hulptroep 

van Statenleden 

Op 14 december organiseerde 

Statenlidnu de webinar Sterke 

Staten. Bekijk de 

webinar hier terug. In de webinar 

Sterke Staten gingen we in gesprek 

over de instrumenten die je zelf als 

Statenlid in kunt zetten en welke 

ondersteuning er is voor een krachtig 

middenbestuur. 

• Waarom zijn hulptroepen 

belangrijk? 

• Welke mogelijkheden zijn er? 

• Wat mag je ervan 

verwachten? 

https://academieportal.nl/statenleden
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2facademieportal.nl%2fstatenledenlink.php%3f%26custom_cards%3dwebinars_28166&c=E,1,M1B3ZcWcQ0CcOx9OUHZEsT1u2WiLNnSBCYz7neTRG522NztwbWu8OM9ltVn2oLbRkOI55GKAeQ_wyPy303A0DfmDuwPKbwG2_bniNZCjVotgOcn6RFydIA,,&typo=1


 

Er is een praktische handreiking voor 

Sterke Staten gemaakt met daarin 

het overzicht van wettelijke en niet-

wettelijke hulptroepen die 

beschikbaar zijn. Ook is er 

de infographic over de rekenkamer 

als hulptroep van Statenleden. In 

de leeromgeving staan de 

handreiking en infographic 

onder Essentials bij het 

thema 'Invulling geven aan je rol als 

Statenlid'. 

 

Statenleden gevraagd voor 

verdiepingsgesprek bestuurscultuur 

In opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken loopt er een 

onderzoek naar lokale 

bestuursculturen van gemeenten en 

provincies. Inmiddels zijn er meer 

dan 200 reacties op het onderzoek 

binnen en in de volgende fase van 

onderzoek vinden 

verdiepingsgesprekken plaats. 

Hiervoor worden twee tot drie 

Statenleden gevraagd. 

 

Wanneer? 

Donderdag 24 februari 09.30 tot 

11.00 uur via MS Teams. 

 

Interesse om deel te nemen aan 

deze sessie?  

Schrijf je in door een mail te sturen 

naar job@necker.nl. 

 

Meer informatie? 

De uitnodiging vind je in PDF-

formaat hier. 

https://academieportal.nl/statenledenlink.php?&custom_cards=essentials_28857
https://academieportal.nl/statenledenlink.php?&custom_cards=essentials_28857
https://academieportal.nl/statenledenlink.php?&custom_cards=essentials_28856
https://academieportal.nl/statenledenlink.php?&custom_cards=essentials_28856
https://academieportal.nl/statenledenlink.php?&custom_cards=essentials_28856
http://www.leerplatformstatenleden.nl/
mailto:job@necker.nl?subject=Aanmelding%20verdiepingsgesprek%20bestuurscultuur
https://mcusercontent.com/2eecec748480e9654cf9cca9a/files/49b58f0c-a716-1e88-22be-f82398f01f3e/Uitnodiging_verdiepingsgesprek_Bestuurscultuur_provincies.pdf


 

 

Uitstel invoering omgevingswet 

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden 

en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat op 1 februari in een 

brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld. De minister 

beslist de komende weken of de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 zou 

worden ingevoerd, nu op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 zal ingaan. 

 

 

 

Veranderende Werkwijzen 

Provinciale Staten 

Geert Frische is voor de vijfde 

periode Statenlid voor het CDA in 

Limburg. De provincie Limburg 

vormde geen coalitie en heeft deze 

bestuursperiode een 

extraparlementair college. 

Gedeputeerden zitten niet namens 

een partij in het college. Voor 

plannen zoeken ze wisselende 

meerderheden in het Limburgs 

parlement. Geert Frische is naast 

Statenlid ook al zo’n negen  jaar 

wethouder voor de gemeente Echt-

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220201/brief_van_de_minister_voor_vro
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220201/brief_van_de_minister_voor_vro


 

Susteren. 

 

Lees verder... 

 

Nieuw in de leeromgeving 

• Webinar stikstof & de rol van 

de Staten 

• Webinar Sterke Staten 

• Inspiratiegids digitale 

participatie 

• Infographic voor Sterke 

Staten 

• Infographic de rekenkamer als 

hulptroep van Statenleden 

Klik hier om de leeromgeving te 

bezoeken! 

 

Hermen Vreugdenhil neemt afscheid van de 

Provinciale politiek 

In de Statenzaal heb ik heel wat uren doorgebracht 

en tal van debatten mogen voeren. Ik heb tegelijk 

ook altijd geprobeerd om voor iedereen bereikbaar te 

zijn en evenveel tijd buiten het provinciehuis door te 

brengen als daarbinnen. Hoewel we een kleine 

fractie waren wilde ik er zijn voor heel Brabant en alle 

Brabanders.  

https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/785276_veranderende-werkwijzen-provinciale-staten-limburg-deel-10-van-12
https://academieportal.nl/skillsacademy/start


 

Als volksvertegenwoordiger en controleur van de macht mocht ik met tal 

van Brabanders in al die jaren schouder aan schouder staan voor een 

goed, eerlijk en rechtvaardig beleid. 

 

Lees het volledige statement hier! 

 

 

 

Terugblik Webinar Stikstof en de rol 

van de Staten 

Statenlidnu heeft op 25 januari 2022 

een webinar over het onderwerp 

stikstof georganiseerd. Lees 

de terugblik - geschreven door René 

Westra Statenlid VVD Gelderland 

- hier terug! 

 

Webinar terugkijken? 

Dat kan via de leeromgeving of klik 

op deze link. 

  

 

Aanjaagteam gaat aan de slag voor 

politieke ambtsdragers met een 

beperking 

De drempel voor mensen met een 

beperking om politiek actief te 

worden en blijven, is vaak hoog. 

Daarom is door de minister van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot 

een aanjaagteam met 

ambassadeurs ingesteld. 

Lees verder... 

  

 

https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/839418_hermen-vreugdenhil-verlaat-provinciale-politiek
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/844418_terugblik-webinar-stikstof-de-rol-van-de-staten
https://academieportal.nl/statenledenlink.php?&custom_cards=webinars_28773
https://www.politiekeambtsdragers.nl/actueel/nieuws/2022/02/03/aanjaagteam-gaat-aan-de-slag-voor-politieke-ambtsdragers-met-een-beperking


 

 

 

Provincie Noord-Holland is collectief lid van Statenlidnu! 

Op 31 januari heeft het Presidium van Noord-Holland besloten om gezamenlijk 

als Provinciale Staten lid te worden van Statenlidnu. Daarbij komt dat ook 

commissieleden en medewerkers van de fractie kunnen deelnemen aan de 

activiteiten die Statenlidnu georganiseerd. Inmiddels is ruim 80% van alle 

Statenleden lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Statenleden. 

Statenlidnu heet Provincie Noord-Holland van harte welkom! 

 

Agenda 

• Dinsdag 15 februari Online workshop: de meerwaarde van digitale 

participatie 20.00-21.15 uur 

• Woensdag 23 februari Wegwijs in de rol van toezichthouder 

https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/787391_online-workshop-meerwaarde-van-digitale-participatie
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/787391_online-workshop-meerwaarde-van-digitale-participatie
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/801637_wegwijs-in-de-rol-van-toezichthouder


 

• Donderdag 17 maart Koffiemoment Statenlidnu & Statenleden 

19.30-20.30 uur 

• Dinsdag 10 mei Bijeenkomst 1 van 3 Masterclass Macht & 

tegenmacht in het provinciebestuur reeks van 3 sessies op 

inschrijving 19.30-21.30 uur 

• Dinsdag 24 mei Bijeenkomst 2 van 3 Masterclass Macht & 

tegenmacht in het provinciebestuur reeks van 3 sessies op 

inschrijving 19.30-21.30 uur 

• Dinsdag 7 juni Bijeenkomst 3 van 3 Masterclass Macht & 

tegenmacht in het provinciebestuur reeks van 3 sessies op 

inschrijving 19.30-21.30 uur 

• Donderdag 16 juni Wegwijs in de rol van toezichthouder 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/14diRuQ5q4NFQgYWKxTSqv63hMEHMcv7abtNM2J4k428/edit
https://docs.google.com/forms/d/14diRuQ5q4NFQgYWKxTSqv63hMEHMcv7abtNM2J4k428/edit
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/757229_nieuwe-masterclass-macht-en-tegenmacht-in-het-provinciebestuur
https://www.statenlidnu.nl/nieuws-1/801637_wegwijs-in-de-rol-van-toezichthouder

