
Verslag Presidium 6 april 2022 
 
Aanwezig:  
Hiltje Keller (voorzitter), Dop van Ulzen, Marianne de Widt, Ted Dinklo, Juliëtte van Gilse, Tineke 
Koelewijn, Hans Oosters (cvdK), Ruud Poort (adjunct-griffier), Gemma Vink (GS-secretariaat), Johan 
Dorst (Statenadviseur), Manouk Miltenburg (verslaglegging) 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
Het Presidium gaat akkoord met de agenda, nadat er een bijdrage voor de rondvraag is 
aangekondigd. Dit betreft de manier waarop er met het plannen van de afgelopen extra PS-
vergadering is omgegaan.  
 
3. Conceptverslag 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van het Presidium van 23 februari; het wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
4. Memo vooruitblik april mei 2022 
Het memo wordt besproken door er vanuit elke commissie op te reflecteren:  

- FAC: de werksessies voor de twee nota’s waren goed en hebben tot een mooi resultaat 
geleid; 

- BEM: SV Nota samenwerkende partijen kent ook lange voorgeschiedenis. De voorzitter staat 
positiever tegenover de agenda dan de vorige ronde. 

- OGV: het merendeel is achter de rug. Er wordt uitgekeken naar het eind van het jaar. De 
vergadering van 6 april gaat niet door. Er is veel tijd geweest om te doen wat er moest 
gebeuren, de besluitvorming is gelukt. 

- M&M: Juliëtte van Gilse is de plaatsvervangend voorzitter en zal de volgende vergadering dan 
ook voorzitten ivm afwezigheid van Suzanne Vrielink.  

- RGW: er staan erg veel Statenbrieven op de agenda. Meer dan 25, bij M&M zelfs 35. Veel 
mensen waren te laat met hun opwaarderingen door de hoeveelheid aan stukken. In de 
brieven wordt niet alleen de voortgang gedeeld, maar ze zijn vaak ook politiek getint. Er wordt 
aangegeven dat er scherper moet worden gefilterd. Er moet worden gekeken naar het 
positioneren van de brieven: informatie vs politiek? 

 
Er wordt doorgepraat over dit laatste onderwerp. GS willen nadrukkelijk niet minder brieven versturen. 
De informatieverstrekking richting PS is heel belangrijk. Statenbrieven worden onmiddellijk 
gepubliceerd, zodat PS onmiddellijk worden geïnformeerd. In de praktijk werkt het echter niet zo dat 
Statenleden dan direct de stukken lezen. Zij bereiden zich op een bepaald moment voor op de 
agenda. PS moeten niet GS volgen, maar liever andersom. De vraag is dus: hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat informatie evenwichtiger wordt overgebracht? We moeten zoeken naar een balans tussen 
de actieve informatieplicht enerzijds, en de behapbaarheid voor PS anderzijds.  
 
In de FAC is gevraagd om de Staten te informeren over elke wijziging van verordeningen. Daar zijn nu 
al vier brieven aan gewijd. PS moeten ook zelf nadenken over welke informatie zij daadwerkelijk willen 
ontvangen. Er wordt veel gerapporteerd over wat al eerder is besloten. Er wordt afgesproken om dit 
onderwerp op de agenda te zetten voor het volgende presidium. De Statenadviseur schrijft ter 
voorbereiding een gespreksnotitie, waarin het ontstaan van de huidige cultuur van actieve 
informatieplicht is ontstaan. Er wordt uiteengezet hoe GS de rol invullen en hoe PS hun rol invullen, 
daarop moet worden gereflecteerd.  
 
5. Gespreksnotitie: behandeling motielijst 
Besproken wordt een notitie waarin de griffie zich afvraagt: functioneert de motielijst als belangrijk 
instrument wel als zodanig door de huidige manier van behandelen? Er lijkt weinig aandacht voor de 
lijst te zijn, terwijl het wel veel werk is voor zowel de griffie als de ambtelijke organisatie. Kan dit 
anders en efficiënter? Kunnen we daarnaast de leesbaarheid vergroten? In de praktijk is het zo dat in 
de commissie een achterhaalde motielijst op de agenda staat, die in PS ervoor is vastgesteld.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Presidium/2022/6-april/18:00/Gespreksnotitie-behandeling-Motielijst


Het nieuwe format is aantrekkelijker en wordt in gebruik genomen. Verschillende fracties geven aan 

dat de motielijst zeker wel de aandacht heeft. De meningen lopen uiteen over de manier van 

behandelen. Voorop moet staan dat PS de voortgang van de moties kunnen monitoren. Er wordt 

besloten dat de lijst in elke commissie op de agenda komt te staan, maar daarná in PS wordt 

vastgesteld. Dat betekent dat de cyclus anders moet worden ingericht. De griffie gaat hierover 

nadenken, evenals de wijze van behandeling in de commissie door de commissievoorzitter.  

6. Motielijst en lange termijnplanning Provinciale Staten 
De planning moet nog worden geactualiseerd op basis van nieuwe planning vanuit het college.  
 
7. Termijnagenda's commissies 
Idem. 
 
8. Rondvraag 
Vergaderwijze presidium: er wordt besproken in welke vorm het presidium vergadert. Fysiek, hybride 
of digitaal? Er wordt besloten om om-en-om te vergaderen: fysiek en digitaal. In het geval dat er fysiek 
wordt vergaderd, is dat met een warme hap in het kantoor van de cdK. De griffie werkt dit uit.  
Wijze van plannen extra Statenvergadering: in de PS-vergadering van 23 maart was er een 
aangenomen motie van orde, met als besluit dat het overgebleven agendapunt zou worden behandeld 
in de PS-vergadering van 11 mei. Vlak erna werd toch anders besloten, namelijk een extra PS-
vergadering op 30 maart. De voorzitter raadpleegt het Presidium doorgaans, maar in dit geval heeft hij 
het RvO gevolgd. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor ieders bijdrage en sluit de vergadering. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Presidium/2022/23-februari/20:45/Motielijst-en-lange-termijnplanning-Provinciale-Staten
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Presidium/2022/23-februari/20:45/Termijnagenda-s-commissies
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Presidium/2022/23-februari/20:45/Rondvraag

