Verslag Presidium 13 oktober 2021
Aanwezig:
Hiltje Keller (voorzitter), Suzanne Vrielink, Dop van Ulzen, Marianne de Widt, Tineke Koelewijn, Hans
Oosters, Diana Klomp (GS-secretariaat) Karin Peters (Statengriffier), Esther IJsbrandij (griffie) en
Johan Dorst (Statenadviseur - verslaglegging)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
Het Presidium gaat akkoord met de agenda.

3. Concept verslagen van Presidium
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van het Presidium van 8 september jl.; het wordt
ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de verslaglegger.

4. Memo Vooruitblik
De Statenadviseur licht het Memo kort toe. Mw. Koelewijn geeft aan dat 17 november voor een
aantal CDA-fractieleden niet goed uitkomt. Er zal ’s avonds gestemd worden. Dat geldt ook voor 10
november; dit houdt verband met de wettelijke plicht om uiterlijk 15 november een vastgestelde
begroting neer te kunnen leggen bij het ministerie van BZK. Het Presidium stemt in met het Memo.

5. Vergaderschema 2022
Mw. Koelewijn heeft de indruk dat het zomerreces ingekort wordt. De Statengriffier legt uit dat het
zomerreces als gebruikelijk parallel loopt met de schoolvakanties. De zomervakantie begint in 2022
een week eerder dan in 2021, en eindigt dus ook een week eerder.
Het onderwerp planning P&C staat in de FAC van 25 november a.s. geagendeerd. Hierbij zal expliciet
aandacht zijn voor de tijd, die Statenleden hebben om technische vragen in te dienen, om te
voorkomen dat er gaandeweg een wijziging in de planning nodig is.

6. Termijnagenda commissies
Er wordt kennis genomen van de termijnagenda’s.

7. Memo ‘IPO in de commissies’
Mw. De Widt licht, in haar rol van lid van de Algemene Vergadering van het IPO, het Memo toe. De
afspraak wordt toegelicht dat er alléén tijd aan dit onderwerp besteed wordt, wanneer er ook echt
iets te melden is. Dit wordt vooraf afgestemd tussen gedeputeerde en commissievoorzitter, cq. de
bestuursadviseur en de commissiegriffier. Het Presidium stemt in met het voorstel.

8. Rondvraag
-

Mw. Koelewijn licht haar schriftelijk ingediende rondvraag toe. De leden van het Presidium
vinden het een goed voorstel. De Statengriffier stelt voor om dit mee te nemen bij het in
december geagendeerde ‘Statenvoorstel samenwerkingsafspraken PS/GS m.b.t. programma’s
Omgevingswet/ Omgevingsvisie’. Het Presidium gaat akkoord met het voorstel van de
Statengriffier.

-

-

-

M.b.t. de volgende vergaderingen stelt de Statenadviseur voor om het Presidium van 3
november te laten vervallen, de instemming van het Presidium m.b.t. de agenda van PS van 10
en 17 november a.s. schriftelijk op te halen en op 24 november de volgende vergadering van het
Presidium doorgang te laten vinden. Het Presidium stemt hier mee in.
De Statengriffier stelt voor om, aan de hand van een Memo vanuit de Griffie, als Presidium van
gedachten te gaan wisselen over hoe ‘omgevingsgericht / gebiedsgericht’ werken zich verhoudt
tot onze categoriale commissie-indeling. Het Presidium stemt hiermee in, met de volgende
kanttekeningen:
o Onderzoek hoe andere provincies dit doen.
o Denk ruim qua vormgeving, er zijn meer mogelijkheden dan een extra commissie.
Dhr. Dinklo bespreekt zijn ervaringen n.a.v. een opgewaardeerd agendapunt en de gang van
zaken in de commissie. De optie om alléén de fracties, die een verzoek tot opwaarderen hebben
gedaan, het woord te geven (conform een Rondvraag) wordt besproken, maar niet toe besloten.

9. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn / haar bijdrage en sluit de vergadering.

