
Verslag Presidium 31 maart 2021 
 

Aanwezig:  

Hiltje Keller (voorzitter), Jeroen van Oort, Dop van Ulzen, Marianne de Widt, Ted Dinklo, Hans 

Oosters, Tineke Koelewijn, Karin Peters (griffier), Johan Dorst (griffier), Diana Klomp (GS-secretariaat) 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom. 

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

3. Concept verslagen van Presidium 
Er zijn geen opmerkingen over de verslagen.  

4. Terugkoppeling gesprekken met FVO en GS 
De leden van het Presidium hebben kennis genomen van de conceptverslagen van de overleggen 
tussen een delegatie van het presidium en respectievelijk het College van Gedeputeerde Staten en 
het Fractievoorzittersoverleg (FVO). Mw. Keller, mw. Peters en dhr. Oosters lichten nog een en ander 
kort toe. 

M.b.t. het Memo ‘Werkwijze’ wordt opgemerkt dat het FVO geen steun gaf aan de voorstellen voor 
wat betreft de vergaderingen van PS. Vanuit de Griffie zal er aan de Staten een mail gestuurd worden 
met de highlights uit de memo voor wat betreft de commissies. Deze zal half mei, kort voor de 
volgende commissieronde, nogmaals worden verstuurd. Dhr. Oosters raadt de commissievoorzitters 
aan het aan het begin van de volgende commissies kort mondeling toe te lichten en zelf de regie te 
pakken. 

Het Memo Strategische Termijn Agenda vraagt nog enige aanpassing, om de relatie met de reeds 
bestaande Lange Termijn Agenda duidelijker weer te geven. Mw. Peters adviseert om er nu mee aan 
de slag te gaan zoals aangegeven: iedere commissievoorzitter en -griffier nemen contact om met de 
betreffende gedeputeerde om samen te spreken over het proces in aanloop naar eventuele 
besluitvorming.  

5. Vooruitblik vergaderingen 
De commissievoorzitters krijgen de gelegenheid een en ander toe te lichten. Er worden vragen 
gesteld over de agendering van stukken in de Commissie Omgevingsvisie: nu de Omgevingsvisie is 
vastgesteld, gaan de verschillende onderwerpen (bv Regionaal Programmeren) nu weer ‘terug’ naar 
de vakcommissies RGW en M&M? Mw. Koelewijn komt hier op terug.  

6. Lijst Moties en Lange Termijn Planning en 7. Termijnagenda’s commissies 
Dhr. Dorst merkt op dat hij zojuist een aangepaste LTA heeft ontvangen, zoals in het vorige Presidium 
was toegezegd door dhr. Bontje. De leden van het Presidium hebben hier nog geen kennis van 
kunnen nemen.  

Er wordt besloten dat, hoewel deze LTA was aangekondigd in de Statenbrief ‘Gevolgen Corona voor 
de provinciale organisatie’ die volgende week woensdag in een extra BEM staat geagendeerd, het 
Presidium de LTA allereerst zelf wil bespreken. De griffie zal de LTA integreren in de reeds bestaande 



Termijnagenda’s van de commissies en vervolgens zal dit in een extra Presidium worden besproken. 
Tenslotte zullen deze Termijnagenda’s in de volgende commissieronde in alle commissies ter 
bespreking worden geagendeerd.  

8. Rondvraag 
Mw. Van Ulzen heeft geconstateerd dat er op 21 april een werkbezoek buiten het provinciehuis is 
georganiseerd. Ze hoopt van harte dat dit door kan gaan. Mw. Peters geeft aan dat dit verder met de 
commissiegriffier zal worden besproken. 

Dhr. Dinklo vraagt aandacht voor het verzoek van dhr. Van Schie om een vergadering van Provinciale 
Staten in aanmerking te laten komen als ‘fieldlab’. Mw. Peters geeft aan dat dit nog verder 
onderzocht wordt.  

9. Sluiting 
Er wordt afscheid genomen van dhr. Van Oort, met veel dank voor zijn inzet. Niets meer ter 
bespreking zijnde, besluit de voorzitter onder dankzegging van de aanwezigen de vergadering.  
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