Verslag Presidium 25 mei 2022
Aanwezig: Hiltje Keller (voorzitter), Marianne de Widt, Ted Dinklo, Juliëtte van Gilse, Hans Oosters
(cvdK), Johan Dorst (Statenadviseur), Manouk Miltenburg (verslaglegging)
Afwezig: Dop van Ulzen, Tineke Koelewijn, Diana Klomp
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Agenda 25 mei 2022
Het Presidium gaat akkoord met de agenda, nadat de Statenadviseur heeft opgemerkt dat de memo’s
mbt informatieverstrekking vanuit GS en een nieuwe manier van werken met de motielijst nog door de
griffie moeten worden opgepakt.
3. Conceptverslag Presidium 6 april 2022
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van het Presidium van 6 april; het wordt ongewijzigd
vastgesteld.
4. Memo vooruitblik mei-juni en verder
Het memo wordt besproken door er vanuit elke commissie op te reflecteren:
• BEM: er zijn veel ter informatiepunten, wat ertoe kan leiden dat er uitloop nodig is. Dat is al
voorzien in de agenda.
• RGW: de volgende commissievergadering is in Vijfheerenlanden. Vooraf is er een
werkbezoek. Er staan grote Statenbrieven, de verwachting is dat die worden opgewaardeerd.
Frank Kools is begonnen als commissiegriffier en hij maakt een vliegende start.
• M&M: er komt een volle vergadering aan met vier Statenvoorstellen een veel Statenbrieven.
Mogelijke uitloop staat al gepland op de avond erna. Eind augustus vindt een werkbezoek aan
Berlijn plaats. Juliëtte van Gilse blijft voorlopig Suzanne Vrielink vervangen.
• Omgevingsvisie: er is niets noemenswaardig. In september staat er nog niets op de agenda,
wellicht gaat de tijd worden gebruikt voor iets anders.
• FAC: de voorbereidende sessies richting Statenvoorstellen werken goed, er wordt uitgezocht
voor welke onderwerpen deze werkwijze passend is. Men is benieuwd naar het effect van de
pilot rondom het behandelen Kadernota op de besluitvorming.
5. Memo: Het Utrechtse Arrangement
Er wordt verschillend gereageerd op het memo. Hoewel de brief van De Jonge een integrale aanpak
lijkt te vragen, wordt het later misschien toch platgeslagen tot een woningbouwopgave die logisch in
een bestaande commissie landt. Het Utrechts Arrangement zou ook kunnen worden gekoppeld aan
de Groeisprong.
Voorop staat dat er procesafspraken moeten worden gemaakt met het college. De regie vanuit de
overheid staat op gespannen voet met de Omgevingswet en de Omgevingsvisie, die juist van onderen
vertrekken. Het Presidium spreekt de wens uit naar het college om PS te betrekken bij de vormgeving
van het Utrechts Arrangement, zodat aan PS de knoppen worden aangereikt waaraan zij kunnen
draaien. Te zijner tijd moet worden bekeken hoe dit onderwerp zich verhoudt tot o.a. stikstof en de rol
van de Provincie daarin.
Het Presidium stemt in met beslispunt 1 en 2. Beslispunt 3 wordt aangehouden tot we meer
duidelijkheid hebben over het arrangement. Indien noodzakelijk komt het Presidium tussendoor bijeen.
6. Motielijst en lange termijnplanning Provinciale Staten
Ter informatie.
7. Termijnagenda's commissies
Ter informatie.
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8. Rondvraag
Er wordt opgemerkt dat de debatten die in de commissies hebben plaatsgevonden worden
overgedaan in de Statenvergadering. Er is geen consensus over de juiste wijze en lengte van
vergaderen in commissies en/of de Statenvergadering. Er wordt aangegeven dat er bijvoorbeeld
strakker op insprekers kan worden gestuurd. Geopperd wordt om een advies mee te geven aan de
nieuwe Staten mbt de werking van het Presidium.
9. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor ieders bijdrage en sluit de vergadering.
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