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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donder-

dag 14 september 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

Aanwezig zijn: 

mevrouw L.M.Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren H.Dijksma (VVD), A.L.Greiner (CDA) en 

W.G.de Raad (VVD), leden van het College van Gedeputeerde Staten; 

de heren A.van Amerongen (VVD), J.N.J.Appelman (CDA) en R.Th.van der Avoort (VVD), de dames 

A.J.Bliek-de Jong (VVD) en J.S.Binnerts-de Jonge (VVD), de heren M.Bogerd (SGP) en B.G.van het 

Erve (CDA), mevrouw M.L.Ebbens-Smit (VVD), de heren J.E.Geersing (CU) en C.J.M.Goossens 

(PvdA), mevrouw K.J.H.Hasper-Wolters (CDA), de heer J.Jongsma (ONS Flevoland), mevrouw 

M.Jonker-Waterlander (VVD), mevrouw F.T.Joosse (CU), de heer J.L.Kodde (VVD), mevrouw 

M.H.Koster (PvdA), de heer J.Kramer (VVD), mevrouw F.Laamraoui (GL), de heer C.A.A.A.Maenhout 

(VVD), mevrouw I.Maters-Meuleman (CDA), de heren W.E.van der Meulen (VVD), H. Nijenhuis (D66), 

R.T.Oost (CDA), P.T.J.Pels (PvdA) en A.A. Rijsdorp (PvdA), mevrouw M.J.F.P.Ruhe (PvdA), de heren 

E.Schaap (GL),  A.A.J.M.de Schutter (CDA) en R.J.Siepel (CU), mevrouw E.H. Soudain (PvdA), de 

heren R.Spriensma (CDA), K.Tadema (CU) en J. van Teijlingen (CDA), mevrouw L.B.M.Venselaar 

(PvdA), de heren P.H.Walraven (SP) en J. van Wieren (CDA).   

 

 

Afwezig zijn:  

de heer J.M. Bos (PvdA), lid van het College van Gedeputeerde Staten; 

Mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de heren J.L. Crebas (D66), N. Demirbilek (SP), E.W. 

Gumbs (PvdA), L.H.M. Lammers (ONS Flevoland), A.H.R. Leijten (CDA), C. Meijer (GL), W.R. Ruif-

rok (PvdA), R.A.P. Schouwaert (PvdA) en J.P. Slicht (PvdA) en mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen  

(PvdA).  

 

Voorzitter: 

de heer mr.M.J.E.M.Jager, Commissaris der Koningin. 

 

Griffier: 

mevrouw A.Doesburg, griffier. 

 

 

1. Opening 
De voorzitter: Dames en heren. De vergadering is geopend. 

Ik deel u mede dat berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren Gumbs, Schouwaert, 

Ruifrok, Demirbilek, Crebas, Slicht, Lammers, Leijten en Meijer, mevrouw Creemers en mevrouw 

Zeilstra. De heer Rijsdorp zal iets later ter vergadering verschijnen. 

Voorts moet ik u melden dat Gedeputeerde Bos vanavond wegens ambtsverplichtingen afwezig is. 

 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen van de openbare vergadering van 6 juli 2006 

De notulen van de openbare vergadering van 6 juli 2006 worden zonder beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Ingekomen stukken 

 1. Een brief van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland waarin zij ons informeren inza-

ke de (voorlopige) besluitvorming van Noord-Holland over de toekomst van het middenbestuur. 

 

  Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten de 

brief te betrekken bij de discussie over de toekomst van het middenbestuur in de Statenvergade-

ring van 14 september 2006. 
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 2. Een brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake aankondiging onderzoek begroting 2007. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten de 

brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

3. Een brief van Gedeputeerde Staten Flevoland inzake de beantwoording van schriftelijke Staten-

vragen van de heer Gumbs en mevrouw Soudain d.d. 19 juni 2006. 

 

Mevrouw Soudain: Mijnheer de voorzitter. Graag wil ik u dankzeggen voor de goede beantwoor-

ding van de vragen van de heer Gumbs en ondergetekende. 

Ik wil nog even terugkomen op vraag 5, waarop u hebt geantwoord dat in het overleg met Axion en 

het Anti Discriminatie Bureau Flevoland zal worden besproken in hoeverre maatregelen in aanvul-

ling op het op vraag 3 gegeven antwoord noodzakelijk en uitvoerbaar zijn. Mijn vraag is op welke 

termijn u daarover overleg gaat voeren. 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat die vraag in de commissie door de verantwoordelijke Gedeputeerde 

wordt beantwoord. 

 

Mevrouw Soudain: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. 

 

6. Rapportage commissie geloofsbrieven, benoeming nieuwe Statenleden 

Mevrouw Soudain: Mijnheer de voorzitter. De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heer Ap-

pelman van het CDA, de heer Jongsma van ONS Flevoland en ondergetekende, heeft de geloofs-

brieven van de heren J.L. Kodde en J. Teijlingen onderzocht en vastgesteld dat zij aan alle in de 

Kieswet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert de Staten positief tot toelating van beide 

heren als lid van Provinciale Staten van Flevoland.   

 

 

De voorzitter: Mag ik aannemen dat conform het advies van de commissie geloofsbrieven wordt be-

sloten?  

 

Aldus wordt besloten. 

 

De voorzitter: Ik verzoek de griffier de heren Kodde en van Teijlingen binnen te geleiden, zodat ik 

hen de eed kan afnemen, waarna zij hun nieuwe functie kunnen gaan uitoefenen. Ik verzoek alle 

aanwezigen te gaan staan. 

 

De heren J.L. Kodde en J. van Teijlingen leggen in handen van de voorzitter de eed af. 

 

De voorzitter: Hartelijk welkom in ons midden. Wij zijn bezig met het staartje van onze bestuurspe-

riode, maar wij moeten nog een aantal belangrijke beslissingen nemen waaraan u een bijdrage zult 

gaan leveren. 

Ik schors de vergadering voor vijf minuten. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

 

7. Voorstel inzake vertegenwoordiging in de Statencommissie door de VVD-fractie 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

8.  Hamerstukken 

 a. Voorstel inzake vaststellen van de 8
e
 wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevo-

land 

b. Voorstel inzake toeristische promotie Flevoland 
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform de 

voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

9. Voorstel inzake discussie middenbestuur 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Sprekend over de toekomst van het middenbestuur is het 

verstandig naar de historie van het middenbestuur te kijken. Ik wil nu niet meteen over het “huis van 

Thorbecke” beginnen, hoewel dat wel cruciaal is. Aan het einde van mijn betoog zal ik daarover 

wellicht nog wel iets zeggen. 

In de afgelopen decennia hebben vele bewindslieden zich met het middenbestuur beziggehouden. 

Bij VVD-huize blijvend noem ik de heren Wiegel en Rietkerk, maar ik denk ook aan mevrouw Da-

les. Ik ga naar een andere partij over, dat merkt u. Van alle discussies die in het verleden over het 

middenbestuur zijn gevoerd is eigenlijk maar één goed ding overgebleven, namelijk de vorming van 

de twaalfde provincie, de provincie Flevoland. (applaus) 

 

De voorzitter: Ik moet u erop wijzen dat in ons Reglement van Orde is vastgelegd dat geluiden van 

bijval niet zijn toegestaan. 

 

De heer Maenhout: Dat is het historisch perspectief. Los van het laatste positieve punt moeten wij 

constateren dat de vooruitzichten voor de thans te voeren discussie niet erg florissant zijn. Wat mo-

gen wij daarvan verwachten? Dat weet ik niet, maar enig pessimisme is mij niet vreemd. Ik denk 

aan de presentatie van het plan van de Holland Acht. Nog voor dat plan werd gepresenteerd viel de 

groep al uiteen en kwamen er twee varianten op dat plan.  

In latere discussies heb ik gehoord over andere samenwerkingsverbanden die nauwelijks tot resulta-

ten leiden. Wat vinden wij van de samenwerking in randstadverband? Daarover hoeven wij niet lang 

te praten. Er is dus geen grote motivatie voor het veel energie stoppen in de discussie over het mid-

denbestuur. Maar, kunnen wij daar omheen? Mijn fractie meent van niet. Wij moeten vaststellen dat 

sprake is van een steeds ernstiger wordende bestuurlijke stroperigheid, bestuurlijke dichtheid, in 

Nederland. Vrijwillige samenwerking leidt niet tot resultaten. Óf de noodzaak wordt onvoldoende 

onderkend óf het eigen belang - ik durf te stellen dat dat standpunt vaak op kortzichtigheid is geba-

seerd - wordt hoger geacht dan het gezamenlijke belang. Dat betekent dat wel degelijk iets aan het 

middenbestuur zal moeten gebeuren. 

Ik zal een paar voorbeelden noemen. Als het gaat om besluiten op het gebied van de infrastructuur – 

tot mijn spijt op dit moment erg actueel – moeten wij vaststellen dat al decennia over de A6, de A1, 

de A9 en de A10 wordt gesproken en er tot nu toe weinig is gebeurd. Als topvoorbeeld noem ik de 

A4 bij Delft. Ik denk dat daarover al vijftig jaar wordt gesproken. Vijf jaar geleden is een spoedwet 

in het leven geroepen, maar daarvan hebben wij tot nu toe niet veel gemerkt. Kortom: er is sprake 

van een gebrek aan bestuurlijke daadkracht.  

Naast de drie bestuurslagen van het “huis van Thorbecke”, waaraan wij zwaar tillen, zijn er in dat 

huis allerlei tussenverdiepingen, entresols, zoals een WGR-regio, het ROA en dergelijke, die de 

gang van zaken in bestuurlijk Nederland niet duidelijker maken. Wij zijn voor minder bestuurlijke 

dichtheid, omdat wij ervoor willen zorgen dat wij een slagvaardige bestuurlijke organisatie krijgen. 

Ik heb het niet alleen over de Randstad, maar over het gehele land. 

Persoonlijk heb ik er veel moeite mee dat in de Randstad de bestuurlijke organisatie zodanig zal 

veranderen dat daar de slagvaardigheid zal toenemen en de rest van Nederland er als een soort win-

gewest bij zal hangen. Dat kan niet. De bestuurlijke structuur moet landelijk worden bekeken en er 

moet sprake zijn van een evenwicht. Als er geen randstandprovincie komt, kunnen wij met de 

noordvleugel werken. Op die manier raak je in bestuurlijke discussies, structuurdiscussies, en ik 

vraag mij af of wij op die manier resultaten zullen boeken. Wij willen resultaten boeken omdat dat 

noodzakelijk is. 

De Staten van Flevoland hebben vrijwel unaniem een motie voorbereid die ik nu wil indienen. Wij 

denken dat het beter is eerst te analyseren hoe de problematiek het best zal kunnen worden opgelost 

alvorens met structuurbesluitvorming te beginnen. In de tussentijd moeten wij niet niets doen, maar 

moeten wij werken aan echte samenwerking, niet vrijblijvend maar op basis van duidelijke afspra-

ken, het overdragen van bevoegdheden en democratische legitimatie. Wij zijn van mening dat wij 

het “huis van Thorbecke” op deze wijze in stand zullen kunnen houden. In de landen om ons heen 

zijn goede voorbeelden aan te wijzen van hoe de bestuurlijke structuur kan worden verbeterd en het 

doel dat wij willen bereiken – vergroting van de bestuurlijke slagkracht – kan worden gerealiseerd. 
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Ik dien de motie nu bij u in. 

 

Door de fracties van de VVD, SGP, CDA, GL, CU, PvdA, D66 en OF is de volgende motie inge-

diend: 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 14 september 2006, ter behandeling van 

het voorstel inzake stellingname middenbestuur; 

overwegende dat: 

 - de provincie Flevoland zeer nadrukkelijk te maken heeft met de lopende discussie over een aan-

passing van de bestuurlijke structuur, met name in de randstad; 

 - de Staten de analyse van de Holland Acht delen dat de slagvaardigheid van het bestuur in de 

Randstad moet worden versterkt gezien de afnemende internationale concurrentiekracht van de 

Randstad; 

 - de problematiek binnen de randstad op diverse terreinen (vervoer en mobiliteit, infrastructuur, 

duurzaamheid en ook de sociaal-economische opgaven) zodanig is dat een versterking van de be-

sluitvaardigheid van de overheid dringend gewenst is; 

 - het gebrek aan bestuurlijke daadkracht voor een deel te maken heeft met een teveel aan bestuur-

lijke drukte en om die reden gemeentelijke herindelingen in de randstad gewenst kunnen zijn, 

maar de schaal en omvang van de gemeenten in de provincie Flevoland zodanig is, dat ervan mag 

worden uitgegaan dat deze gemeenten voldoende zijn uitgerust voor de huidige en de te voorziene 

toekomstige (beleids)taken; 

 - het gebrek aan besluitvaardigheid vooral te maken heeft met het onvoldoende nemen van bestuur-

lijke verantwoordelijkheid en onvoldoende taken en middelen voor die regio’s die de problema-

tiek zelf dagelijks ondervinden; 

 - de provincie Flevoland gezien de opgaven waar de provincie voor staat en gezien de historische 

verantwoordelijkheid die de provincie heeft de komende jaren een wezenlijke rol in het gebied 

kan en moet spelen; 

 - er niet één schaal is waarbinnen de oplossing gevonden kan worden voor de maatschappelijke 

vraagstukken waarmee de samenleving te kampen heeft en een overheidsbestuur zich bij elk af-

zonderlijk vraagstuk de vraag dient te stellen met welke partners dat vraagstuk het best kan wor-

den opgelost; 

spreken uit dat: 

de provincie Flevoland niet via een aanpassing van de bestuurlijke structuur, maar via actieve sa-

menwerking met maatschappelijke en bestuurlijke partners de vraagstukken van de regio tracht op te 

lossen; 

verzoeken het college/dragen het college op deze stellingname van de Staten waar nodig en moge-

lijk uit te dragen; 

en gaan over tot de orde van de dag.” (1) 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Gaandeweg de toestroom van meer en meer informatie 

over deze problematiek en daardoor het voortschrijden van de inzichten is één ding duidelijk gewor-

den: een onbereikbaar droombeeld lijkt te zijn het voornemen van Minister Remkes nog vooraf-

gaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 tot een politiek representatief en  

richtinggevend kabinetsstandpunt te komen. De conceptverkiezingsprogramma’s van de landelijke 

politieke partijen geven een onverenigbaar ratjetoe van uiteenlopende standpunten te zien en ook de 

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht komen elk met een andere voorkeur. 

De SP pleit op landelijke schaal – onze landelijke volksvertegenwoordiging – voor het hervormen 

van de huidige provincies tot kleinere regiobesturen. Uitgaande van haar eigen politieke verant-

woordelijkheid voelt de Statenfractie van de SP wel iets voor de opvatting dat de provincie Flevo-

land in haar huidige gedaante als jongste provincie met het kleinste aantal inwoners in vergelijking 

met de meeste andere provincies eigenlijk al zo’n kleine regio is of als zodanig kan worden be-

schouwd. Maar dan komt de politieke realiteit weer om de hoek kijken in de vorm van de onaf-

wendbare dubbelstad Amsterdam-Almere met alle bestuurlijke gevolgen van dien.  

Gezien in het licht van deze werkelijkheid kiest mijn fractie er niet voor kansloze rituele pogingen te 

doen om Almere binnenboord te houden. Dat kan helaas niet productief zijn. De provincie Flevo-

land zal naar onze mening haar huidige statuur zeker verliezen en realiteitshalve ziet mijn fractie 

dan wel iets in een regio Flevoland in de vorm van de huidige provincie zonder Almere. Deze optie 

komt echter niet voor in het zeven scenario’s bevattende discussiestuk van Minister Remkes. Van de 
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daarin wel opgenomen varianten gaat onze voorkeur uit naar een noordvleugelprovincie waarin 

Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengaan. Dit is ook de voorkeur van Noord-Holland. De 

door de provincie Utrecht bepleite grote randstadprovincie, waarin ook Zuid-Holland meedoet, vin-

den wij onwenselijk omdat daarin pakweg 60% van het Bruto Nationaal Product geconcentreerd zou 

zijn. Die randstadprovincie zou een soort 26
e
 lidstaat van de Europese Unie worden, waarin een be-

langrijk deel van de economische kracht van Nederland is gebundeld. De rest van ons land hangt er 

dan een beetje bij. 

Samenvattend verkiest mijn fractie de hervorming van Flevoland tot een kleinere regio en geeft zij, 

mocht zij uit de zeven scenario’s van de minister moeten kiezen, haar bijval aan het vormen van een 

noordvleugelprovincie met Noord-Holland en Utrecht. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. In Holland staat een huis, het “huis van Thorbecke”, waar-

over de heer Maenhout ook heeft gesproken. Ik sluit mij aan bij hetgeen hij daarover heeft gezegd. 

Gebleken is dat het “huis van Thorbecke”, dat altijd open is geweest, nog steeds vast staat.  

Dat brengt mij bij één van mijn kritiekpunten op de discussienota van minister Remkes, die Dene-

marken als voorbeeld heeft genomen. Daar is juist sprake van een gesloten huishouding en een ge-

sloten democratie. Het “huis van Thorbecke” heeft bewezen solide te zijn. 

Het is duidelijk dat binnen dat huis aanpassingen noodzakelijk zijn. Ik denk dat daar het knelpunt 

zit. Het rijk is best bereid te spreken over decentralisatie, over zaken die kunnen worden afgestoten, 

maar als het gaat om overdracht van taken en overdracht van middelen blijkt het rijk niet bereid zijn 

mee te denken. 

Een ander knelpunt is de wet- en regelgeving die in Den Haag wordt verzonnen. Het lijkt soms op 

Haagse bluf of Haagse hopjes. Haagse bluf smaakt misschien lekker, maar in de praktijk stuiten wij 

op problemen. Bevinden zich daar niet de grootste knelpunten voor wat betreft de bestuurlijke orga-

nisatie in Nederland? 

Terug naar de randstad. In onze beleving moet op basis van een grondige analyse een inhoudelijke 

discussie worden gevoerd. Het gaat om de toekomst en de kwaliteit van de randstad. Wij willen als 

wens naar voren brengen dat het woud van samenwerkingsverbanden dat wij op het ogenblik ken-

nen - er zijn vele overlegorganen waardoor de besluitvorming versnipperd is geraakt - gekapt wordt. 

Dat zal leiden tot vermindering van bestuurlijke drukte. Bij dat kappen zullen transparantie, effici-

ency en doelmatigheid uitgangspunt moeten zijn. 

De SGP is niet toe aan een structuurdiscussie. De heer Maenhout refereerde aan in het verleden ge-

voerde discussies, die al snel tot structuurdiscussies zijn verworden. Ik proef dat ook een beetje in 

het betoog van de SP. In de eerste plaats moet die discussie over het oplossen van de problemen 

gaan, wij moeten niet meteen over de structuur gaan discussiëren. Wij moeten ervoor waken in een 

structuurdiscussie verzeild te raken, want op die manier lossen wij de problemen niet op. 

 

De heer Walraven: Natuurlijk moeten wij proberen een structuur te vinden die aan de oplossing ten 

dienste staat. 

 

De heer Bogerd: Ik moet eerst een motor, een stuur en een versnellingsbak in mijn auto hebben 

voordat ik de buitenkant ga bouwen. U begint met het bouwen van de buitenkant van de auto en wilt 

de auto pas daarna vullen. 

 

De heer Walraven: Ik stel vast dat de auto uw thema van de dag is. In de commissie bestuur hebt u 

daarover ook al iets gezegd… 

 

De heer Bogerd: Ik houd van auto’s. 

 

De heer Walraven: Een auto is een waardevol ding, zelf heb ik geen auto… 

 

De heer Bogerd: U bent een wandelaar. Ieder zijn hobby. 

Ik ga verder met mijn betoog, mijnheer de voorzitter. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat wij met elkaar bekijken wat de beste manier is voor het aanpak-

ken van de problemen. Dat kunnen wij niet alleen, dat moeten wij in samenwerking met anderen 

doen, met degenen die dichtbij ons staan en dat zijn degenen die in randstadverband samen met ons 

proberen de problemen op te lossen. 
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Wij willen nog wel een waarschuwing laten horen. Flevoland is twintig jaar geleden opgericht als 

een provincie waarin nationale en regionale problemen kunnen worden opgelost. Destijds werd Fle-

voland een schakelprovincie tussen noord, oost en west genoemd. Het is belangrijk dat wij naar de 

regio randstad kijken, maar wij moeten het oosten en het noorden niet vergeten. Wij zullen ook 

moeten kijken welke samenwerking met het noorden en het oosten mogelijk is. 

Ik hoop de tijd te mogen meemaken waarin over één onderwerp in deze regio één overheid zal gaan 

en daarover niet door zes of zeven verschillende overheden een beslissing moet worden genomen. 

De discussie en de standpuntbepaling over de A6/A9 is daarvan een voorbeeld. Heel veel overheden 

hebben zich met die discussie bemoeid en het gevolg is dat daaruit rare dingen kunnen voortkomen. 

Het zou mooi zijn als problemen een primaathouder krijgen en één overheid daarvoor verantwoor-

delijk is. In onze beleving is het middenbestuur daarvoor de beste overheidslaag. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Namens de CDA-fractie wil ik het volgende opmerken 

met betrekking tot de stellingname van de provincie Flevoland in het kader van de discussie over het 

middenbestuur. 

Op dit ogenblik wordt in de media en daarbuiten soms de suggestie gewekt dat de vier randstadpro-

vincies in hun huidige vorm al bijna zijn opgehouden te bestaan. Dat is een volstrekt verkeerd beeld 

en dus schadelijk voor de beeldvorming. Door de Holland Acht wordt een duidelijke koppeling ge-

maakt tussen de economische positie van de randstad en de bestuursstructuur. Natuurlijk is er een 

verband, maar naar de mening van de CDA-fractie wordt de bestuurlijke invloed op de economische 

dynamiek overschat.  

De laatste jaren is de structuur er niet duidelijker op geworden. Door allerlei samenwerkingsverban-

den, de samenwerking in WGR-gebieden, en de veelheid aan ministeries die zich met dezelfde on-

derwerpen bemoeien en zeker in de randstad de grote invloed van de grote steden zelf, is de randstad 

er deels zelf de oorzaak van dat onvrede heerst over het functioneren van de overheid. Door deze 

bestuurlijke wirwar is de democratische legitimatie in het geding. Naar de mening van de CDA-

fractie is het belangrijk dat de bezem wordt gehaald door allerlei samenwerkingsverbanden en wij 

teruggaan naar drie bestuurslagen, te weten rijk, provincies en gemeenten. Geef die dan ook duide-

lijke taken en verantwoordelijkheden. Aan de bestuurlijke drukte – het is beter over “bestuurlijke 

armoede” te spreken – moet een einde komen. 

Flevoland is een jong gebied, aangelegd voor het oplossen van problemen in de rest van Nederland 

en nog volop in ontwikkeling. Flevoland is nog niet af. Daarom dient Flevoland de kans te krijgen 

zich als zelfstandige provincie verder te ontwikkelen en de unieke opdracht die dit gebied heeft ver-

der te vervullen. De provincie Flevoland heeft door haar ligging een belangrijke schakelfunctie. An-

deren hebben daarop ook gewezen. Deze schakelfunctie wordt door het college en de Staten onder-

kend. Juist omdat dit gebied zo’n duidelijke schakelfunctie heeft dient veel met omliggende gebie-

den te worden samengewerkt. Soms is dat Noord-Holland, soms Gelderland, Overijssel of Friesland. 

De inhoud moet bepalend zijn voor de samenwerking en niet de structuur. Ontegenzeggelijk zijn er 

veel onderwerpen die in de noordvleugel van de randstad spelen. 

Samenvattend kan ik u mededelen dat de CDA-fractie van mening is dat de bestuurlijke armoede 

moet worden opgeheven, de bezem moet worden gehaald door diverse samenwerkingsverbanden en 

dergelijke, de drie bestuurslagen, rijk, provincies en gemeenten, duidelijke taken en bevoegdheden 

moeten krijgen, Flevoland een belangrijke taak te vervullen heeft met betrekking tot het oplossen 

van problemen in de rest van Nederland, Flevoland nog volop in ontwikkeling is, deze ontwikkeling 

het best in samenhang kan gebeuren, Flevoland door haar ligging een belangrijke schakelfunctie 

heeft – hierbij spelen veel onderwerpen die in noordvleugelverband van belang zijn -, de inhoud be-

palend moet zijn voor de samenwerking en niet de structuur en essentiële taken door een democra-

tisch gelegitimeerd bestuursorgaan moeten worden uitgevoerd. 

 

De heer Siepel: Mijnheer de voorzitter. Evenals de heer Maenhout wil ik in de tijd teruggaan, maar 

ik ga minder ver terug dan hij, namelijk tot 18 april 2003, de dag waarop het collegeakkoord werd 

gepresenteerd. Daarbij was ik zelf overigens niet aanwezig. 

Ik wil daaruit het volgende citeren: “Flevoland is in nationaal verband een schakelregio tussen de 

randstad en Noord- en Oost-Nederland. Een meerzijdige externe oriëntatie van Flevoland is daarom 

cruciaal.” De betekenis van deze woorden is naar het oordeel van de fractie van de ChristenUnie in 

de afgelopen jaren toegenomen. Daar waar op nationaal niveau vraagstukken van welvaart en wel-

vaartverdeling spelen, waaraan de provincie Flevoland zowel binnen als buiten haar grenzen een be-
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langrijke bijdrage kan leveren, is het wrang vandaag te moeten constateren dat de discussie over de 

gewenste positionering van het middenbestuur gedomineerd lijkt te worden door uitsluitend de 

maatschappelijke opgave in de Randstad. Natuurlijk heeft de ChristenUnie ook oog voor en zorg 

over de knelpunten op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein die in de Randstad aanwezig zijn, 

maar als gekozen volksvertegenwoordigers in de provincie Flevoland hebben de Staten van Flevo-

land allereerst de verantwoordelijkheid het beste voor de inwoners van deze provincie te zoeken.  

Voor onze jonge provincie is nog veel te winnen aan identiteit. De meeste inwoners hebben een so-

ciaal-culturele of economische binding buiten Flevoland: zorg, onderwijs, cultuur of werkgelegen-

heid worden vaak elders gevonden. Deze externe oriëntatie van het merendeel van de Flevolandse 

gemeenten laat onverlet dat er één opgave is die ons allen bindt: Flevoland is nog niet af. Deze ge-

meenschappelijke binding en de verantwoordelijkheid van de Staten voor een gezonde en vitale sa-

menleving leiden er voor de ChristenUnie-fractie toe dat zij zich heftig verzet tegen eenieder die 

Flevoland of delen van Flevoland als wingewest beschouwt voor de oplossing van problemen die 

buiten Flevoland liggen. Een bijdrage aan de oplossing leveren wij graag, maar alleen als eerst of 

gelijktijdig ook de knelpunten worden opgelost, waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen. Niet in 

de laatste plaats moet daarbij gedacht worden aan thema’s zoals werkgelegenheid en bereikbaarheid. 

De afgelopen zestig jaar hebben zich in de Flevopolders mensen gevestigd die wilden meebouwen 

aan een gezonde en vitale samenleving. Bij de oprichting van de provincie Flevoland is door de Sta-

ten van Flevoland de verantwoordelijkheid voor de voltooiing van de Zuiderzeewerken overgeno-

men. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen in onze jonge polders dragen wij in 2006, maar 

waarschijnlijk ook in de komende decennia, nog steeds deze verantwoordelijkheid, een verantwoor-

delijkheid die naar het oordeel van de ChristenUnie-fractie alleen waargemaakt kan worden in een 

zelfstandige en ondeelbare provincie Flevoland. Ondeelbaar omdat het gebied uniek is en uitdagin-

gen kent die in geen enkel ander deel van ons land bestaan. Zelfstandig omdat de verantwoordelijk-

heid alleen genomen kan worden door een bestuur dat zich volledig richt op voltooiing van deze op-

dracht. 

Bij een meerzijdige oriëntatie en de gewenste schakelfunctie hoort een open oog voor de knelpunten 

die elders in het land bestaan. Flevoland kan en de ChristenUnie wil een bijdrage leveren aan de op-

lossing van deze vraagstukken. Een goede samenwerking en een slagvaardig bestuur zijn daarvoor 

belangrijke vereisten. In die zin is de oproep die de Holland Acht eind 2005 deden legitiem. Onder 

voorwaarde van gewaarborgde democratische legitimatie willen wij daarom meewerken aan oplos-

singen die de slagkracht van het decentrale bestuur vergroten, niet alleen in het belang van de Rand-

stad maar ook voor onze samenwerking met de provincies in Noord-, Oost- of Midden-Nederland. 

Het begin van die oplossing zal moeten worden gevonden in het wegsnijden van overtollige ballast, 

de lappendeken van semi-bestuurlijke en democratisch oncontroleerbare organen. Over bestuurlijke 

drukte gesproken! Laat het middenbestuur zijn werk doen zoals het hoort, een slagvaardig midden-

bestuur heeft een sterke focus op zijn opdracht, moet adequaat toegerust zijn en niet afgelost wor-

den. 

De discussie over het middenbestuur wordt niet alleen in de Staten van Flevoland gevoerd. Wellicht 

zullen daarover zelfs bij de kabinetsformatie afspraken worden gemaakt. Daarom wil ik aan mijn 

pleidooi voor een sterke, zelfstandige en ondeelbare provincie één noot toevoegen: mocht onver-

hoopt blijken dat de territoriumdrift van de ons omringende partners sterker is dan ons verzet en de 

zelfstandigheid van Flevoland moet worden prijsgegeven, dan komt voor de fractie van de Chris-

tenUnie een einde aan het principe van ondeelbaarheid. In dit scenario moet voor elk zelfstandig 

deel van Flevoland bestuurlijk een plaats worden gevonden in een gebied waarmee dat deel zich het 

best kan identificeren. Zonder mij uit te laten over de plaats die dat zal moeten zijn lijkt het mijn 

fractie sterk dat bijvoorbeeld de inwoners van Noordoostpolder, Urk of Dronten zich in een grote 

randstadprovincie zullen thuis voelen. Nogmaals: de fractie van de ChristenUnie is ervan overtuigd 

dat de inwoners van Flevoland het meest gediend zijn met een sterk bestuur, dichtbij de burger. Bij 

voorkeur is dat een zelfstandige provincie Flevoland, maar als dat niet zo kan zijn behoeft dat niet 

een ondeelbare provincie te zijn. 

Het citaat uit het collegeprogramma dat ik aan het begin van mijn bijdrage aanhaalde wordt ver-

volgd met: “In verband met deze schakelfunctie zal de provincie in alle windrichtingen en met ande-

re overheden en instellingen samenwerken.” Onder dit deel van het collegeprogramma had ook de 

ChristenUnie van harte haar handtekening kunnen zetten. 
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De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik herinner mij dat u een aantal maanden geleden, in het 

kader van de publiciteit over de uitspraken van de Holland Acht, als voorzitter van onze Staten en 

als voorzitter van het college en participant aan de Holland Acht hebt gezegd, dat het in eerste in-

stantie moet gaan om de inhoud, om het oplossen van inhoudelijke problemen en niet om de struc-

tuur. De PvdA-fractie onderschrijft dat uitgangspunt van harte. Het toont de onmacht van bestuurlijk 

Nederland dat de discussie nu alleen nog maar over de structuur en de indeling en niet meer over de 

inhoud gaat. In die zin onderschrijft de PvdA-fractie de conclusie in de aan ons voorgelegde notitie. 

Ook wij vinden dat het nog veel te vroeg is voor een structuurdiscussie, wij moeten het eerst over de 

inhoud hebben. 

Voor de PvdA-fractie staat de uitkomst van die discussie niet vast. Pas als wij dat traject hebben 

doorlopen kunnen wij met elkaar bezien welke structuurvorm de beste is. De bestuurlijke indeling 

van Nederland staat voor ons niet vast, het gaat om de uitkomst van het proces. Wij zijn van mening 

dat eerst een analyse zal moeten worden gemaakt en over de inhoud zal moeten worden gediscussi-

eerd. Vervolgens zal dan  bekeken kunnen worden welke bestuursvorm daarbij het beste past. 

Ook ik wil inhaken op de historische opgave van Flevoland en de taken waarvoor wij ons gesteld 

zien en waarover wij op dit moment volop in discussie zijn in het kader van de beeldvorming over 

en de opstelling van het Omgevingsplan. Ons is een hoog ambitieniveau in het vooruitzicht gesteld 

en wij staan voor een sociaal-economische en ruimtelijke opgave die in dit gebied als zelfstandige 

eenheid op dit moment prima kan worden vormgegeven. Zoals in deze notitie staat, zal dat moeten 

gebeuren op basis van een goed en open gesprek met interstatelijke samenwerking met onze partners 

in de Randstad.  

De betrouwbaarheid van de samenwerking is één van de oorzaken van de ontstane problemen. Ik 

denk dat dat het kardinale punt is en wij moeten investeren om gezamenlijk op inhoud het randstad-

gebied vorm te geven en aan elkaar dingen te laten. Wij moeten de meerwaarde van investeringen in 

onze partnergebieden, onze buurgebieden, erkennen en onderkennen en aan de realisering daarvan 

voluit medewerking verlenen. Wij zien in verschillende dossiers dat er op dit moment niet veel ver-

trouwen is. Mijns inziens is de investering in de niet vrijblijvende samenwerking op dit moment de 

beste weg om op inhoud zaken voor elkaar te krijgen en tot oplossingen voor de problemen te ko-

men. 

De bestuurlijke drukte, waarover voorgaande sprekers ook al hebben gesproken, zal moeten worden 

aangepakt door diverse hulpstructuren af te bouwen, op te heffen en terug te keren naar een duide-

lijke bestuursstructuur: de door verschillende sprekers genoemde drie lagen van Thorbecke. Ook de 

PvdA-fractie heeft ideeën voor een betere stroomlijning, een beter organisatie van het bestuur. Wij 

denken bijvoorbeeld aan de opheffing van de Waterschappen en dergelijke. Dat past allemaal binnen 

de vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur in Nederland. 

Zoals ik al zei: de schaal en de omvang moeten de resultanten zijn van die discussie. Wij vinden het 

op dit moment nog te vroeg voor het voeren van een structuurdiscussie, wij zijn van mening dat 

eerst naar de inhoud moet worden gekeken met een duidelijke verantwoordelijkheid, bevoegdheid 

en ook financiële middelen voor de regionale overheid, opdat zij de taken waarvoor zij staat kan 

waarmaken. Ik ben ervan overtuigd dat wij die opdracht in de komende jaren op provinciaal Flevo-

lands niveau volop zullen kunnen waarmaken en wij er overeenkomstig onze historische taakstelling 

in zullen slagen hier een prachtig gebied te ontwikkelen. 

 

De heer Nijenhuis: Mijnheer de voorzitter. Ik geloof dat algemeen het gevoelen leeft dat het “huis 

van Thorbecke” stoffig is geworden en gezegd kan worden dat de instantie die dat huis zou moeten 

bijhouden, onze regering, het huis stoffig heeft laten worden. In alle hoeken en gaten van het huis 

vinden wij alle mogelijke adviesorganen – soms geven die organen een bindend advies, wat ik een 

contradictio in terminus vind – en allerlei overlegorganen, wat tot een zodanige wirwar leidt dat je je 

kunt afvragen of de regering niet verstrikt is geraakt tussen enerzijds het gevoel dat zij draagkracht 

moet creëren en anderzijds het gevoel dat zij een beslissing moet nemen. Het is mogelijk dat de re-

gering op deze wijze verlamd raakt en een uitvlucht vindt door nog een adviesorgaan of discussieor-

gaan in het leven te roepen. Dit is één van de belangrijkste redenen voor het feit dat het bestuur zo 

weinig slagkracht heeft.  

Tegelijkertijd constateer ik dat slagvaardigheid min of meer als de tegenpool van democratische le-

gitimatie wordt neergezet, alsof die twee elkaar zouden uitsluiten. Het tegendeel is het geval, ik 

denk dat goede wegen te vinden zijn die een democratisch gelegitimeerde slagvaardigheid kunnen  
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bewerkstelligen. Ik constateer ook dat het beeld van de wijze waarop dat zou moeten gebeuren op 

dit moment nog niet helder genoeg is en daarnaar onderzoek zal moeten plaatsvinden. 

Ik denk dat de provincie Flevoland als schakelprovincie binnen Nederland, als Nederlands jongste 

provincie, nog veel ontwikkelingskracht tekort komt en haar unieke positie nog geruime tijd over-

eind zal moeten blijven, opdat Flevoland een volwaardige positie als schakelprovincie kan verwer-

ven. Daarom moeten wij op dit moment vasthouden aan het uitgangspunt van één ondeelbaar Flevo-

land. Laten wij afwachten hoe de discussie over het middenbestuur zich zal voltrekken. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Een delegatie van de Staten is aanwezig geweest bij een 

presentatie van Minister Remkes in het Provinciehuis in Utrecht. Wij werden daar uitgenodigd deel 

te nemen aan een discussie die niet de onze is. Volgens mij laten wij ons daartoe weer verleiden.  

Ik heb vanavond allerlei bezweringsformules horen loslaten op een naar ik hoop veronderstelde toe-

komst, een toekomst die nog geen feit is. De werkelijkheid is dat de provinciale structuur nog steeds 

is zoals hij in de laatste decennia was. 

Ik heb kunnen waarnemen dat de Holland Acht inmiddels angst voor de “eigen Courage” heeft ge-

kregen. De Holland Acht hebben een agenda vastgesteld waarop zij de controle hebben verloren. 

Wij hebben kunnen waarnemen dat de diverse Commissarissen van de Koningin een andere positie 

kozen. 

Wij worden nu uitgenodigd een standpunt te bepalen met betrekking tot het scenario voor een ver-

eenvoudiging van de bestuurlijke structuur in Nederland, die niet een doel maar een middel is. Het 

doel dient te zijn de economische versterking van de Randstad binnen Europa. De minister die het 

draaiboek levert om de randstadregio gemeentelijk en provinciaal tegen zich in het harnas te jagen, 

in de veronderstelling dat het afroepen van hun eigen ondergang zou kunnen bijdragen aan een ver-

snelde verbeterde economische positie van de randstad, doet mij denken aan het uitdrijven van de 

duivel met Beëlzebub. Het lijkt mij volstrekt irrelevant in die constellatie deel te nemen aan de dis-

cussie en ik zou de Staten dan ook willen adviseren zich te onthouden van het innemen van een po-

sitie die het streven van de minister versterkt deze discussie in de komende periode te voeren, dit 

daar gelaten of hij erin zal slagen voor 22 november een positie in te nemen die een volgend kabinet 

zal kunnen overnemen. 

Ergo: mijn positie is dat een discussie die gevoerd zal moeten worden om de economische positie 

van de Randstad te versterken een volstrekt andere is dan de discussie over de structuur en de om-

vang van de bestuurslagen. Ook wij zullen evenals de overige provincies in de komende Statenperi-

ode ervaren dat Provinciale Staten geminimaliseerd worden. Op dit moment ligt een voorstel van 

Minister Remkes in de Kamer, waarin wordt voorgesteld het aantal gemeenteraadsleden te vermin-

deren. De agenda die door de burgemeesters van de vier randstadgemeenten is gesteld geeft aan dat 

consensus bestaat over het feit dat 54% van de randstadgemeenten minder dan 20.000 inwoners 

heeft en daardoor ligt een scenario voor waarin gemeentelijke opschaling aan de orde is. 

Ik herhaal mijn advies aan de Staten zich niet te laten verleiden tot het voeren van een discussie die 

niet de onze is. De voorliggende motie heeft de volledige instemming van mijn fractie, omdat daarin 

wordt teruggekomen op de positie die wij hebben en de wijze waarop wij onszelf wensen te profile-

ren: wij blijven doen wat wij aan het doen zijn binnen het grondgebied waarvoor wij staan en laten 

ons niet verleiden tot een discussie die niet de onze is. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Gehoord de discussie zou ik graag met de indieners van de 

motie willen overleggen over de mogelijkheid het dictum sterker te maken, zodat de standpuntbepa-

ling van de provincie Flevoland helder is. Daarom vraag ik u de vergadering te schorsen. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering voor tien minuten. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. Ik vraag uw aandacht voor de heer Bogerd, die om de 

schorsing heeft gevraagd. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. De techniek liet ons even in de steek. Ik heb mij afgevraagd 

wat gebeurt als de stroom uitvalt. Zo ver is het niet. 
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De ingediende motie wordt ingetrokken en daarvoor komt een nieuwe motie in de plaats. Ik zal kort 

toelichten welke drie punten zijn veranderd. 

In de motie die ik u zo dadelijk zal overhandigen wordt scherp neergezet dat het op dit moment nog 

te vroeg is voor het doen van uitspraken over mogelijke structuurveranderingen, omdat nog geen 

grondige analyse van de problematiek voorhanden is. Er zal eerst een goede analyse moeten komen. 

Het tweede punt gaat over de problematieken die in de Randstad spelen en waarmee de provincie 

Flevoland ook te maken heeft. Waar het over die problematieken gaat wil de provincie Flevoland 

een volwaardige gesprekspartner zijn en daarover contacten zoeken met de provincies Noord-

Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 

In het derde punt wordt aangegeven dat de schakelfunctie die de provincie Flevoland op het ogen-

blik heeft in stand dient te blijven en het van belang is met andere bestuurlijke en maatschappelijke 

partners te spreken. In dit verband denken wij met name aan de noord- en de oostzijde van Flevo-

land.  

Dat zijn de drie wijzigingen die zijn verwoord in een nieuwe motie, die ik u bij dezen overhandig. 

 

Motie 1 maakt, ingetrokken zijnde geen deel uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Ik heb al een kopie ontvangen. Het originele, ondertekende exemplaar krijg ik zo da-

delijk wel. Ik meen dat de nieuwe tekst inmiddels is rondgedeeld. 

Het lijkt mij goed de nieuwe motie voor te lezen. 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 14 september 2006; 

overwegende dat: 

 - de provincie Flevoland als bestuurlijk onderdeel van de randstad zeer nadrukkelijk te maken heeft 

met de lopende discussie over een aanpassing van de bestuurlijke structuur, met name in de rand-

stad; 

 - de Staten de analyse van de Holland Acht delen dat de slagvaardigheid van het bestuur in de 

randstad moet worden versterkt gezien de afnemende internationale concurrentiekracht van de 

randstad; 

 - de problematiek binnen de randstad op diverse terreinen – vervoer, mobiliteit, infrastructuur, 

duurzaamheid en ook de sociaal-economische opgaven – zodanig is, dat versterking van de be-

sluitvaardigheid van de overheid inderdaad dringend gewenst is; 

 - het gebrek aan besluitvaardigheid vooral te maken heeft met het onvoldoende nemen van bestuur-

lijke verantwoordelijkheid en onvoldoende taken en middelen voor die regio’s die de problema-

tiek zelf dagelijks ondervinden; 

 - de provincie Flevoland, gezien de opgave waarvoor zij staat en gezien de historische verantwoor-

delijkheid die zij heeft, de komende jaren een wezenlijke rol in het gebied kan en moet spelen; 

spreken uit dat: 

 - er niet één schaal is waarbinnen een oplossing kan worden gevonden voor de maatschappelijke 

vraagstukken waarmee de samenleving te kampen heeft en een overheidsbestuur zich bij elk af-

zonderlijk vraagstuk de vraag dient te stellen met welke partners dat vraagstuk het best kan wor-

den opgelost; 

 - het wegens het ontbreken van een deugdelijke analyse daaromtrent nog te vroeg is om uitspraken 

te doen over mogelijke bestuurlijke structuurveranderingen; 

 - ten aanzien van het oplossen van randstedelijke problemen door Flevoland vooralsnog moet wor-

den ingestoken op een intensivering van de huidige bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met 

de partners in de randstad en dan met name op noordvleugelniveau, Noord-Holland en Utrecht; 

 - naast voornoemde opgave en gelet op de schakelfunctie van de provincie Flevoland tevens over-

leg met overige maatschappelijke en bestuurlijke partners noodzakelijk blijft; 

 - hierbij ook een rol is weggelegd voor de Staten en de Staten de mogelijkheden gaan verkennen 

die er zijn om gestalte te geven aan de samenwerking tussen de Staten van Flevoland, Noord-

Holland, Utrecht en Zuid-Holland; 

 - de discussie over het middenbestuur gevoerd moet blijven worden met in ieder geval de gekozen 

volksvertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland; 

verzoeken het college, dragen het college op: 

deze stellingname van de Staten kenbaar te maken aan Provinciale Staten van de provincies Noord-

Holland, Utrecht en Zuid-Holland en de stellingname van de Staten tevens kenbaar te maken aan de 
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Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Eerste en Tweede Kamer der 

Staten-Generaal; 

en gaan over tot de orde van de dag.” (2) 

 

Ik stel vast dat motie 1 is vervallen en motie 2 daarvoor in de plaats is gekomen. 

Met uw welnemen zal ik nu een korte reactie geven op de inbreng van de Staten over het dossier 

waarover wij vanavond spreken. Ik zal dat niet uitgebreid doen want de discussie gaat nog door, 

maar ik heb er wel behoefte aan enkele punten te markeren. 

Door verscheidene sprekers is, heel begrijpelijk, gerefereerd aan het verschijnsel – laat ik het zo 

maar noemen – van de Holland Acht. Ik wil nogmaals duidelijk maken dat de Holland Acht begon-

nen zijn naar aanleiding van een evaluatie van de samenwerking in de randstad. Met elkaar hebben 

wij moeten constateren dat de wijze waarop wij tot nu toe hebben samengewerkt niet erg effectief en 

ook niet democratisch gelegitimeerd is. Dat was de hoofdreden om te gaan nadenken over de vraag 

wat kan worden gedaan om daarvoor een oplossing te vinden. Uit de evaluatie bleek dat alle betrok-

kenen behoorlijk ontevreden zijn over de wijze waarop de samenwerking verloopt.  

Tegelijkertijd verschenen rapporten waaruit blijkt dat een behoorlijk negatieve ontwikkeling dreigt 

met betrekking tot de positie van het economisch kerngebied van Nederland, de randstad, in Euro-

pees en mondiaal verband. Die twee zaken zijn aan elkaar gekoppeld als een schets van de proble-

matiek waarmee wij te maken krijgen.  

Wij moeten met elkaar vaststellen dat wij, als het gaat om mobiliteit, om economische ontwikkeling, 

om het grijpen van kansen op het gebied van de kennissamenleving waarnaar wij toe moeten, in ons 

land en zeker in de Randstad als overheden niet erg slagvaardig hebben geopereerd. In eerste termijn 

zijn daarvan voorbeelden genoemd. Te denken valt aan de problematiek op het gebied van de infra-

structuur. Wij moeten vaststellen dat het niet lukt tempo te maken met het vinden van oplossingen 

daarvoor, terwijl dat nodig is om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren voor de maatschap-

pelijke actoren die de economische ontwikkeling zullen moeten realiseren. 

Om die reden hebben de Holland Acht gezegd te willen agenderen dat wij op dit gebied een pro-

bleem hebben en moeten praten over de mogelijkheden die er zijn om dit vraagstuk van het realise-

ren van maatschappelijke opgaven te kunnen oppakken. Wij hebben geprobeerd daarvoor een aantal 

mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven. Mijn opstelling binnen de Holland Acht is dat het ver-

volgens aan anderen dan de Holland Acht is om aan te geven welke de mogelijkheden zouden zijn 

die naar ieders overtuiging een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de maatschappelijke 

vraagstukken.  

Het is lastig weg te blijven van de neiging die wij in Nederland allemaal hebben – waarschijnlijk 

heeft dat met onze grote cartografische traditie te maken – onmiddellijk kaartjes te gaan tekenen en 

grenzen te gaan trekken. Dat is in zo’n debat bijna onvermijdelijk, maar wij moeten constateren dat 

zo’n aanpak niet productief is. Dat debat wordt niettemin om ons heen gevoerd en wij moeten daar-

op attent blijven. 

Wij moeten blijven openstaan voor de signalen die wij om ons heen horen. Daarom ben ik blij met 

de zinsnede in de motie waarin staat dat de Staten van Flevoland met de Staten van Noord- en Zuid-

Holland en Utrecht in gesprek willen gaan over de mogelijkheid een richting te vinden, waarin wij 

een bijdrage kunnen leveren aan de wel onderschreven analyse dat wij het op dit moment minder 

goed doen dan zou moeten bij het vinden van oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken in 

dit gebied. Welke bestuurlijke grenzen ook getrokken worden, het is vanzelfsprekend dat altijd over 

de grenzen heen met relevante maatschappelijke en bestuurlijke partners zal moeten worden samen-

gewerkt. Voor Flevoland is het overduidelijk dat voor wat betreft bepaalde dossiers samenwerking 

met het ten noorden en ten oosten van ons gelegen deel van Nederland absoluut noodzakelijk is, nu 

en ook in de toekomst. 

Ik denk dat het ook goed is met elkaar vast te stellen dat de opgave die Flevoland voor Nederland 

heeft te vervullen een opgave is die vooral wordt getriggerd, geïnitieerd, vanuit de enorme proble-

matiek van de congestie in het westelijk deel van ons land. Dat is de zwaarste claim die op de pro-

vincie Flevoland als de schatkamer van Nederland wordt gelegd. Dat betekent dat wij met de part-

ners die in dat kader verantwoordelijkheden dragen in contact moeten blijven en naar mijn idee zijn 

wij daarin in de afgelopen tijd onvoldoende geslaagd.  

In deze motie spreken de Staten uit dat het nog te vroeg is om aan een structuurdiscussie te denken, 

maar de Staten goed zullen volgen wat er gebeurt en zich absoluut niet aan het debat willen onttrek-

ken. Het voeren van een structuurdiscussie is echter niet uw wens, u wilt over concrete samenwer-
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king en de mogelijke versterking van concrete samenwerking over onze grenzen heen praten. Voor 

de ontwikkeling van Flevoland en met name voor de ontwikkeling van het zuidelijk deel van Flevo-

land in de komende tien à vijftien jaar is dat van grote betekenis. Als dat niet gebeurt zullen zonder 

ons beslissingen over ons worden genomen, dat verzeker ik u. 

Ik hoop van harte dat de ontwikkelingen die in de komende maanden op ons gaan afkomen ons in de 

gelegenheid zullen stellen samen met de partners over onze grenzen heen te bewijzen dat wij in staat 

zijn de effectiviteit van ons bestuurlijk handelen te vergroten. Dat betekent dat alle volksvertegen-

woordigingen die hierbij zijn betrokken de bereidheid zullen moeten hebben in die samenwerking te 

investeren, niet alleen mentaal maar ook door het aan de dagelijkse besturen bieden van ruimte om 

tot resultaten te komen en die dagelijkse besturen de ruimte te geven af en toe ook eens thuis te ko-

men met iets dat niet alleen het belang van de eigen provincie of de eigen gemeente doch het belang 

van het grote geheel dient.  

Ik zal een voorbeeld geven: als niet goed wordt samengewerkt, besluiten de Staten van Noord-

Holland samen met de minister over de A6/A9. Dat is heel simpel, zo gaat dat. Het gaat om een tra-

ject op het grondgebied van de provincie Noord-Holland en de minister gaat over het geld. Dit 

voorbeeld geeft aan hoe belangrijk het voor de ontwikkeling van Flevoland is dat wij aan tafel zitten 

en proberen adequaat samen te werken. Het gaat om grensoverschrijdende problematieken. Ik denk 

dat uit uw bijdragen helder is geworden dat een stap naar een volledige autoriteit voor de gehele 

Randstand voor wat de Staten betreft niet aan de orde is. Het is goed dat ik dat weet. Dat betekent 

dat wij samen met Noord-Holland op dat punt heldere signalen kunnen blijven afgeven, hoe moei-

lijk dat ook is omdat er ook andere krachten zijn. 

Op dit moment kan ik geen antwoord geven op impliciet gestelde vragen, zoals de vraag of de mi-

nister met iets gaat komen. Het is nog steeds zijn voornemen met een toegespitste notitie met een 

inperking tot één of twee van de zeven geschetste opties te komen. Ik weet niet of hij daarin voor de 

Kamerverkiezingen zal slagen, maar dat is wel zijn intentie. 

Tot zo ver mijn reactie op het door u gevoerde debat. Ik kan u zeggen dat het college met de thans 

voorliggende motie goed kan leven. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik ben er blij om dat de meerderheid van de Staten de 

motie kan steunen. Omdat het hier om een zeer belangrijke zaak voor de provincie Flevoland gaat, 

kijk ik met een schuin oog naar de fractie van de SP. Het zou mij een lief ding waard zijn als deze 

motie unaniem door de Staten zou worden onderschreven. 

Het in eerste termijn door de heer Walraven gehouden betoog heb ik goed tot mij laten doordringen 

en ik denk dat er niet veel licht zit tussen de opvatting die in de aangescherpte motie is verwoord en 

zijn positie. In eerste termijn heeft de heer Walraven aangegeven te kiezen voor een situatie waarin 

Almere bij de noordvleugel aanhaakt… 

 

De heer Walraven: Daarvoor kies ik niet, ik heb gezegd dat die ontwikkeling naar onze mening on-

afwendbaar is. 

 

De heer Bogerd: Dat standpunt past nog beter binnen de motie. 

 

De heer Walraven: Mij is in het verleden verweten dat ik de realiteit wel eens uit het oog verlies, 

maar ik heb inmiddels al een aantal malen moeten constateren dat dit bij andere partijen ook het ge-

val is. 

 

De heer Schaap: Dat is geen antwoord op de vraag die u werd gesteld. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Natuurlijk kan niemand een garantie geven ten aanzien 

van de uitkomst van deze discussie. Ik denk dat het belangrijk is dat de Staten een zo breed mogelijk 

signaal afgeven, dat duidelijk maakt waarvoor de provincie Flevoland staat. 

Als u de motie leest, zult u zien dat de Staten van Flevoland vooralsnog kiezen voor het onverkort 

handhaven van de bestuurlijke structuur van Flevoland in de komende periode, maar geven zij ook 

aan hun ogen niet te sluiten voor de problematiek van de Randstad. Wij zijn van mening dat wij op 

een niet-vrijblijvende manier intensief moeten samenwerken met de noordvleugelpartners en met de 

partners in de Randstad. Dat is een standpunt dat ik in uw betoog met betrekking tot Almere ook heb 

horen doorklinken. 
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De motie haakt voortreffelijk aan bij het standpunt dat u in het zojuist door ons gevoerde interrup-

tiedebatje hebt verwoord. U hebt gezegd er de voorkeur aan te geven dat de bestuurlijke structuur op 

Flevolandse schaal blijft bestaan en ik ben van mening dat wij door het in de thans voorliggende 

motie afgegeven signaal proberen te bewerkstelligen dat die bestuurlijke situatie vooralsnog wordt 

gehandhaafd, zodat wij de opgave waarvoor wij in dit gebied staan kunnen voltooien. Nogmaals: dat 

kunnen wij niet alleen, wij zullen dat in samenspraak met onze bestuurlijke partners in de Randstad 

moeten doen. 

 

De heer Walraven: Mijn fractie is, mede gehoord uw inbreng, bereid te motie mede te ondertekenen, 

maar wil daarbij wel nadrukkelijk de kanttekening plaatsen het zeer te betreuren dat de provincie 

Flevoland de enige provincie is die geen, als was het maar een voorlopig, standpunt inneemt. Ik 

weet niet of dat wijs is. Ik wil graag dat de kanttekening in de notulen wordt vastgelegd. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Wij nemen juist wel een standpunt in. Het is natuurlijk 

niet alleen de motie die ter discussie ligt. Wij hebben het ook over de notitie “Stellingname Staten 

Flevoland”, waarin staat wat wij vinden dat in dit gebied, in samenspraak met de partners in de regio 

en in de randstad, zal moeten worden ondernomen. In die notitie staan stevige woorden over sa-

menwerking, over de positie van Flevoland en over de wens de historische opgave die wij hebben 

vooralsnog in eigen beheer uit te voeren, omdat wij denken dat ons bestuursorgaan daartoe het best 

is toegerust. Ik ben van mening dat de inhoud van de notitie voor een belangrijk deel in lijn is met 

de strekking van uw betoog. 

 

De heer Walraven: Ik denk dat alle door elkaar lopende vormen van actieve samenwerking, overleg 

en verkenning in de regio randstad moeten worden opgeheven om de zaak weer werkbaar te maken.  

Ik realiseer mij dat ik chargeer. 

Nogmaals: als de door mij gemaakte kanttekening voor de overige fracties acceptabel is, zullen wij 

de motie mede ondertekenen omdat ook wij er in de context van de eerder door mij gegeven uitleg 

de voorkeur aan geven dat de provincie Flevoland in haar huidige vorm wordt gehandhaafd. 

 

De heer Goossens: Met uw laatste opmerking ben ik erg blij en ik ben ook blij met de door u uitge-

sproken bereidheid de motie mede te ondertekenen. 

Ik wil er wel op wijzen dat de door u geplaatste kanttekeningen bij de besluitvorming in de notulen 

van deze vergadering een eigen uitwerking zullen hebben, maar wie ben ik om u van het maken van 

kanttekeningen te weerhouden? Ik denk dat wij moeten proberen richting anderen eenduidig het sig-

naal af te geven dat wij zelfbewust zijn en onze taken voor een belangrijk deel zelf aan kunnen, 

maar onze ogen niet sluiten voor mogelijke samenwerkingsvormen met anderen. Daar gaan wij vol-

uit voor. 

 

De heer Walraven: Uiteraard hebben wij geen enkel bezwaar tegen samenwerking die versterkend 

is, maar wij zijn geen voorstanders van samenwerken om het samenwerken en vinden het jammer 

dat onze provincie geen voorlopig standpunt inneemt. In dat opzicht wijkt onze mening af van het 

standpunt van de overige respectabele fracties. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Een korte opmerking over de Holland Acht, waaraan u 

zojuist hebt gerefereerd. De leden van de Holland Acht vormen een zelfstandig bestuursorgaan en 

hebben de taak bepaalde zaken aan de orde te stellen. Wij zijn u ervoor erkentelijk dat u deze pro-

blematiek op het bordje van de Staten hebt gelegd en wij daarover nu spreken. 

Sprekend over het belang van samenwerking sprak u over het traject A6/A9, dat op het grondgebied 

van de provincie Noord-Holland is gelegen. Ik meen dat een klein deel daarvan zich op het grond-

gebied van de provincie Utrecht bevindt.   

Ook wij vinden het belangrijk dat de Staten elkaar vinden om over gemeenschappelijke problema-

tieken te spreken, zodat degenen die uiteindelijk het besluit zullen nemen weten welke de gevolgen 

daarvan zullen zijn voor andere provincies, zoals de provincie Flevoland. Dat staat ook in de motie 

verwoord. Het is goed dat de Staten van Flevoland met de andere gekozen vertegenwoordigers in 

overleg treden.  
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De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. U hebt er terecht op gewezen dat de provincie Flevoland 

een schatkamer is. Het bewijs daarvan is vanavond geleverd door het feit dat ook de SP-fractie zich 

bereid heeft verklaard de motie te ondertekenen. Dat typeert de interne samenwerking in onze 

prachtige provincie. Het is belangrijk dat wij gezamenlijk uitdragen waarvoor wij in de komende 

discussie staan. 

In de richting van de Walraven merk ik op dat de namen van onze fractie maar één lettertje verschil-

len. Ik ga er dan ook vanuit dat wij elkaar in toekomst volledig zullen weten te vinden. 

 

De heer Goossens: Ik zie de lijstverbinding er al aankomen! U kunt die ene letter tussen haakjes zet-

ten. 

 

De heer Bogerd: Ik denk dat het niks wordt! 

 

De heer Walraven: Daar zie je het weer: zo praten wij over samenwerking en nu laat u dat idee al 

weer vallen!  

 

De voorzitter: Ik stel vast dat motie 2 Statenbreed is aanvaard. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter: De vergadering is gesloten (21.25 uur) 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 5 okto-

ber 2006. 

 

de griffier, de griffier,   de voorzitter, 

 


