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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 6 juli 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

Aanwezig zijn: 
de heer J.M.Bos (PvdA), 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), 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 J.L.Crebas 
(D66), mevrouw M.I.Creemers-Hazebroek (VVD), de heren N.Demirbilek (SP) en B.G.van het Erve 
(CDA), mevrouw M.L.Ebbens-Smit (VVD), de heren J.E.Geersing (CU), C.J.M.Goossens (PvdA) en 
E.W.Gumbs (PvdA), mevrouw K.J.H.Hasper-Wolters (CDA), de heer J.Jongsma (ONS Flevoland), me-
vrouw M.Jonker-Waterlander (VVD), mevrouw F.T.Joosse (CU), mevrouw M.H.Koster (PvdA), de heren 
J.Kramer (VVD), L.H.M.Lammers (ONS Flevoland), A.H.R.Leijten (CDA) en 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 
W.R.Ruifrok (PvdA), E.Schaap (GL), R.A.P.Schouwaert (PvdA), A.A.J.M.de Schutter (CDA) en 
R.J.Siepel (CU), mevrouw E.H. Soudain (PvdA), de heren R.Spriensma, K. Tadema (CU), (CDA), 
P.H.Walraven (SP) en J.van Wieren (CDA), mevrouw T.Zeilstra-van der Meulen (PvdA) en de heer 
P.Zijlstra (CDA). 
 

Afwezig zijn: mevrouw F. Laamraoui (GL), de heren C. Meijer (GL) en J.P. Slicht (PvdA) en mevrouw 

L.B.M. Venselaar (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 voor deze vergadering zijn binnengekomen van me-

vrouw Venselaar, de heer Slicht, mevrouw Laamraoui en de heer Meijer. De heer Leijten zal later 

ter vergadering verschijnen en wij vermoeden dat voor de heer Geersing hetzelfde geldt.  

Voorts deel ik u mede dat de heer Schouwaert ons heeft laten weten mondelinge vragen te willen 

stellen over de Milieu Effect Rapportage betreffende de Luchthaven Lelystad. Ik geef de heer 

Schouwaert nu graag de gelegenheid daartoe. 

 

De heer Schouwaert: Mijnheer de voorzitter. De vragen die ik u wil stellen gaan inderdaad over de 

Luchthaven Lelystad en meer in het bijzonder de twee Milieu Effect Rapporten die op dit moment 

over de luchthaven gemaakt worden: één voor fase 1, zeg maar de nasleep uit 2001, en één voor fase 

2, die op de toekomst is gericht. 

Van 2 juni tot 13 juli aanstaande ligt fase 1 voor een ieder ter inzage. Als je die MER leest, zie je dat 

nog steeds twee vliegroutes voor zwaar vliegverkeer pal boven het woongebied van de gemeente 

Zeewolde zijn gepland. De Startnotitie voor de MER fase 2 - procedureel een ander verhaal, maar de 

inhoudelijke samenhang lijkt mijn fractie evident - heeft indertijd in de gemeente Zeewolde veel 

consternatie opgeleverd en geleid tot een paar duizend inspraakreacties waarin de inwoners van 

Zeewolde duidelijk hebben aangegeven dat zij daarvoor niet geporteerd zijn. 

Mijn fractie wil het college hierover de volgende vragen stellen. 

1. Kunt u aangeven wat in formele zin de betrokkenheid van het provinciaal bestuur, meer in het 

    bijzonder het college, is bij deze beide MER-procedures? 

2. Ziet u mogelijkheden om los van de mogelijke formele inbreng ook op een informele manier de 
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 belangen van de desbetreffende inwoners van onze provincie zo goed mogelijk te behartigen? 

3. Hebt u in het kader van uw eventuele betrokkenheid tot nu toe iets ondernomen om die geplande 

 vliegroutes te wijzigen op een manier die de overlast zal minimaliseren? 

4. Voor zover dat onverhoopt niet het geval zou zijn: bent u bereid op zo kort mogelijke termijn – 

voor 13 juli, de datum waarop de inzagetermijn afloopt – op dat punt actie te ondernemen? 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Het college heeft de 

mogelijkheid bij de formele inspraakmomenten in de beide MER-procedures zienswijzen in te die-

nen. Wij hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en uiteraard zullen wij van die mogelijkheid 

gebruik blijven maken. 

Waar mogelijk behartigen wij de belangen van de inwoners van onze provincie ook op informele 

wijze. Wij hebben hierover ambtelijk en bestuurlijk contacten,  bijvoorbeeld met de Staatssecretaris, 

en op de daartoe geëigende momenten zullen wij ook contact zoeken met Tweede Kamerleden. Ik 

hoop dat ook de Staten iedere gelegenheid zullen aangrijpen om de contacten te benutten, die zij met 

relevante instanties hebben. 

Zoals gezegd hebben wij tot nu toe zowel ambtelijk als bestuurlijk contact gehad met het Ministerie, 

met de Staatssecretaris. Dat contact heeft onder andere geleid tot de instelling van een werkgroep 

waarin de Luchtverkeersleiding Nederland, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de directeur van de 

Luchthaven Lelystad en de provincie, mede namens de vier gemeenten, zitting hebben. Deze werk-

groep staat onder leiding van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart. Dat heeft ook te 

maken met het feit dat het Nederlandse luchtruim moet worden herzien omdat het militaire lucht-

ruim waarschijnlijk zal worden aangepast. Op die manier zou meer ruimte kunnen ontstaan. 

Wij doen dus al al het mogelijke en zullen ook al het mogelijke blijven doen om ervoor te zorgen 

dat de inwoners van onze provincie zoveel mogelijk van geluidoverlast gevrijwaard blijven. Dat 

geldt niet alleen voor de inwoners van de gemeente Zeewolde, maar ook voor de overige inwoners 

van onze provincie. 

 

2. Vaststelling agenda 
De voorzitter: Ik stel u voor de punten 5 en 6 om te draaien. Op die manier stellen wij eerst de 

commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven in de gelegenheid haar rapport uit te brengen, waar-

na wij zullen overgaan tot het afscheid van de heren Van Daalen en Keur. Daarna zal ik het nieuw 

benoemde en hopelijk straks toegelaten Statenlid voor het front van de troepen beëdigen. 

Na het afscheid  van de heren Van Daalen en Keur zal ik de vergadering kort schorsen om u in de 

gelegenheid te stellen de vertrekkende leden de hand te schudden. In ieder geval één van de twee he-

ren moet vanwege andere verplichtingen deze zaal spoedig verlaten. Om die reden nemen wij al aan 

het begin van deze vergadering afscheid. Er zijn volksvertegenwoordigingen die roepen! 

Ik constateer dat u met deze wijziging kunt instemmen. 

 

3. Notulen van de openbare vergadering d.d.24 mei 2006 

Notulen van de openbare vergadering d.d. 8 juni 2006 

De notulen van de openbare vergadering van 24 mei 2006 worden zonder beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 

 

De voorzitter: Over de notulen van de vergadering van 8 juni heb ik één opmerking gekregen. Op 

bladzijde 18 van deze notulen, op bladzijde 88 van de bundel, staat in een citaat van de heer Van 

Wieren het woord “daadkrachtig” waar “draagkrachtig” moet staan. Die correctie maakt de passage 

logischer en daarom neem ik aan dat hij dat inderdaad heeft gezegd.  

 

De notulen van de vergadering van 8 juni 2006 worden met inachtneming van de aangebrachte wij-

ziging vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter: Ik heb een tweetal mededelingen voor u. 

Allereerst meld ik u dat wij hedenmiddag een bijeenkomst hebben gehad met het Seniorenconvent 

en wij in die bijeenkomst met elkaar hebben afgesproken, dat wij ernaar streven op de reservedatum 

voor PS, 14 september, een Statenvergadering over de toekomst van het middenbestuur te beleggen. 

Ik verzoek u die datum vrij te houden. 
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Voorts wil de heer Bos een mededeling doen over een stuk dat op uw tafels is uitgelegd. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Uitgelegd zijn een persbericht en een foto 

waarop is te zien, dat ik namens de Staten een chèque overhandig aan de heer Gavilov en de direc-

teur van het ziekenhuis in Dmitrov. Zij hebben mij nadrukkelijk gevraagd u namens het ziekenhuis 

en de inwoners van Dmitrov dank over te brengen voor uw bijdrage, waardoor zij een cardio-echo-

apparaat hebben kunnen aanschaffen. Daaraan wil ik toevoegen dat de directeur op deze foto iets 

minder blij kijkt dan zij in werkelijkheid was. Zij was wel degelijk heel blij! 

Nogmaals de hartelijke dank namens de inwoners van Dmitrov. 

 

De voorzitter: Waarvan acte. 

 

5. Rapportage commissie onderzoek geloofsbrieven, benoeming nieuw Statenlid 

De heer Appelman: Mijnheer de voorzitter. De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven heeft 

de geloofsbrieven van de heer Tadema onderzocht en vastgesteld, dat zij aan alle in de Kieswet en 

de Provincieweg geformuleerde eisen voldoen. De commissie adviseert de Staten positief omtrent 

de toelating van de heer Tadema. 

 

De voorzitter: Ik stel u voor conform het advies van de commissie te besluiten. 

 

Aldus wordt besloten. 

 

6. Afscheid van de Statenleden Keur en Van Daalen 
De voorzitter: Wij zijn nu toe aan het afscheid van twee leden van de Staten. Dat is opvallend want 

er is, zoals u zojuist hebt geconstateerd, nog maar één nieuw lid toegelaten. Dat komt doordat in de 

procedure voor de opvolging van de heer Keur een laatste handtekening ontbreekt en die handteke-

ning helaas niet voor vanmiddag half zes kon worden verkregen. Om die reden kunnen wij de ge-

loofsbrieven van de opvolger van de heer Keur nog niet laten onderzoeken. De benoeming van de 

opvolger van de heer Keur zal in de Statenvergadering van 7 september plaatsvinden. Niettemin 

hebben wij in overleg met beide heren besloten aan het begin van deze avond voor de   één het  for-

mele afscheid als lid van de Staten en voor de andere het materiële afscheid als lid van de Staten  te 

laten plaatsvinden. 

Als eerste wil ik mij wenden tot het Statenlid, dat door de toelating van de heer Tadema zijn lid-

maatschap van de Staten heeft verloren. Tegen toelatingsbeslissingen is geen beroep mogelijk, de 

toelating van de heer Tadema is onherroepelijk en dat betekent, dat de heer Van Daalen zijn Staten-

lidmaatschap heeft verloren. 

De heer Van Daalen maakt sinds 1 oktober 1998 deel uit van de Staten. Hij werd toen lid van dit 

college als opvolger van de heer Kok, die opvallenderwijs ook naar het lokale bestuur vertrok. Ik 

meen dat hij gemeenteraadslid is geworden.  

De heer Van Daalen kwam destijds als lid van de RPF-fractie in ons midden. In de bijna acht jaar 

van zijn Statenlidmaatschap heeft de heer Van Daalen zitting gehad in de commissies algemene za-

ken; wegen en verkeer en vervoer; financiën, zorg en educatie en in de laatste periode, sedert 2003, 

in de commissie bestuur. U denkt wellicht dat ik iets ben vergeten, maar dat is niet het geval. Ik kom 

daarop zo dadelijk terug. 

De heer Van Daalen was altijd nauw betrokken bij en zeer geïnteresseerd in het voorsorteren op de 

dualisering, bestuurscultuur en bestuursprocessen. Sedert april 2000 was de heer Van Daalen lid van 

de Statenwerkgroep bestuurlijke vernieuwing en die Statenwerkgroep adviseerde – dat was één van 

de eerste adviezen – de leden van het college niet langer voorzitter van commissies te laten zijn. Wat 

is daarna gebeurd? De heer Van Daalen was binnen de kortst mogelijke tijd voorzitter van de com-

missie AZ! 

In de nieuwe bestuursperiode is de heer Van Daalen wel voorzitter van een commissie gebleven, 

maar dan van een andere: de commissie samenleving. Toen was een en ander ook wettelijk gere-

geld. Het was toen niet langer de vrije keuze van de Staten het voorzitterschap bij de Statenleden te 

leggen, dat was in de nieuwe gewijzigde Provinciewet vastgelegd. De heer Van Daalen was daarmee 

ook lid van het Presidium van de Staten, dat de rol van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft 

overgenomen en de voortgang van het bestuursproces is blijven bevorderen en aansturen. In al die 

rollen en ook in al zijn inbrengen in de PS-vergaderingen als voorzitter van zijn fractie heeft de heer 
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Van Daalen veel aandacht gevraagd voor de duale verhoudingen, het bestuursproces en de bestuurs-

cultuur. Ik zeg nu niets over de beroemde lijstjes van de heer Van Daalen met cijfermatige vergelij-

kingen, waarover het college en hij het nooit eens werden. 

Het is niet toevallig dat in de commissie waarvan de heer Van Daalen de laatste tijd voorzitter is 

geweest vaak het voortouw is genomen voor nieuwe aanpakken in ons bestuursproces. Ik noem en-

kele voorbeelden: de opstart van de discussie over de Sportnota op een op dat moment niet gebrui-

kelijke manier, de hoorzittingen over de Sportnota en over de Cultuurnota en laatstelijk het onder-

werp “beleidseffectmeting” door commissies uit de Staten. Ik ben benieuwd of de heer Van Daalen, 

nu hij plaats heeft genomen aan de andere kant van de tafel – zij het niet hier -, zo’n enthousiast 

voorstander van het dualisme zal blijven. In alle eerlijkheid: soms is het dualisme lastig voor de be-

stuurders! 

Naast al het werk dat hij in de Staten deed, was de heer Van Daalen ook een belangrijke motor bij 

het tot stand brengen van de fusie tussen zijn oorspronkelijke partij en het GPV tot wat nu de Chris-

tenUnie heet. Ik herinner mij nog goed dat hij in de Staten de mededeling deed dat de twee fracties, 

die op afzonderlijke titel in onze Staten waren binnengekomen, vanaf een bepaald moment als 

ChristenUnie wilden worden aangesproken. De heer Van Daalen heeft in dat proces ook landelijk 

een belangrijke rol gespeeld. Als ik het goed heb was hij de eerste landelijke voorzitter van de 

ChristenUnie. Kortom, in de heer Van Daalen verliezen wij een Statenlid met een grote betrokken-

heid bij en inzet voor de publieke zaak.  

Wij danken de heer Van Daalen voor het feit dat hij zijn betrokkenheid bijna acht jaar in dienst van 

de provincie Flevoland heeft willen stellen. Wij vinden het jammer dat hij ons gaat verlaten, maar 

waarderen het dat hij zijn betrokkenheid en inzet voor de publieke zaak in één van de Flevolandse 

gemeenten zal blijven voortzetten. Heel hartelijk dank! 

Namens ons allen wil ik de heer Van Daalen graag het bekende aandenken aan een bestuursperiode 

in de provincie Flevoland overhandigen. 

 

De voorzitter speldt de heer Van Daalen de speld van de provincie Flevoland op. (applaus) 

 

De voorzitter: Ik ga eerst even naar de heer Keur en daarna zal ik de heer Van Daalen en Keur de 

gelegenheid geven een woordje tot ons te richten. 

Voor de heer Keur is het de tweede keer dat hij afscheid neemt van Provinciale Staten. Als ik het 

goed heb was hij van april 1991 tot augustus 1994 lid van de Staten en is hij toen naar de Tweede 

Kamer vertrokken. In maart 2002 keerde hij terug als opvolger van Herman Vermeer, die naar het 

Europees Parlement ging. Dat is een redelijke stoelendans: Europa, rijk, provincie en nu gemeente. 

Dat is overigens aardig in het licht van de discussie die wij op 14 september zullen voeren over de  

wijze waarop bestuurslagen zich met elkaar verhouden. 

De heer Keur is geroepen tot het wethouderschap in zijn geliefde Noordoostpolder. Wij kunnen 

zeggen dat de rode draad in de twee perioden die de heer Keur in onze Staten heeft doorgebracht het 

onderwerp landbouw, met name plattelandsbeleid en de ontwikkeling daarvan, is geweest. Hij heeft 

zich daarover op vele momenten luid en duidelijk uitgelaten en zich ook intensief beziggehouden 

met bijvoorbeeld de nota Landbouw en recentelijk nog met de notitie over intensieve veehouderij. 

Die onderwerpen lagen hem voor op de tong op alle momenten waarop dat hem uitkwam. Dat de 

heer Keur uit Noordoostpolder komt steekt hij bepaald niet onder stoelen of banken hoewel hij ook 

vanaf een grotere hoogte het gehele grondgebied van onze provincie in ogenschouw heeft genomen, 

waarbij hij zelfs bestuurders mee naar boven heeft gesleept. 

Er is één eigenschap waarvan wij de heer Keur niet kunnen beschuldigen, namelijk een overgenuan-

ceerde vaagheid. Hij was en is een man van duidelijke en korte – soms one liner-achtige - uitspra-

ken, zoals bijvoorbeeld de uitspraak die hij deed in de hitte van de strijd over het ziekenhuis: “Laten 

wij de Ketelbrug maar optrekken en vastlassen!” Hij kan erover heen vliegen! 

Met zijn recht voor zijn raap wijze van zich uitdrukken wist hij overigens wel veel aandacht te trek-

ken, niet alleen voor zijn persoon maar ook voor het onderwerp waarvoor hij zich inspande. Ik denk 

dat hij door zijn wijze van opereren bij het publiek één van de bekendste Statenleden is. 

Wij kunnen vaststellen dat wij in de heer Keur een zeer markante persoonlijkheid verliezen. Wij 

wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol als dagelijks bestuurder. Ik heb het gevoel dat wij nog 

wel eens van hem zullen horen. 

Ik zal nu ook de heer Keur de speld opspelden. 
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De voorzitter speldt de heer Keur de speld van de provincie Flevoland op. (applaus) 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Dank voor uw goede woorden over mijn periode van 

acht jaar in uw midden, een periode waarvan ik heb genoten. Zo nu en dan hadden wij wel eens een 

stevig debat en zo nu en dan dacht ik terwijl ik naar huis reed wel eens “waarvoor doe ik het alle-

maal?”, maar als je dan thuiskomt, nog eens nadenkt en je collega’s de revue laat passeren, denk je 

dat het toch de moeite waard was dat je in Lelystad was en het debat te zijn aangegaan. Het is jam-

mer dat je lang niet altijd je zin krijgt, maar dat weet je als je lid bent van een kleinere partij. Bij de 

laatste algemene beschouwingen heb ik gezegd dat het mij is opgevallen dat de dingen, die wij 

graag willen, meestal na een jaar of twee alsnog op de agenda komen. Het is een kwestie van wach-

ten, dan komt het vanzelf goed.  

Ik ben een vrij ongeduldig persoon, maar dat was niet de reden waarom ik onmiddellijk na het in-

stellen van de pilot dualisering voorzitter van de commissie bestuur wilde worden. Het was niet mijn 

bedoeling u weg te duwen - tot op dat moment was u voorzitter van die commissie -, maar ik meen-

de oprecht dat het goed zou zijn als de Staten die taak zelf op hun schouders zouden nemen. De 

voorzitters uit de Staten worden daartoe nog steeds niet voldoende gefaciliteerd, maar het is toch een 

goede zaak dat zij die rol op zich nemen. Dat heb ik in de afgelopen periode ervaren. Ik ben van 

mening dat het debat in de commissies daardoor heeft gewonnen. 

Die lijstjes … Het heeft een jaar of vier of vijf geduurd voordat ik mijn lijstjes terugvond in de stuk-

ken die van het college kwamen. Toen ben ik met het maken daarvan opgehouden. 

Kijkend naar dit gremium en naar de provincie als bestuurslaag denk ik, dat voor de provincie als 

bestuurslaag nog steeds een belangrijke functie is weggelegd. Er wordt nu weer gediscussieerd over 

de vraag of deze bestuurslaag groter of anders zou moeten worden. Ik denk dat de discussie hierover 

nog geruime tijd zal voortduren. In dit traject is het belangrijk deze discussie ten bate van de burgers 

te winnen. Ik spreek niet over de uitkomst, maar zeg dat deze discussie gewonnen moet worden. Het 

is belangrijk dat de Staten zich aan de uitspraak “schoenmaker, houd je bij je leest” houden. Met an-

dere woorden: doe niet meer dan wat je daadwerkelijk zelf moet doen. Zo nu en dan ben ik zelf wel 

eens over de scheef gegaan, maar het is belangrijk dat je de dingen doet waarvoor je moet staan. Ik 

merk dat nu ook al een klein beetje in de andere positie, waarin ik verkeer. Het is overigens niet een 

hoger orgaan dan de Staten dat mij vanavond roept, maar het zijn de Voorjaarsbeschouwingen in de 

gemeente Zeewolde. Het antwoord op de vraag of dat een hoger of lager orgaan is dan Provinciale 

Staten wil ik in het midden laten. 

Het mooie van de provincie Flevoland is dat zij klein en overzichtelijk is en je heel snel oog kunt 

krijgen op hetgeen gebeurt en wij met elkaar ook snel kunnen schakelen. In de afgelopen periode is 

dat gebleken. Ik ben er blij om dat wij in de afgelopen periode in deze Statenzaal op die manier be-

zig zijn geweest. Ik zou nog veel meer over deze bestuurslaag willen zeggen, maar dat zal ik niet 

doen. 

Ik wil u nog één ding meegeven. Zoals u weet staat de ChristenUnie telkens weer voor de vraag hoe 

op een christelijke wijze politiek te bedrijven. Een Minister die nog demissionair is heeft daarover 

de vorige week een heel epistel geschreven. Ik ben het niet volledig met hem eens. Ik zou de Staten 

een tekst uit de bijbel willen meegeven, waarmee iedereen die dit werk doet iets kan. Die tekst luidt: 

“Zoekt de vrede voor de stad want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.” Als u zo met elkaar be-

zig bent, voor elkaar, naar elkaar toe, zal dat goed zijn voor de provincie Flevoland. In dat citaat 

staat een tussenzin die ik de Staten ook wil meegeven: “en bidt voor haar tot de Here.” 

Het ga u goed. (applaus) 

 

De heer Keur: Dank voor uw woorden, mijnheer de voorzitter. 

Het is apart te constateren dat het gemeentebestuur van Noordoostpolder zich een bepaalde allure 

heeft aangemeten. Het gemeentebestuur van Noordoostpolder stuurde ons bijna naar huis op de dag 

waarop het kabinet viel. Als dat zou zijn gebeurd, zou dat mijn kortste politieke carrière zijn ge-

weest, namelijk ongeveer zeven weken! Het ging daarbij natuurlijk om het ziekenhuis, maar geluk-

kig is het allemaal goed afgelopen. Als u pech zou hebben gehad, zou ik hier over een maand mis-

schien wel weer hebben gestaan om voor de derde keer Statenlid te worden. Dat zou te gek zijn, dat 

doe ik dan ook niet. 

Het is mij opgevallen dat u eigenlijk een makkie hebt. Ik bekijk het nu van de andere kant, als wet-

houder. Dat is andere koek! Het dualisme wordt vandaag aan de dag erg ver doorgevoerd, maar hier 

is het nog redelijk vredig. 
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Dat brengt mij op het volgende. Ik ben van mening dat in de Staten van Flevoland sprake is van 

harmonie. Dat heb ik altijd gevonden. Niet in de laatste plaats is dat aan de hoge kwaliteit van mijn 

fractie te danken. Ik vind echt dat mijn fractie een heel goede fractie is. 

Het werk in de commissie onder de bezielende leiding van Eelco Schaap vond ik heel plezierig. 

Daar gebeurt wat en daar kun je af en toe ook lachen. Soms kon ik Eelco niet meer volgen en dan 

zei ik “nu zijn wij er weer”. Het was heel plezierig met elkaar moeilijke dingen voor elkaar te krij-

gen. Dankzij de prettige manier van samenwerken en de goede manier van besluitvorming heb ik 

mij in deze Staten altijd thuis gevoeld. 

In de gemeente gaat het in mijn ogen harder toe. Waarschijnlijk hebben de leden van de gemeente-

raad er meer behoefte aan zich te profileren en de burgers te laten zien dat zij er zijn. Ik heb de in-

druk dat door Provinciale Staten een evenwichtiger beleid wordt gevoerd, evenwichtiger wordt ge-

debatteerd en evenwichtiger naar zaken wordt gekeken. 

Dat brengt mij bij mijn laatste punt. Ik ga mijn uiterste best doen om een goed bestuurder van noor-

delijk Flevoland te zijn. Ik wil de Staten niets meegeven, maar ik kan het toch niet laten het volgen-

de te zeggen: ik hoop dat deze Staten het evenwicht tussen stad en platteland zullen weten te bewa-

ren. Ik zie dat dat steeds moeilijker wordt. Almere moet groeien, dat is een normale zaak, maar pro-

beer het evenwicht goed in het oog te houden en zorg ervoor dat de rest van Flevoland, met name 

het noordelijk deel van Flevoland, ook zijn deel krijgt. Ik hoop dat de Staten daarvoor blijven vech-

ten en ik wens u daarbij sterkte toe. 

Dank en het ga u goed. (applaus) 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering voor tien minuten. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

Ik ga over tot de beëdiging van het door u toegelaten nieuw benoemde Statenlid, de heer  

Tadema. Ik verzoek de griffier de heer Tadema voor ons te geleiden en alle aanwezigen verzoek ik 

op te staan. 

 

De heer Tadema legt in handen van de voorzitter de eed af. 

 

De voorzitter: Hartelijk welkom in ons midden, mijnheer Tadema. Ik wens u sterkte toe in de ko 

mende negen maanden. (applaus) 

 Ik stel u voor de heer Tadema na afloop van de vergadering te feliciteren. 

 

7. Ingekomen stukken 

 

1. Een brief van Euroaziatic Medical Expaniation Institute Europe met als bijlage een brief van SI-

DER (The Society for Improvement of Domestic European Relations). 

 

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

stuk voor kennisgeving aan te nemen. 

 

2. Een brief van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost inzake Alternatieven- en Variatienota 

Planschade Schiphol – Amsterdam – Almere. 

 

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

stuk voor kennisgeving aan te nemen. 

 

3. Een brief van de Dierenbescherming inzake dierenwelzijn en provinciale verkiezingen. 

 

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

stuk voor kennisgeving aan te nemen. 

 

4. Een brief van J.E.Geersing inzake de taakverdeling binnen de fractie van ChristenUnie per 12-06-

2006. 
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten het 

stuk bij de behandeling van agendapunt 9 te betrekken. 

 

8.  Hamerstukken 

 a. Voorstel inzake beschikken over reserve natuurbeleid 

b. Voorstel inzake nadere vaststelling van een meerjarig budget subsidie aan Omroep Flevoland 

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

voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

9. Voorstel inzake vertegenwoordiging Statencommissies ChristenUnie 

Mevrouw F.T. Joosse wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de commissie samenleving. 

De heer J.E. Geersing wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de commissie ruimte. 

De heer R.J. Siepel wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de commissie bestuur. 

De heer K. Tadema wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de commissie werk. 

De heren R.J. Siepel en J.E. Geersing worden bij acclamatie benoemd tot lid van de commissie Om-

gevingsplan.  

 

10. Voorstel inzake aanvraag projectsubsidie Stichting Nieuw Bestuurlijk Elan Flevoland (NBEF) 

2006 

De heer Gumbs: Mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt een particulier projectvoorstel dat erop is ge-

richt binnen de besturen van semi-publieke instellingen aan kwaliteitsverbetering te doen. Dit is ab-

soluut een prachtig initiatief met een klinkende projectbeschrijving.  

In een advertentie in het Almeers Dagblad heeft burgemeester mevrouw Annemarie Jorritsma onder 

de titel “Bestuurders gezocht” mensen opgeroepen zich aan te melden bij het Nieuw Bestuurlijk 

Elan Flevoland. Annemarie, die de advertentie ondertekende, zou het leuk vinden als de bestuurders 

van haar stad meer een afspiegeling vormen van de bevolking van Almere. De bevolking van Alme-

re bestaat echt niet alleen uit blanke mannen. Waar blijven alle jonge, vrouwelijke, gekleurde en 

nieuwe Almeerders? Dat is de strekking van de advertentie. U zult het mij niet euvel duiden als ik u 

beken, dat ook ik meer gekleurde vrouwen en mannen in besturen van allerlei Flevolandse organisa-

ties zou willen zien. Overigens: wanneer krijgen wij de eerste zwarte Commissaris der Koningin, de 

eerste zwarte Gedeputeerde, de eerste zwarte burgemeester en wethouder in Flevoland? Ik denk ook 

aan een vrouwelijke fractievoorzitter in de Staten van Flevoland. Dat zou toch mooi zijn! 

In de commissie hield onze Commissaris van de Koningin een wervend betoog dat erop neerkwam, 

dat Flevoland vers bloed in de besturen van de diverse semi-publieke instellingen goed kan gebrui-

ken en wij dit initiatief daarom financieel zouden moeten ondersteunen. Dat is de vraag die nu voor-

ligt. Willen de Staten een bedrag van € 28.225,- in dit particuliere initiatief steken? Volgens mij be-

kostigt de provincie via Axion initiatieven die erop zijn gericht meer autochtonen in het sociaal-

maatschappelijk gebeuren te laten participeren. Kennelijk slaagt Axion hierin onvoldoende, getuige 

het voorliggende initiatief. Wellicht verdient het overweging dit initiatief met de inspanningen van 

Axion op dit gebied te combineren.  

In onze fractie is uitgebreid gediscussieerd over de vraag of wij het voorstel gemeenschapsgeld aan 

NBEF toe te kennen moeten steunen. Zoals het onze partij past waren de meningen hierover divers. 

Kort samengevat kan ik stellen dat niemand dit voorstel een uitgesproken slecht voorstel vindt en 

ook niemand vindt dat geen bedenkingen zouden bestaan tegen het hieraan besteden van gemeen-

schapsgeld. Een deel van de fractie vindt dat dit initiatief een kans verdient en dit voorstel daarom 

moet worden ondersteund. Als je niets doet, gebeurt er niets. Een ander deel van onze fractie vindt 

dat, ongeacht de absolute waardering voor dit initiatief, hieraan geen gemeenschapsgeld moet wor-

den gespendeerd. De fractie van de PvdA neemt dus geen unaniem standpunt in. Ieder fractielid zal 

zijn of haar mening over dit voorstel bij de stemming tot uiting brengen. 

 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. Door een aantal fracties, waaronder onze fractie, 

is in de commissie bestuur aangegeven dat subsidieverstrekking aan een dergelijke stichting geen 

provinciale taak is. Daarnaast hebben wij in de commissie vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit 

van een dergelijke stichting. 

Het verhaal van de inspreekster heeft ons geen nieuwe aanknopingspunten geboden die een herzie-

ning van onze houding ten aanzien van dit voorstel zouden kunnen rechtvaardigen. Sterker nog, naar 
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aanleiding van de vraag van mijn kant of de meetindicatoren waaraan in het voorstel wordt gerefe-

reerd reeds zijn ontwikkeld, werd door de inspreekster aangegeven dat over de invulling daarvan 

nog niets concreets te melden is. Om die reden kunnen wij niet met dit voorstel instemmen. 

 

De heer Siepel: Mijnheer de voorzitter. Ook in de fractie van de ChristenUnie heeft dit voorstel tot 

nogal wat discussie geleid, maar onze fractie is wel redelijk snel tot een unaniem standpunt geko-

men. Op grond van de door de vorige sprekers verwoorde argumentatie zullen wij dit voorstel van 

het college niet steunen. Wij denken dat dit geen verantwoordelijkheid is van de provincie. Dat 

neemt niet weg dat ook onze fractie onderkent dat wij hier met een probleem, met een uitdaging, 

hebben te maken, die zeker moet worden ingevuld. Wij zijn er echter niet van overtuigd dat dat een 

invulling moet zijn in de vorm van een particulier initiatief met een subsidie van de provincie Flevo-

land.  

Axion en andere instellingen - wij kunnen ook denken aan onze eigen politieke geledingen - hebben 

alle de verantwoordelijkheid nieuw talent aan te trekken, te begeleiden en een plaats te geven in de 

functies die daarvoor openstaan. Wij hebben sterk het gevoel dat het voorliggende initiatief zich op 

een ander segment richt, op het middenkader, dus op een iets hoger segment, wat een marktsegment 

is waarin allerlei private instellingen actief zijn. Om die reden zullen wij dit initiatief niet steunen. 

 

De heer Oost: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie vindt het jammer te moeten horen dat zo veel 

andere partijen tegen dit voorstel zijn. In de commissie hebben wij gezegd dat wij dit een goed voor-

stel vinden en de inspreekster, mevrouw Van der Plas, heeft dat onzes inziens met haar betoog on-

dersteund. 

Meerdere fracties hebben naar voren gebracht dat diversiteit het enge begrip is op grond waarvan dit 

voorstel zou moeten worden afgewezen. Wij zijn van oordeel dat hierbij sprake is van een verbre-

ding van het zoekgebied voor bestuurders van semi-publieke instellingen en dergelijke. Wij juichen 

dit voorstel van harte toe en zullen er voorstemmen. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Momenteel is een groep van ongeveer vijftig potentiële 

nieuwe bestuurders aanwezig en tien vacatures zijn in bemiddeling. Hoezo behoefte aan meer vrij-

willigers in deze categorie?  

In de bijlage wordt bijna intiem over de “bestuursclub” gesproken. In dit voorstel wordt ons ge-

vraagd een kleine € 30.000,- beschikbaar te stellen voor modieus klinkende zaken zoals coachings-

projecten – dat zullen wel cursussen zijn -, masterclasses – dat doet mij aan Elisabeth Schwarzkopf 

denken – en het aanleggen van een database. Ik veronderstel dat dat een gegevensbestand is. Het 

lijkt erop dat zelfs bij vrijwilligers een onderscheid wordt gemaakt tussen masterclass-deelnemers en 

vrijwilligers van een mindere orde. Ondanks de respectabele namen die het comité van aanbeveling 

illumineren, kan mijn fractie niet met dit voorstel akkoord gaan. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik zal een stemverklaring afleggen. Wij hebben in de com-

missie al aangegeven dat wij dit een goed initiatief vinden, maar ook wij van mening zijn dat dit een 

te particulier initiatief is om er provinciaal geld aan te besteden. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. Dit is een particulier initiatief. De ChristenUnie en de 

VVD hebben het mijns inziens uitstekend verwoord en de heer Walraven heeft daaraan enkele aan-

vullende opmerkingen toegevoegd. Overigens is het “databasis”, maar dat terzijde. Ook wij vinden 

dit geen provinciale taak en daarom zullen wij dit voorstel niet steunen. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de heer Pels de vergadering heeft verlaten. 

Het college stelt met enige droefenis vast dat het ernaar uitziet dat op dit moment in deze Staten 

geen meerderheid voor dit voorstel te bereiken valt. Het college is er absoluut van overtuigd dat 

hierbij wel sprake is van een provinciaal belang en dat provindies, in het kader van hun zogenaamde 

autonome taak, zelf kunnen uitmaken of zij dit wel of niet een provinciale taak vinden. Dat is uw 

keuze en het is duidelijk dat de Staten daarover met het college van mening verschillen. Wij vinden 

wel degelijk dat samenlevingsopbouw een provinciale taak is en de provincie het maatschappelijk 

middenveld en semi-publieke instellingen in staat moet stellen uit de “closed shop-situatie” te ko-

men. Die is er, ook in Flevoland. Juist nu Flevoland twintig à vijfentwintig jaar bestaat, zien wij dat 

in tal van organisaties en instellingen problemen beginnen te ontstaan met de recrutering van nieuw 
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bestuurlijk bloed vanuit de nieuwkomers – ik bedoel van buiten Flevoland komende mensen – opdat 

ook die mensen gaan deelnemen aan de maatschappelijke binding en de maatschappelijke vormge-

ving van onze provincie, niet alleen op lokaal niveau maar ook in instellingen die op provinciaal ni-

veau werkzaam zijn. Dat is iets anders dan de steunfunctie van Axion, die erop is gericht vrijwilli-

gerswerk te ondersteunen. Dat is een totaal andere taak. Wij hebben het hierbij over bestuurlijk, toe-

zichthoudend talent voor bij wijze van spreken de raad van toezicht van een ziekenhuis tot de cliën-

tenraad van een ziekenhuis. Dat is iets heel anders dan de andere vormen van vrijwilligerswerk 

waarover wij het ook regelmatig hebben en die niet minder belangrijk zijn. Het college was en is er-

van overtuigd dat het van groot belang is de vijver van mensen, waaruit wij voor dat soort functies 

putten zo groot mogelijk te maken omdat het een natuurlijk verschijnsel is – dit is geen verwijt aan 

de huidige bestuurders en ook geen kwaliteitsoordeel over de huidige bestuurders - dat mensen die 

naar opvolgers zoeken allereerst in hun eigen kring kijken. Dit initiatief probeert netwerken te verg-

roten en daar nieuwe netwerken naast te zetten. Om die reden meent het college dat het van belang 

is dat de provincie dit initiatief ondersteunt en hebben wij de Staten dit voorstel voorgelegd. 

Het is zeer nadrukkelijk de bedoeling – dat blijkt ook uit het voorstel – dat in de tijd gezien alle ge-

meenten gaan meebetalen, om te beginnen de gemeente Almere die dat al heeft gedaan. Zodra de 

betreffende stichting haar activiteiten in een gemeente zichtbaar maakt, zal de betreffende gemeente 

worden benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren om op die manier ook op lokaal niveau het 

draagvlak voor ondersteuning van dit initiatief te vergroten. Wij hebben een probleem: alle activitei-

ten die wij als provincie van belang vinden spelen zich altijd in de gemeenten af. Wij kunnen dus 

niet wachten totdat alle gemeenten hieraan meedoen, dan is het al gebeurd en hoeft het niet meer. 

Het college is echt van mening dat dit voorstel de moeite waard is om het te steunen. De stellingen 

lijken te zijn betrokken, maar wie weet heeft mijn betoog tot een wijziging van standpunten geleid. 

Mocht dat niet zo zijn, dan moeten wij vaststellen dat Provinciale Staten van mening zijn dat dit 

geen provinciale taak is, wat ik betreur. 

Is er behoefte aan een tweede termijn? 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Dank voor uw betoog. In eerste termijn heb ik mij niet ge-

meld, omdat mij in de wandelgangen duidelijk is geworden dat de Staten zich niet voor dit voorstel 

zouden uitspreken. Mijn aanvankelijke enthousiasme voor dit voorstel heeft niet aan kracht inge-

boet, maar ik achtte het zinloos hierover een standpunt in te nemen. 

Ik zou de andere fracties de vraag willen voorleggen of zij zich wellicht op foutieve of gedeeltelijke 

informatie baseren. Uw betoog lijkt daarop te duiden. Mijns inziens wordt overal en ook bij ons de 

bestuurlijke constellatie steeds enger en initiatieven die aan een verruiming en een nieuw toekomst-

perspectief bijdragen zijn daarom welkom. Gaat het over een taak of over een budget? Volgens mij 

gaat het om een principiële vraag en ik begrijp niet dat er fracties zijn die zich op het standpunt stel-

len, dat de provincie in dezen geen rol heeft te vervullen. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat geen der andere fracties in tweede termijn het woord wenst te voeren 

en stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

 

Het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten wordt bij handopsteken in stemming gebracht 

en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van GroenLinks, D66 en CDA en  de dames Koster, Ruhe en Soudain 

van de fractie van de PvdA. 

Tegen stemmen: de fracties van de CU, SGP, OF, VVD en SP en de heren Rijsdorp, Gumbs, 

Goossens, Ruifrok en Schouwaert en mevrouw Zeilstra van de fractie van de 

PvdA. 

 

De heer Pels keert terug ter vergadering. 

 

11. Voorstel inzake wijziging bijdrageverordening Europese Structuurfondsen 

De heer Oost: Mijnheer de voorzitter. Hartelijk dank voor de aanpassing van dit voorstel. In de pro-

cedure met Flevo Herbs is gebleken dat zaken moesten worden aangepast en wij danken het college 

voor het feit, dat het die aanpassingen voortvarend heeft opgepakt. 

Dit is wat binnen de provincie nodig is. In de commissie hebt u gezegd dat u de Minister hierover 

een brief hebt gestuurd, waarop u op dat moment nog geen antwoord had ontvangen. Wellicht is dat 
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nu anders en kunt u daarover iets zeggen. De reactie van de Minister kan wellicht van invloed zijn 

op de werkwijze in deze provincie. 

 

De voorzitter: In antwoord op de laatste vraag wil ik naar voren brengen dat ik in de commissie in-

derdaad heb medegedeeld dat wij de minister een brief hebben geschreven, omdat wij willen zeker-

stellen dat de rijksoverheid bij monde van de minister of een bewindspersoon van Economische Za-

ken in onze richting expliciet vaststelt dat bij de rijksoverheid geen verantwoordelijkheid ligt voor 

het ook treffen van een reparatiemaatregel. Dit moest in ieder geval, dat wisten wij. Dat zou aanvul-

lend zijn, tot op heden hebben wij echter geen reactie van het ministerie ontvangen, maar wij zitten 

er achteraan. De brief schijnt ter ondertekening bij een demissionair bewindspersoon te liggen. Dat 

bedoel ik letterlijk, niet een bewindspersoon die ontslag heeft genomen maar een demissionair be-

windspersoon. Als gevolg van de perikelen is die handtekening nog niet gezet. 

Wij moeten in ieder geval door met deze operatie, die erop is gericht de basis te leggen voor de lo-

pende periode, de huidige programmaperiode. Het gaat niet alleen om een hersteloperatie om een 

wettelijke grondslag te bieden in het kader van Flevo Herbs, waarover te zijner tijd een nieuwe be-

slissing zal moeten worden genomen. De Minister heeft dus nog niet geantwoord. Zodra wij het 

antwoord hebben ontvangen, zullen wij dat via de commissie aan de Staten kenbaar maken. 

 

De heer Schaap: Heel kort, mijnheer de voorzitter. Het lijkt mij volstrekt vanzelfsprekend dat deze 

correctie wordt aangebracht en de Staten met dit voorstel instemmen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college 

van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

12. Initiatiefvoorstel inzake subsidie aan het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest 

De voorzitter: Wellicht is het verstandig dat eerst de overige fracties het woord voeren over dit initi-

atiefvoorstel en de indieners daarna reageren. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Dat zou heel aardig zijn, ware het niet dat ik 

een foutje heb gemaakt waarvoor ik graag eerst de aandacht wil vragen. 

In de commissievergadering heb ik gevraagd welke fracties dit voorstel mede willen indienen en aan 

dat verzoek hebben het CDA, Ons Flevoland en D66 gehoor gegeven D66 is abusievelijk niet in het 

voorstel vermeld. 

 

De voorzitter: Akkoord, ik stel vast dat de fractie van D66 mede-indiener is van dit voorstel. 

 

Mevrouw Zeilstra-van der Meulen: Ik wil volstaan met het geven van een korte stemverklaring na-

mens mijn fractie, mijnheer de voorzitter. 

In de vorige Statenvergadering is motie O uitvoerig besproken. Wat daarover toen is gezegd kan ik 

mij nog goed herinneren en ik denk dat wij die discussie nu niet opnieuw moeten voeren. Ik heb er 

behoefte aan te zeggen dat ook de Partij van de Arbeid-fractie sympathiek staat tegenover het Flevo-

lands Jeugd Symfonie Orkest. In de vorige Statenvergadering hebben wij dat naar voren gebracht en 

die mening zijn wij nog steeds toegedaan. Wij zullen dit initiatiefvoorstel echter niet steunen. Voor 

de motivering van ons standpunt verwijs ik gemakshalve naar de discussie over de eerder ingedien-

de motie inzake het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Het standpunt van de PvdA-fractie is helder en 

ik ben het met mevrouw Zeilstra eens dat het geen zin heeft de de vorige maand over dit onderwerp 

gevoerde discussie over te doen. Dit is overigens wel een ander voorstel. Wij hebben het nu niet 

over een motie, maar over een initiatiefvoorstel. Het bedrag en ook de dekking is anders. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het initiatiefvoorstel inzake het Flevolands Jeugd 

Symfonie Orkest besloten, onder aantekening dat de fractie van de PvdA geacht wenst te worden te 

hebben tegengestemd. 

 

13. Voorstel inzake vaststellen van de 7
e
 wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland 
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De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Er doet zich een vreemde situatie voor. Daarover wil ik 

het hebben en niet over het geld dat met deze wijziging van de begroting is gemoeid. 

Onder punt L. lees ik dat € 454.000,- wordt gevraagd voor de update van het documentmanagement-

systeem. De precieze datum heb ik niet paraat, maar toen wij net lid waren van deze Staten hebben 

wij hoge stapels papier op ons bureau gehad, waarin werd omschreven hoe de automatisering van 

onze provincie zou moeten worden ingericht. Er is toen voor gekozen te investeren in GIS, in geo-

grafische informatiesystemen, en niet in DIS, documentinformatiesystemen, een keuze waarmee wij 

het niet eens waren. 

Ik vind het vreemd te moeten constateren dat via een of andere deur het vorig jaar alsnog een docu-

mentmanagementsysteem is ingevoerd en daarvoor dit jaar extra geld wordt gevraagd. De conclusie 

is dat wij waarschijnlijk een heel mooi documentinformatiesysteem krijgen, maar ik ben het niet 

eens met de manier waarop het is gegaan. Ons is gevraagd een keuze te maken, wij hebben een keu-

ze gemaakt en vervolgens wordt die keuze niet uitgevoerd. Ik vind dit een betreurenswaardige ma-

nier van besluitvorming. 

 

De heer Gumbs: Een kleinigheidje, mijnheer de voorzitter. Wij hebben zojuist het voorstel over Om-

roep Flevoland aangenomen waarin staat dat voor een bedrag van € 185.067,- dekking moet worden 

gevonden. In de begrotingswijziging is echter een ander bedrag genoemd, namelijk € 187.407,-. In 

de commissie hebben wij dit uitvoerig met elkaar besproken en ik meen dat een correctie zou wor-

den doorgevoerd, maar tot mijn verbazing en teleurstelling moet ik vaststellen, dat nu hetzelfde stuk 

ter tafel ligt. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Het verbaast mij dat de heer Jongsma de-

ze opmerking heeft gemaakt. In de commissievergadering hebben wij hierover geen opmerkingen 

gehoord, maar daarbij was de heer Jongsma niet aanwezig.  

Omdat wij bij allerlei landelijke ontwikkelingen moesten aansluiten hebben wij bewust voor een ge-

ografisch informatiesysteem gekozen. Op dat moment waren wij nog absoluut niet toe aan een do-

cumentair informatiesysteem en een documentmanagementsysteem. Wij zijn daaraan nu wel toe en 

daarom gaan wij dat nu invoeren. De ontwikkeling gaat in fasen en het zal de heer Jongsma, die uit 

de automatiseringswereld komt, niet onbekend voorkomen dat niet alles tegelijkertijd kan worden 

ingevoerd. Afgezien daarvan zou dat ook in financiële zin een probleem met zich hebben meege-

bracht. 

Dat brengt mij bij de opmerking van de heer Gumbs. Ik heb een aantal emails gezien waarin werd 

aangegeven dat de genoemde wijziging zou worden doorgevoerd. Nu dat niet is gebeurd schaam ik 

mij daarvoor diep. Ik doe dat collectief, het is natuurlijk heel vervelend dat deze correctie niet is 

doorgevoerd. Duidelijk moet zijn dat het in het reeds aanvaarde voorstel genoemde bedrag het juiste 

bedrag is. Dit voorstel moet dus worden geamendeerd opdat de bedragen met elkaar overeenstem-

men. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag reageren op hetgeen door de heer Dijksma is 

gezegd. Met alles wat hij stelt ben ik het eens, het gaat mij erom dat ons drie jaar geleden een keuze 

is voorgelegd. Wij hebben toen een keuze gemaakt, nu blijkt dat niet nodig te zijn en kan hierover 

via een begrotingswijziging worden besloten. Daarin zit voor mij de pijn. Drie jaar geleden namen 

wij een besluit op basis van dikke rapporten en nu op basis van zes regeltjes in een begrotingswijzi-

ging. Dat is de discrepantie waarmee ik een probleem heb. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Nu begrijp ik het misverstand. Deze investering is in het meerja-

renplan voor het jaar 2007 opgenomen en omdat wij nu een aantal stappen aan het zetten zijn met 

betrekking tot het documentmanagementsysteem stellen wij de Staten voor deze investering te ver-

vroegen. Dat is reden waarom wij de Staten dit voorstel voorleggen. Dit voorstel past volledig in de 

plannen. Het is niet zo dat wij een stap zetten die volledig buiten de meerjarenplanning van onze au-

tomatisering en informatisering valt. 

 

De heer Jongsma: Als dat zo is, kunt u op onze steun rekenen. 

 

De voorzitter: Voor de goede orde wijs ik erop dat het bedrag van € 187.407,- voor Omroep Flevo-

land in € 185.067,- dient te worden gewijzigd. 
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Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het geamendeerde voorstel 

van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

14. Voorstel inzake zienswijze programma begroting Randstedelijke Rekenkamer 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

15. Voorstel inzake versterking cluster Jeugdzorg 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. Ik ben er blij om dat ik iets over jeugdzorg mag 

zeggen. Jeugdzorg zit niet in mijn portefeuille, maar omdat in dit voorstel een financiële component 

zit, treed ik als woordvoerder namens mijn fractie op. 

Dit voorstel betreft een capaciteitsuitbreiding, waarvan de kosten niet binnen de bestaande bedrijfs-

voeringsbudgetten kunnen worden opgevangen, wat tot gevolg heeft dat ons wordt voorgesteld de 

bedrijfsvoeringsbudgetten via de salariskostenbudgetten voor een periode van vijf jaar met 

€ 90.000,- op te hogen. Zoals mijn collega’s in de commissie samenleving al hebben gemeld past dit 

niet in de twee jaar geleden door de Staten aangenomen nullijn-motie, waarin motie is vastgelegd 

dat wij voor wat betreft de kosten van bedrijfsvoering de nullijn zullen hanteren. 

 

De heer Crebas: Ik wil erop wijzen dat die motie niet unaniem is aangenomen. Wij hebben daarte-

gen gestemd. 

 

De heer Van Amerongen: Neemt u mij niet kwalijk. De motie is door de meerderheid van de Staten 

aangenomen. Het is juist dat D66 destijds tegen de motie heeft gestemd. Omdat dit voorstel niet in 

de motie past kunnen wij ons niet in dit voorstel vinden. 

 

Mevrouw Zeilstra-van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Bij mijn weten heeft de PvdA-fractie in 

de commissie vragen over dit voorstel gesteld. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik in de 

commissievergadering ben vervangen door één van mijn fractiegenoten, die nu niet aanwezig is. Wij 

hebben hierover in onze fractie overlegd en ik moet u zeggen dat de twijfels die de Partij van de Ar-

beid had over de noodzaak van deze uitbreiding door de Gedeputeerde met zijn beantwoording van 

de door ons in de commissie gestelde vragen is weggenomen. Wij vinden die antwoorden overigens 

ook terug in het thans voor ons liggende stuk, zowel bij de argumenten als bij de kanttekeningen. De 

PvdA-fractie kan dit voorstel daarom van harte steunen. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: De in de commissie door de CDA-fractie gestelde vragen zijn afdoende 

door de Gedeputeerde beantwoord en ik vind de beantwoording ook in dit stuk terug. De CDA-

fractie is voor dit voorstel. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Ook mijn fractie heeft destijds bij haar volle verstand ge-

kozen voor de nuloptie. Doordat in de notitie bijna de indruk werd gewekt dat het alom gewaardeer-

de inmiddels ex-afdelingshoofd te hard werkte en dit anderen niet mag worden aangedaan, kwamen 

wij even op het verkeerde been terecht. Gelukkig wijst de verdere tekst uit dat het om een reële uit-

breiding van het takenpakket gaat, die overduidelijk aan de verantwoordelijkheden van de provincie 

appelleert. Ik noem onder andere de nieuwe regiefunctie, de noodzakelijke inzet voor het bestrijden 

van kindermishandeling, het groter geworden aantal zorgvragen, afstemming tussen de gemeenten 

en de provincie en het tackelen van de wachttijden. Een en ander heeft mijn fractie ervan overtuigd 

dat de gevraagde formatieplaats zeker voorlopig nodig is voor het op een goede wijze en onder een 

redelijke werkdruk functioneren van het ambtelijk apparaat. De termijn van vijf jaren lijkt ons aan 

de lange kant te zijn. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Ongeveer drie jaar geleden hebben wij een uitvoerige dis-

cussie over de jeugdzorg gevoerd, niet alleen over de wijze waarop de jeugdzorg buiten het provin-

ciehuis gestalte krijgt maar ook over de vraag of wij binnen het provinciehuis voldoende adequaat 

op de vraag kunnen reageren. In de loop van de laatste jaren hebben wij intern zodanige aanpassin-

gen doorgevoerd dat wij een beter antwoord kunnen bieden op de vraag om jeugdzorg. Het is van 

groot belang dat één van de belangrijkste dossiers in de provincie met een groot bestuurlijk afbreuk-
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risico en grote consequenties voor de samenleving op bestuurlijk strategisch niveau goed wordt aan-

gestuurd en daarom ligt nu het voorstel voor daarvoor een kracht aan te stellen. Dat komt ons vol-

komen begrijpelijk voor. 

De VVD-fractie, die de nuloptie als dogma hanteert, wil ik de vraag voorleggen of zij het met mij 

eens is dat de jeugdzorg één van de belangrijkste dossiers in onze provincie is en het daarom van het 

grootste belang is dat dit dossier op een kwalitatief goede wijze wordt aangestuurd. 

 

De heer Van Amerongen: Die vraag kan ik met “ja” beantwoorden. Wij hebben echter 400 fte in on-

ze provincie en wij zouden graag zien dat binnen de bestaande capaciteit wordt bekeken of daarin 

een dekking voor de € 90.000,- kan worden gevonden. Ik besef dat wij met een takendiscussie gaan 

beginnen en zou mij kunnen voorstellen dat wordt bezien of wij voor het eerste jaar binnen de be-

staande budgetten ruimte kunnen vinden en vervolgens voor de komende jaren in het licht van de 

takendiscussie zal worden onderzocht waar hiervoor ruimte zal kunnen worden gevonden. Het voor-

stel het bedrag van € 90.000,- voor vijf jaar vast te leggen gaat ons veel te ver. Dat betekent extra 

formatie en een extra budget voor de bedrijfsvoering. 

 

De heer Crebas: Ik ben blij met de nuancering die de VVD nu in haar standpunt heeft aangebracht.  

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Ook wij hebben in de commissie kritische woorden gesp-

roken over dit voorstel, omdat wij er niet van overtuigd waren dat nieuwe taken aan de orde zijn. 

Inderdaad hebben wij afspraken gemaakt over het formatiebudget en wij zijn van mening dat wij 

ons aan die afspraken moeten houden. Naar ons idee is sprake van een vergrote omvang van de ta-

ken, maar is het niet zo dat van nieuwe taken sprake is. Bovendien is een nieuwe situatie ontstaan 

omdat een afdelingshoofd vertrekt. Naar onze mening past dit voorstel niet in de formulering van de 

door de meerderheid van de Staten aangenomen motie en daarom zullen wij niet voor dit voorstel 

stemmen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik ben van mening dat dit voorstel uitermate essentieel is in 

het kader van de door de provincie geformuleerde doelstellingen en haar takenpakket op het gebied 

van de jeugdzorg. De Gedeputeerde heeft in navolging van stevige debatten in de Tweede Kamer en 

een Staatssecretaris die haar lot heeft verbonden aan de resultaten van de uitvoering van de jeugd-

zorg benadrukt, dat daaraan ook in Flevoland adequaat uitvoering moet worden gegeven. Mijns in-

ziens doet het college dat met dit voorstel. 

De discussie tussen de VVD- en de D66-fractie over de financiën is tekenend voor het feit dat de 

VVD-fractie zich in de laatste zes maanden min of meer heeft gedragen als een boekhoudkantoor,  

dat op grond van technische detailvragen prioriteiten stelt die voor de fractie ver uitgaan boven de 

maatschappelijke taken die de provincie dient uit te voeren. Mijns inziens is de jeugdzorg één van 

die taken. Hoe wil de VVD het college, c.q. de Gedeputeerde, zonder een capaciteitsvergroting een 

aanvalsplan laten uitvoeren? Als de VVD van mening is dat hiervoor binnen de formatie een oplos-

sing moet kunnen worden gevonden, zou de VVD met een initiatiefvoorstel kunnen komen. 

 

Mevrouw Zeilstra-van der Meulen: Ik wil mevrouw Joosse een vraag stellen. Ik ben huiverig voor 

het strak vasthouden aan het uitgangspunt dat de formatie niet mag worden uitgebreid. Onder dit 

voorstel ligt een duidelijke motivering van het college en de Gedeputeerde. Is mevrouw Joosse van 

mening dat de Staten in de komende periode geen initiatieven meer moeten nemen? Elk initiatief dat 

wij nemen om de jeugdzorg te helpen stroomlijnen vergt immers inzet van het ambtelijk apparaat. 

De PvdA-fractie is bezig met de uitwerking van een initiatiefvoorstel op het gebied van de jeugd-

zorg. Als het college aangeeft dat het aan de grenzen van de ambtelijke capaciteit zit, moeten wij als 

Staten ongelooflijk voorzichtig zijn met het ontplooien van initiatieven. 

 

De voorzitter: Dit was een uitgestelde interruptie! 

 

Mevrouw Joosse: Dat wij kritisch moeten zijn op het extra werk dat wij in dit huis neerleggen lijkt 

mij duidelijk en het lijkt mij ook helder, dat de ChristenUnie zich evenals de andere fracties zorgen 

maakt over de jeugdzorg. Ik ben het met de heer Van Amerongen van de VVD-fractie eens dat het 

vastleggen van een uitbreiding voor een periode van vijf jaar te ver gaat. 
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De heer Lammers: Wij worstelen ook met dit problemen. Kijkend naar de taken op het gebied van 

de jeugdzorg moeten wij vaststellen, dat sprake is van een exponentiële groei en daarom extra capa-

citeit nodig is. Wij beseffen dat wij hebben afgesproken de nuloptie te zullen hanteren en een taken-

discussie te zullen voeren, maar wij zijn mening dat wij de van ons op dit punt gevraagde capaciteit 

moeten leveren en daarom zullen wij met dit voorstel meegaan.  

De kosten van dit voorstel zijn overigens even hoog als de kosten van de invoering van het DMS-

systeem. Wij zijn echter van mening dat wij hiervoor de ruimte moeten bieden om het college in 

staat te stellen de problematiek op een goede manier aan te pakken. Dat is ons dit bedrag wel waard. 

 

De heer Schaap: Ik wil de fracties van de VVD en het CDA, die inderdaad het voorstel inzake de 

nullijn hebben gedaan, een vraag stellen. Zijn zij van mening dat het college hun voorstel niet seri-

eus neemt? 

 

De heer Van Amerongen: Welk voorstel bedoelt u? Doelt u op de door de Staten aanvaarde motie? 

 

De heer Schaap: Dat is correct. 

 

De heer Van Amerongen: Ik neem aan dat het college die motie serieus neemt, maar ik vraag mij af 

of het college in dit geval niet beter kan analyseren of er binnen de bestaande budgetten nog ruimte 

is voor bijvoorbeeld dekking in 2006. Het is nu juli 2006 en ik kan mij niet voorstellen dat in het 

budget voor 2006 geen dekking kan worden gevonden voor een bedrag van € 45.000,- voor een half 

jaar voor de cluster jeugdzorg. Vervolgens kunnen wij in het licht van de takendiscussie bezien wel-

ke taken wij zo belangrijk vinden dat wij ten aanzien daarvan een intensivering willen plegen en 

welke taken wij minder belangrijk achten, zodat wij daaraan… 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): In punt 3 is aangegeven dat deze kosten in 2006 uit eigen vacaturegel-

den worden gedekt. 

 

De heer Van Amerongen: Akkoord, dat betekent dat wij voor 2007 via de takendiscussie kunnen be-

zien waar wij daarvoor dekking kunnen vinden. 

 

De heer Schaap: Ik wil graag horen hoe de CDA-fractie hierover denkt. 

 

De heer Van Wieren: Ook ik ga ervan uit dat het college de motie serieus neemt. Dat is geen punt 

van discussie. 

Hierbij is sprake van extra taken die moeten worden uitgevoerd. Soms kan daarvoor binnen de nul-

lijn een oplossing worden gevonden en soms moet het college in zo’n situatie terug naar de Staten 

opdat zij een oordeel kunnen vellen. Dat is in dit geval aan de orde. De CDA-fractie is van mening 

dat in dit geval, gelet op de extra taken die moeten worden uitgevoerd, extra middelen beschikbaar 

moeten worden gesteld. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De heer Van Wieren heeft in zijn laatste woor-

den gezegd wat het eerste deel van mijn reactie zou kunnen zijn. Uiteraard hebben wij respect voor 

de door de Staten aangenomen motie betreffende de nullijn voor wat betreft de bedrijfsvoeringskos-

ten en de formatiebudgetten. In het kader van die motie is door de Staten nadrukkelijk aangegeven: 

behoudens nieuwe extra taken of uitbreiding van gedelegeerde taken vanuit het rijk. Het verbaast 

mij dat ik opnieuw moet uitleggen dat daarvan in dit geval sprake is. Met alle respect: als er iets is 

dat het rijk over de schutting heeft gegooid dan zijn het wel de taken op het gebied van de jeugd-

zorg. De Staten hebben daarvan meer dan voldoende meegekregen. Het college heeft ook op andere 

momenten en op verschillende manieren kleine onderdelen van rijkstaken overgenomen, toegescho-

ven gekregen et cetera. Met respect voor en behoud van de nullijn hebben wij daarvoor intern naar 

passende oplossingen gezocht. Sinds de Staten de betreffende motie hebben aangenomen, ligt nu 

voor het eerst voorstel voor waarin wordt aangegeven dat de rek eruit is. Dit voorstel past wel dege-

lijk in de door de Staten aanvaarde motie, wij hebben voldoende argumenten om de Staten dit voor-

stel voor te leggen. 

De heer Van Amerongen refereerde aan de ombuigingsoperatie. Het zou vreemd zijn als wij daarop 

nu zouden anticiperen. De noodzaak nu iets te doen is duidelijk. Natuurlijk hebben wij de hoop ge-
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had dat het zou gaan om een tijdelijke, een incidentele aanslag op onze ambtelijke capaciteit, maar 

dat blijkt niet juist te zijn. Recentelijk hebben wij het aanvalsplan jeugdzorg gekregen en gelet op de 

grote problematiek op het gebied van de jeugdzorg, ook landelijk gezien, sluit ik niet uit dat wij op 

dit gebied in de komende tijd meer moeten verwachten.  

Daarnaast wijs ik erop dat Justitie pogingen doet taken te delegeren. Wij zijn daar absoluut nog niet 

vanaf. Dat willen wij ook niet want wij hebben de problematiek van de jeugdzorg met verve opge-

pakt en merken dat een bestuur dat dichter bij de jeugd staat de regie op het gebied van de jeugdzorg 

beter kan voeren dan het rijk. 

Zoals gezegd ben ik daarom verbaasd over het standpunt van de fracties die zich tegen dit voorstel 

hebben uitgesproken. Ik vind het ook jammer dat in het kader van dit voorstel een algemene discus-

sie over de uitleg van de nullijnmotie wordt gevoerd. De heer Van Amerongen is daarmee begonnen 

en daarom ben ik daarop ook ingegaan. 

Het college heeft een zorgvuldige afweging gemaakt. Het gaat hierbij om een structurele extra taak 

die wij van het rijk hebben gekregen en wij slagen er niet in deze taak op een kwalitatief hoog ni-

veau binnen het huidige ambtelijk apparaat uit te voeren. Vanaf 2007 hebben wij daarvoor een extra 

formatiebudget nodig. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Wij handhaven onze kleine bedenking over de termijn 

van vijf jaar, maar zullen dit voorstel steunen gezien het feit dat de taak jeugdzorg misschien wel de 

belangrijkste taak van onze provincie is en gelet op de zuivere argumentatie van het college. Het is 

helder dat het takenpakket duidelijk is toegenomen.  

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Ik worstel met het volgende. Het college zegt dat sprake is 

van nieuwe extra taken die vanuit Den Haag richting de provincies zijn gekomen. Naar mijn idee 

wisten wij twee jaar geleden al dat deze taken naar ons toe zouden komen. De datum van invoering 

is verschillende malen uitgesteld, maar wij wisten dat de Wet op de Jeugdzorg zou worden inge-

voerd. Waarom stelt u nu pas een uitbreiding voor, waarom is deze uitbreiding niet in de reguliere 

begroting opgenomen? 

 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. De heer Bos heeft aangegeven dat wij extra taken 

van het rijk hebben gekregen zonder dat formatie is overgeheveld en wij daarom genoodzaakt zijn 

de formatie uit te breiden. Ik vraag mij af waar dit ophoudt. Dit is de eerste maal dat wij met een 

dergelijk voorstel worden geconfronteerd en ik zou mij kunnen voorstellen dat het college ons in de 

toekomst meer van dergelijke voorstellen zal voorleggen. Wat doen wij daarmee? Moeten wij steeds 

per voorstel of per onderdeel besluiten de formatie of het budget uit te breiden? 

 

Mevrouw Zeilstra-van der Meulen: Niets is onvoorspelbaarder dan de jeugdzorg. De vraag die u 

stelt is voorspelbaar. 

 

De heer Van Amerongen: Ik denk ook aan andere beleidsterreinen. Daarom spreek ik daarover mijn 

zorgen uit. Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij meer van dergelijke voorstellen voorgelegd zullen 

krijgen. Hoe gaan wij daarmee om? Dat is een vraag waarmee ik worstel. Ik verwacht daarop overi-

gens geen antwoord. Wij moeten ervoor waken dat wij de capaciteit en de bedrijfsvoeringsbudgetten 

blijven uitbreiden. 

 

De heer Bogerd: Mij is niet helder of het probleem dat de VVD-fractie met dit voorstel heeft een fi-

nancieel probleem is, een dekkingsprobleem, of een capaciteitsprobleem als gevolg van de situatie 

op het gebied van de jeugdzorg, dus een inhoudelijk probleem. Kan de heer Van Amerongen daar-

over iets zeggen? 

 

De heer Van Amerongen: Wij hebben een principieel probleem in het licht van de uitvoering van de 

motie, die door de meerderheid van de Staten is aanvaard. 

 

De heer Bogerd: Onderkent u dat de jeugdzorg in Flevoland een groot probleem is… 

 

De heer Van Amerongen: Ja, dat heb ik zojuist gezegd. 
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De heer Bogerd: … en voldoende capaciteit aanwezig moet zijn om de regiefunctie van de provincie 

gestalte te kunnen geven? 

 

De heer Van Amerongen: Dat klopt, dat heb ik in antwoord op de door de heer Crebas gestelde vra-

gen al gezegd, maar in dit geval weegt het principiële punt van die nullijn-motie voor ons zwaarder 

dan het inhoudelijke argument. 

 

De heer Crebas: Ik wil graag reageren op hetgeen door de heer Van Amerongen in reactie op het be-

toog van de Gedeputeerde is gezegd. In feite heeft de heer Van Amerongen gezegd dat het voorstel 

van het college binnen de nullijn-motie past en vraagt hij zich af wanneer het college met een vol-

gend voorstel op dit punt zal komen. Wij wachten het volgende voorstel van het college af en als dat 

voorstel voorligt, zullen wij daarover opnieuw in debat gaan. Ik stel vast dat de VVD niet tegen dit 

voorstel kan zijn. 

 

De heer Van Amerongen: De heer Crebas geeft nu een uitleg die niet de mijne is, mijnheer de voor-

zitter. 

 

De heer Crebas: De Gedeputeerde heeft duidelijk aangegeven dat het voorliggende voorstel door het 

college goed is overwogen en binnen de nuloptie past. Dat is ook onderschreven door de fractie van 

het CDA, die de motie mede heeft ingediend. De heer Van Amerongen schetst nu een toekomst 

waarin wij voortdurend met bedreigingen van de nuloptie zullen worden lastig gevallen. 

 

De heer Van Amerongen: Dat is uw stelling. Door de Gedeputeerde is geschetst wat hier aan de 

hand is en ik zou mij kunnen voorstellen dat op andere beleidsvelden sprake is van een gelijksoorti-

ge situatie, waardoor het college zich genoodzaakt zal zien ons nog een aantal malen zo’n voorstel 

voor te leggen. In het licht van de takendiscussie zou ik graag de vraag willen zien meegenomen hoe 

wij daarmee zullen moeten omgaan. 

 

De heer Van Wieren: De motie over de nuloptie is door de Staten aanvaard. Of de Staten de motie 

nu wel of niet unaniem hebben aangenomen doet niet ter zake, dat de motie door de meerderheid 

van de Staten is aanvaard is een politiek feit en naar onze mening handelt het college in de geest van 

de motie. Het college stelt alles wat mogelijk is in het werk om binnen de motie te blijven en is heel 

terughoudend met het aan de Staten voorleggen van een voorstel tot formatie-uitbreiding. Dat blijkt 

uit het feit dat het college ons nu voor het eerst een dergelijk voorstel voorlegt. Ik verwacht niet dat 

het college ons binnenkort weer een voorstel tot uitbreiding van de formatie zal voorleggen. Nog-

maals: het college voert de motie uit en zal in principe binnen de formatie naar mogelijkheden zoe-

ken. De Gedeputeerde heeft duidelijk gemaakt dat wij met extra taken te maken hebben. Dat is voor 

de CDA-fractie reden met dit voorstel in te stemmen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Volgens mij heeft de VVD-fractie tal van aanknopingspun-

ten om geen probleem met dit voorstel te hebben. Als voorbeeld refereer ik aan het zojuist aanvaar-

de voorstel inzake het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest. Wij hebben daarvoor geen beleid, maar 

wij vinden het wel noodzakelijk daarvoor middelen beschikbaar te stellen. De fractievoorzitter van 

de VVD heeft bij de vorige algemene beschouwingen aangegeven dat het afgelopen moet zijn met 

het eindeloos genereren van geld uit de strategische middelen, maar hij wilde daarop wel een uit-

zondering maken. Met andere woorden: VVD, wees vooral inconsequent en handel situationeel, dan 

doet u wat uw partij altijd doet. Heb geen probleem met vraagstukken die u in de toekomst zullen 

worden voorgelegd. Blijf bij de les, dan kunt u de volgende keer beargumenteerd tegen een voorstel 

van het college zijn. 

 

De heer Van Amerongen: Ik verzoek u nog eens goed te kijken naar de dekking van de subsidiëring 

voor het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest. Die heeft niets met bedrijfsvoeringskosten te maken. 

 

De heer Schaap: Dat was mijn suggestie ook niet. 

 

De heer Van Amerongen: Die suggestie hebt u wel gewekt. 
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De heer Schaap: Nee, ik heb onder de aandacht willen brengen dat de VVD bij voortduring inconse-

quent is en heb u uitgenodigd dat in dit geval ook te zijn. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Ik zou het willen omdraaien en de VVD in aanvulling op de woorden 

van de heer Schaap willen uitnodigen wel consequent te zijn. Het college heeft van de Staten de op-

dracht gekregen binnen de nullijn te opereren, tenzij. De heer Van Wieren heeft daarop ook gewe-

zen. Zowel in de commissie als vanavond in deze vergadering is door het college duidelijk gemaakt 

dat in dit geval van “tenzij” sprake is. In de afgelopen jaren heeft het college in lijn met de motie 

met een grote mate van terughoudendheid gehandeld, maar het college ziet nu reden de Staten dit 

voorstel voor te leggen. In mijn eerste termijn heb ik gezegd dat wij de Staten uiteraard niet in sep-

tember of oktober opnieuw een dergelijk voorstel op een ander beleidsterrein zullen voorleggen. 

Hoewel wij daarvoor wellicht wel aanleiding hebben gehad, hebben wij daarvoor in de afgelopen 

periode bewust niet gekozen. 

In antwoord op de vraag van de ChristenUnie wil ik opmerken dat wij ervan zijn uitgegaan, dat de 

extra belasting mogelijk een eindig verhaal zou zijn. In eerste termijn heb ik dat ook gezegd. Tel-

kenmale is echter gebleken dat dit op dit beleidsterrein niet het geval is. Er dient zich een fusiepart-

ner aan voor het Bureau Jeugdzorg, wij gaan opnieuw over tot een schaalvergroting, Justitie komt 

met allerlei extra vragen en taken richting de provincie en wij praten over uitbreiding van het voor-

zieningenaanbod in Flevoland, waarover wij voortdurend met de Ministeries van VWS en Justitie 

moeten onderhandelen. Steeds blijkt weer dat wij het op dit beleidsterrein met de huidige capaciteit 

niet redden, wat wij niet hadden kunnen voorzien. Zoals gezegd hebben wij telkens, met respect 

voor de motie, geprobeerd het werk met de huidige bezetting gedaan te krijgen, maar dat blijkt niet 

te lukken en wij zien niet gebeuren dat dat op korte termijn zal veranderen. Vandaar dit voorstel. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Op de vraag van de fractie van de VVD 

waar het ophoudt is mijn antwoord, dat het nu pas begint. Ik wil erop wijzen dat wij in het IPO re-

gelmatig geconfronteerd worden met afspraken tussen provincies, waarbij de provincies zeggen dat 

zij bepaalde taken willen gaan uitvoeren en bereid zijn daarvoor extra geld neer te leggen. De meer-

derheid van de andere provincies kan dat zeggen omdat hun financiële situatie veel en veel sterker is 

dan de onze. Ik voel mij aangesproken omdat ik in het IPO regelmatig moet zeggen dat ik niet tegen 

het uitvoeren van taken ben, maar voor de uitvoering daarvan wel geld beschikbaar moet komen. 

Hoewel dat niet altijd gebeurt, is de meerderheid van de provincies toch bereid een aantal taken van 

het rijk over te nemen. Op de vraag waar het ophoudt kan ik geen antwoord geven. Dat is sterk af-

hankelijk van het collectief waarin wij deelnemen. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

 

De heer Siepel: Ik wil u verzoeken de vergadering een paar minuten te schorsen, mijnheer de voor-

zitter. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering tot half tien. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend.  

Dit voorstel is in twee termijnen besproken. De heer Siepel heeft om een schorsing gevraagd. 

Wil de heer Siepel naar aanleiding van hetgeen in de schorsing is besproken een stemverklaring af-

leggen of wenst hij een derde termijn? 

 

De heer Siepel: Mijnheer de voorzitter. Ik wil u vragen de Staten over dit voorstel een derde termijn 

te gunnen. Het nadeel van de discussie die wij zojuist in eerste en in tweede termijn hebben gevoerd 

is dat sommigen daaruit de conclusie zouden kunnen trekken, dat de fracties van de ChristenUnie en 

de VVD de jeugdzorg geen warm hart toedragen en het college de gewenste versterking niet willen 

geven. 

 

De heer Schaap: Dat denken wij inderdaad. 
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De heer Siepel: Ik kan u geruststellen: die conclusie is pertinent onjuist. 

 

De heer Schaap: Dan moet u de bereidheid tonen hiervoor geld uit te trekken. Dat weigert u. 

 

De heer Siepel: Mijnheer de voorzitter. Mede namens de VVD wil ik een handreiking doen waarvan 

wij hopen en verwachten dat de Staten zich daarin zullen kunnen vinden. Ook wij zien graag dat de 

cluster jeugdzorg voldoende geëquipeerd is om niet alleen de aan de cluster toebedeelde maar ook 

de taken die jeugdzorg overkomen adequaat te kunnen uitvoeren. De fracties van de VVD en de 

ChristenUnie menen een oplossing te hebben gevonden, die wij in een amendement op het Staten-

voorstel hebben neergelegd. 

Ik verzoek u mij de gelegenheid te geven de overwegingen en de beslispunten kort toe te lichten. 

Het gaat ons niet alleen om de nullijn-motie. Dat is wel één van de overwegingen, maar het gaat er 

vooral om dat wij op korte termijn met elkaar een discussie zullen gaan voeren over de taken die wij 

moeten uitvoeren en de taken die wij misschien niet behoeven uit te voeren. Dat duurt niet lang 

meer. Daarnaast wil ik erop wijzen dat wij heel recent, namelijk op 24 mei 2006, een financieel ka-

der voor 2007 en volgende jaren hebben vastgesteld. Die twee onderwerpen staan met elkaar in rela-

tie, wat onze fracties ertoe heeft gebracht voor te stellen beslispunt 4 van het voorliggende Staten-

voorstel, waarin nu instemming van de Staten wordt gevraagd met de verhoging van het krediet voor 

de periode 2007-2011 met indicatief € 90.000,-, te laten staan en in plaats van de woorden “waar-

mee in het kader voor 2007 nog geen rekening is gehouden” daaraan toe te voegen: “daarvoor dek-

king te vinden binnen de uitkomsten van de nog te voeren takendiscussie”. Op die manier komt de 

€ 90.000,- beschikbaar en leggen wij onszelf de verantwoordelijkheid op daarvoor samen met het 

college in het kader van de takendiscussie een dekking te vinden. Dat is meteen een taakstelling 

voor de discussie die wij nog dit jaar zullen voeren. Ik overhandig u dit amendement namens de 

fracties van de VVD en de ChristenUnie. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat door de fracties van de VVD en de ChristenUnie een amendement op 

het voorstel is ingediend. Ik denk dat het amendement niet zo ingewikkeld is dat het noodzakelijk is 

het voorstel nu nog te laten vermenigvuldigen. Om te voorkomen dat wij een vermenigvuldigings-

operatie moeten doen, zal ik het amendement voorlezen. 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 6 juli 2006, 

overwegende dat: 

- de Staten de nullijn-motie hebben vastgesteld; 

- op korte termijn een takendiscussie zal plaatsvinden; 

- op 24 mei 2006 het financieel kader is vastgesteld; 

besluiten beslispunt 4 aldus te wijzigen: 

“in te stemmen met het voorstel het formatiebudget van 2007 tot en met 2011 met indicatief 

€ 90.000,- te verhogen, waarvoor dekking te vinden binnen de uitkomsten van de nog te voeren ta-

kendiscussie”; 

en gaat over tot de orde van de dag.” 

 

De woorden “waarmee in het kader voor 2007 nog geen rekening is gehouden” komen dus te verval-

len en worden vervangen door de passage “waarvoor dekking te vinden binnen de uitkomsten van 

de nog te voeren takendiscussie”. Ik ga ervan uit dat het amendement een ieder helder is. 

De door de heer Siepel gevraagde derde termijn wil ik gelet op dit nieuwe feit toestaan. Hebben de 

Staten er behoefte aan meteen op dit nieuwe feit te reageren of willen zij eerst een reactie van het 

college op het amendement vernemen? 

 

De heer Jongsma: Ik wil de heer Siepel een vraag over het amendement stellen. Ik ben van mening 

dat, als wij het amendement volgen, sprake zal zijn van een open eind-constructie. Wat zal er gebeu-

ren als de takendiscussie in juni nog niet zal zijn afgerond? Dan zal er geen dekking zijn. Dat is voor 

ons onaanvaardbaar. Ik wil op zijn minst een einde bepaald zien voordat wij met dit amendement 

kunnen instemmen. 
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De heer Bogerd: Ik zal in formele termen samenvatten wat de heer Jongsma heeft gezegd. Is hier 

sprake van rechtmatigheid? Voorgesteld wordt in het kader van de takendiscussie dekking te zoe-

ken. In mijn beleving kan dat formeel niet. 

 

De heer Van Wieren: Wij hebben in andere termijnen al aangegeven hoe wij hier tegenover staan. 

Wij vinden dat deze taken moeten worden uitgevoerd en daar extra geld bij moet. 

Binnenkort komen wij met elkaar te spreken over een zeer omvangrijke operatie, waarover wij in 

mei afspraken met elkaar hebben gemaakt. In dat kader moeten ook allerlei lastige keuzen worden 

gemaakt. Wij zijn van mening dat wij die discussie moeten voeren op basis van alle zaken die dan 

spelen en nu een discussie over dit onderwerp moeten voeren. De fractie van het CDA is van me-

ning dat het door het college gevraagde bedrag beschikbaar moet worden gesteld. Wij hebben geen 

behoefte aan het amendement en zullen daartegen stemmen. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. De PvdA-fractie heeft er geen behoefte aan de inhoudelijke 

discussie over dit onderwerp over te doen. Die discussie is op goede argumenten gevoerd. Ik sluit 

mij aan bij de woorden van de heer Van Wieren. Ook wij hebben geen behoefte aan het leggen van 

een extra claim op de door ons te voeren discussie over de provinciale taken, die toch al moeilijk zal 

zijn, en wij hebben ook geen behoefte aan een extra taakstelling bovenop de forse financiële ombui-

gingen waarvoor wij in het najaar komen te staan. Wij zouden het onverstandig vinden als de Staten 

dit amendement zouden aannemen. 

 

De heer Walraven: Idem dito, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik begrijp de redenatie van de VVD en de ChristenUnie, die 

ik als een ontsnapping zie. De VVD en de ChristenUnie zijn gevlucht in een procedure waarvan ik 

de uitkomst kan voorspellen. Beide fracties stemmen op inhoudelijke gronden volmondig met dit 

voorstel in, zij doen dat zelfs van harte, en het kan dus niet anders dan dat dit hooguit een admini-

stratieve c.q. financieel-technische operatie zal zijn. Voor wat betreft de begroting 2006 gaat het om 

een bedrag van € 30.000,-, zie punt 3, en het beperkte bedrag voor de begroting 2007 maakt de uit-

komst volgens mij voorspelbaar.  

Wellicht zal de heer Bos in de periode daarna ook Gedeputeerde zijn. Voor wat betreft de begrotin-

gen voor de jaren daarna kunnen wij ons nu vastleggen, maar het is de vraag of wij dat moeten doen.  

Mijns inziens vervuilt de takendiscussie het belang van de maatschappelijke rol waarom het in dit 

voorstel gaat en die adequaat moet worden ingevuld. Ik kan mij niet voorstellen dat de ChristenUnie 

en de VVD op hun geweten willen hebben, dat dit takenpakket met de tegenstem van de Christen-

Unie en de VVD blijft liggen. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Het amendement maakt de zaak ingewikkeld. Ik zie mevrouw Bliek 

“nee” schudden, maar dat is wel degelijk het geval. Het amendement begint met iets waaraan ik in 

twee termijnen heb gerefereerd, namelijk dat de Staten hebben vastgesteld van de nullijn te willen 

uitgaan ‘tenzij’. Tot twee maal toe heb ik uitgelegd dat het college de motie over de nullijn respec-

teert en zich daaraan houdt - de heer Dijksma heeft daarover ook het een en ander gezegd -, maar 

wij in dit specifieke geval redenen zien om van de tenzij-regeling gebruik te maken. Die mogelijk-

heid is in de motie nadrukkelijk vermeld. 

De fracties van de VVD en de ChristenUnie zeggen in deze motie min of meer schoorvoetend het 

college te willen volgen. Ik zou die fracties daarom willen uitnodigen hun amendement te laten val-

len. De VVD is zelf één van de indieners van die motie en bij de laatste voorjaarsbeschouwingen is 

door de fractievoorzitter van de VVD nadrukkelijk aangegeven dat er een tenzij is. Het college wil 

in deze uitzonderlijke situatie om de al eerder genoemde redenen van die mogelijkheid gebruik ma-

ken. 

In de eerstvolgende vergadering van de commissie bestuur zal een procesvoorstel voor de takendis-

cussie worden besproken en de Staten hebben dan alle ruimte en vrijheid om over een ombuigings-

operatie te spreken. Ik wil die discussie niet op voorhand met dit bedrag belasten. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

Aan de orde is de stemming over het door de fracties van de VVD en de ChristenUnie ingediende 

amendement. 
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Het amendement wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de VVD en de CU. 

Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, CDA, GL, D66, SGP, SP en OF. 

 

De voorzitter: Wordt over het voorstel zelf stemming verlangd of wenst iemand aantekening? 

 

De heer Van Amerongen: De VVD is tegen, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Ik constateer dat dit ook voor de ChristenUnie geldt. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten 

besloten, onder aantekening dat de fracties van de VVD en de CU geacht wensen te worden te heb-

ben tegengestemd. 

 

16. Voorstel inzake Verdagingsbesluit Omgevingsplan 

De heer Siepel: Mijnheer de voorzitter. Volgens mij is dit voorstel niet in de commissie behandeld. 

Daarom voel ik mij vrij u nu de volgende vraag te stellen. 

Het verdagingsbesluit heeft een werkingsduur tot en met 3 november 2006. Volgens mij is dat één 

kalenderdag na de geplande datum voor de vaststelling van het Omgevingsplan. Zoals u weet is het 

in de aanloop naar de verkiezingen niet vanzelfsprekend dat de besluitvorming over dit belangrijke 

onderwerp op die datum zal plaatsvinden. Mogelijk zal een tweede zitting van de Staten noodzake-

lijk zijn. Voorziet het verdagingsbesluit of de wet daarin of verplichten wij ons door het nemen van 

dit besluit het Omgevingsplan uiterlijk op 2 november vast te stellen? 

 

De voorzitter: Mij staat vaag bij, maar ik durf dit niet met 100% zekerheid te zeggen, dat dit de ui-

terste verdagingstermijn is. Dat houdt verband met de datum van terinzagelegging die inmiddels 

heeft plaatsgevonden. Die datum bepaalt binnen welke termijn het Omgevingsplan moet worden 

vastgesteld met een verdagingstermijn van maximaal acht weken. Ik denk dat 3 november de uiter-

ste termijn is. 

 

De heer Siepel: Als dat zo is, vraag ik mij af of ik het risico wel wil lopen dat ik hierover op 2 no-

vember een besluit zal moeten nemen. Zou het niet beter zijn de besluitvorming over het Omge-

vingsplan zo in te kleden dat zij royaal voor 2 november kan zijn afgerond? 

 

De voorzitter: Ik heb à l’improviste geantwoord. Volgens mij is het zoals ik zojuist heb gezegd, 

maar ik stel voor dat wij dat nog even nagaan. De volgende week hebben wij commissieweek, ik 

stel voor dat wij hierop dan terugkomen en bezien of onze bevindingen tot de door u gesuggereerde 

oplossing aanleiding geven. Laten wij daar de volgende week in de commissieronde nog even naar 

kijken. Het presidium kan daarover vervolgens een besluit nemen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college 

van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

17. Stemming aangehouden motie G uit de Statenvergadering van 8 juni 2006 

De voorzitter: In de vorige Statenvergadering staakten de stemmen over de motie betreffende de su-

perbus en daarom dient daarover vandaag een herstemming plaats te vinden. Ik stel voor onmiddel-

lijk tot herstemming over te gaan. Gaat u daarmee akkoord of hebt u behoefte aan een heropening 

van de beraadslagingen, wat formeel is toegestaan? Daarover mag geen misverstand bestaan. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Ik vraag niet om heropening van de beraadslagin-

gen, maar wil u zeggen dat wij de tijd die is verstreken nuttig hebben gebruikt. Ik heb die tijd ge-

bruikt om in een overigens zeer geanimeerd telefoongesprek van gedachten te wisselen met een 

woordvoerder van de Technische Universiteit, dus niet met een individuele wetenschapper maar met 

een woordvoerder namens die organisatie.  

Uit dat telefoongesprek heb ik een drietal elementen gehaald. Wetenschappelijk gezien is dit een 

prematuur project. In de lijst van onderzoeksprojecten heeft dit project geen hoge prioriteit en het is 
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een illusie te veronderstellen dat een dergelijk voertuig met een snelheid van 250 tot 300 kilometer 

over de openbare weg kan rijden zonder dat ingrijpende verkeersmaatregelen moeten worden geno-

men. Die drie elementen heb ik bewust genoteerd. Zij onderstrepen het standpunt van de VVD-

fractie, die zich tegen deze motie heeft uitgesproken. Wij zijn van mening dat dit niet het goede 

moment is om hierover gesprekken te voeren. Wij weten immers nog nauwelijks waarover wij pra-

ten. De VVD-fractie blijft bij het eerder door haar ingenomen standpunt. 

 

De voorzitter: Ik constateer dat andere fracties geen stemverklaring willen afleggen. Wij kunnen dus 

tot herstemming overgaan. 

 

De motie wordt bij handopsteken in stemming gebracht en met 22 tegen 20 stemmen verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van GL, D66, PvdA, OF, CU en SGP. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, CDA en SP. 

 

18. Sluiting 

De voorzitter: De vergadering is gesloten. (21.55 uur) 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 14 sep-

tember 2006. 

 

de griffier, de griffier,   de voorzitter, 

   


