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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 5 april 2001 om 19.30 uur  in het Provinciehuis te Lelystad.  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren H. Dijksma (VVD), D.H.A. van Hemmen (CDA) 

en W.G. de Raad (VVD), leden van het college van Gedeputeerde Staten; de heren R.Th. van der Avoort 

(VVD) en W. Baarsen (ChristenUnie), mevrouw J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), de heren M. Bogerd (SGP), 

B. Brand (ChristenUnie), G.W. Bulk (VVD) en J.L. Crebas (D66), mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), 

de heer M. van Daalen (ChristenUnie), mevrouw M.L. Ebbens-Smit (VVD), de heren C.W. van Erk (VVD), 

C.J.M. Goossens (PvdA) en J. de Graaf (CDA), mevrouw K.J.H. Hasper-Wolters (CDA), de heren R.E. 

Haverkort (GroenLinks) en F.G. Hoekstra (CDA), de dames E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), M.W. de 

Jong (D66) en F.T. Joosse (ChristenUnie), de heren J. Kalkman (fractie-Kalkman), G.J. Kolstee (CDA), H.A. 

Kramer (VVD), C.J.J. de Kroon (CDA), F.D. van Kuik (PvdA), A.H.R. Leijten (CDA) en C.A.A.A. Maenhout 

(VVD), mevrouw I. Maters-Meuleman (CDA), de heren W. van der Meulen (VVD), A.B. Mossad (CDA), J.W. 

van der Pijll (GroenLinks), J. Purvis (VVD) en J.P. Slicht (PvdA), mevrouw  M.A. Toorop (VVD), de heren 

I.J.W. Valk (PvdA), A.H. Vermeer (VVD), J.P. Visser (fractie-Visser) en L.D. van der Wal (D66), mevrouw 

M.P.M.M. van der Wee (GroenLinks), de heer R. de Wit (SGP), mevrouw C.T. Zelvelder-van der Laan 

(PvdA) en de heer P. Zijlstra (CDA). 

 

Afwezig zijn: 

de heren E. Schaap (GroenLinks) en R.W. Schmelter (PvdA). 

 

Voorzitter: 

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

 

Griffier: 

de heer T. van der Wal, griffier. 

 

1. Opening 

De voorzitter: Dames en heren. Ik open de vergadering en deel u mede dat bericht van verhindering is 

binnengekomen van de heren Schaap en Schmelter. Een aantal leden, in ieder geval de heer De Kroon 

en mevrouw Joosse en naar ik aanneem ook de heer Kramer, zal vanwege transportperikelen in het land 

later komen. 

 

2a. Notulen van de openbare vergadering d.d. 8 februari 2001 

2b. Notulen van de openbare vergadering d.d. 1 maart 2001 

De voorzitter: Op bladzijde 1 van de notulen van de vergadering van 8 februari onder punt 1 in de 

tweede regel is de naam van de heer Van Daalen abusievelijk met één "a" geschreven en op bladzijde 3 

is de Minister van Defensie als spreker opgevoerd, wat mij overdreven lijkt. Waar onderaan bladzijde 3 

de heer De Grave is vermeld dient de heer De Graaf te worden gelezen. 

In de notulen van de vergadering van 1 maart heb ik een correctie op bladzijde 17 bij agendapunt 14. 

Voorafgaande aan dat punt moet vermeld worden dat de heer Valk op dat moment de vergaderzaal 

heeft verlaten en even later moet vermeld worden dat hij weer is binnengekomen. 

 



- 2 - 
 

De notulen van de vergaderingen van 8 februari en 1 maart 2001 worden zonder beraadslaging met 

inachtneming van de aangebrachte wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Rapportage commissie onderzoek geloofsbrieven 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben de geloofsbrieven van de heer Van Amerongen 

onderzocht en kunnen de Staten met betrekking tot zijn toelating positief adviseren. 

 

De voorzitter: Ik stel de Staten voor overeenkomstig het advies van de commissie te besluiten tot 

toelating van de heer Van Amerongen. 

 

Aldus wordt besloten. 

 

De voorzitter: Wij zullen de heer Van Amerongen de volgende week in ons midden verwelkomen. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter: Ik wijs u erop dat u op uw tafels een mededeling betreffende de intrekking van agenda-

punt 14 hebt aangetroffen. Dat agendapunt komt te vervallen omdat het desbetreffende subsidieverzoek 

is ingetrokken. 

Ik denk dat het goed is dat van de zijde van het college kort een enkele mededeling over de situatie met 

betrekking tot mond- en klauwzeer in ons gebied wordt gedaan. Eerst zal ik daarover iets zeggen en 

daarna zal de portefeuillehouder landbouw, de heer Dijksma, hierover enkele opmerkingen maken. Hij is 

mede namens onze provincie, namens de twaalf provincies, lid van het Comité van de Regio's. 

Ik kan redelijk kort zijn. Velen van u zullen de ontwikkelingen via de media zeer actief volgen. Ik denk dat 

ik kan volstaan met het aangeven hoe wij in Flevoland op dit moment omgaan met en ons prepareren op 

eventualiteiten rond dit vreselijke verschijnsel in onze samenleving. 

Precies negen dagen geleden zijn de Commissarissen van de Koningin van de tot voor kort vier meest 

betrokken provincies - Brabant, Gelderland, Overijssel en Flevoland - door de Minister van Landbouw 

uitgenodigd om met hem op het Departement te overleggen over de situatie die toen bestond en over 

wat wellicht nog op ons zal afkomen. Toen speelde deze problematiek vooral in Gelderland en 

Overijssel, het zwaartepunt lag in Oosterwolde en Oene en omgeving. Bij dat overleg hebben wij, simpel 

gezegd, bij elkaar de temperatuur opgenomen ten aanzien van wat gaande was. Wat speelt in de 

verschillende gebieden? Met welke activiteiten is de Minister bezig? Daarover hebben wij elkaar toen 

geïnformeerd. 

Parallel daaraan is bij ons in huis besloten een ambtelijk coördinatieoverleg samen te stellen. De leden 

van dat overleg komen elke morgen bij elkaar om de activiteiten door te nemen en eventuele acties en 

informatie die op ons afkomen te verwerken en, voorzover dat nodig is, in de organisatie uit te zetten. 

Dezelfde overleggroep heeft periodiek overleg met vertegenwoordigers van de zes gemeenten in onze 

provincie opdat ook zij de ontwikkelingen goed kunnen volgen. 

Het is duidelijk dat in Flevoland, los van de landelijke maatregelen die overal gelden, op dit moment de 

gemeente Dronten en een stukje van Zeewolde vallen onder het toezichtgebied waar strengere 

maatregelen gelden. Gelukkig is er nog steeds geen aanleiding te veronderstellen dat in dit gebied in 

Flevoland sprake is van verdenkingen. Het crisiscentrum in Garderen-Stroe, waar vanuit de 

traceringsactiviteiten worden gecoördineerd, houdt ons dagelijks op de hoogte. 

Direct na het overleg met de Minister hebben wij besloten het initiatief te nemen tot het samenstellen van 

een klein bestuurlijk kernteam bestaande uit de Commissaris van de Koningin, de burgemeester van 

Lelystad, vooral in zijn rol als korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Flevoland, de hoofdofficier 

van Justitie, de plaatsvervangend regiodirecteur van het Ministerie van Landbouw, directie Noord-West, 

en de kabinetschef in Flevoland, de heer Keizer. Het is de bedoeling dat de leden van dat team fungeren 

als een soort klankbordgroep voor de lokale overheden en het Waterschap in ons gebied. Waar nodig 

zijn zij aanspreekpunten vanuit LNV naar dit gebied toe en eventueel zullen zij adviezen uitbrengen in de 

richting van de lokale overheden. Deze groep zal niet in de bestaande bevoegdhedenverdeling treden. 

Die blijft recht overeind totdat sprake zal zijn van een zodanige situatie dat formeel bestuurlijke 

coördinatie naar de Commissaris van de Koningin noodzakelijk zal zijn. Op dit moment is dat in de 

provincie Flevoland echter niet aan de orde. 

Misschien is het nuttig te vermelden dat, als sprake is van een zware verdenking of een  besmetting, een 

crisiscentrum in het leven zal worden geroepen dat onder leiding van de aangewezen regiodirecteur LNV 

zal staan. Dan zal een crisisteam worden gevormd waarin de betrokken burgemeesters en 

vertegenwoordigers van de provincie zitting nemen en daarnaast zal een hele batterij mensen bij de 

daadwerkelijke bestrijding worden betrokken. Daarop ligt op dit moment in Gelderland en Overijssel het 

zwaartepunt van alle activiteiten. Van daaruit worden de operaties aangestuurd. 
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De wetgeving die in ons land op dit terrein geldt geeft aan dat het zwaartepunt dient te liggen bij de 

Minister van Landbouw en zijn gedeconcentreerde diensten.  

 

De lokale en eventueel regionale overheden ondersteunen de operaties, maar hebben natuurlijk wel 

bevoegdheden ten aanzien van openbare orde en veiligheid. Zij moeten het mogelijk maken dat de 

benodigde operaties worden uitgevoerd. Mocht die situatie zich in Flevoland gaan voordoen, dan zullen 

wij waarschijnlijk komen te vallen onder het regionaal crisiscentrum dat nu in Garderen-Stroe 

functioneert. Waarschijnlijk vallen wij onder "Oost" en niet onder "West". Daar is de organisatie 

opgebouwd en het is logisch dat wij daarbij aanhaken. 

Het bestuurlijk kernteam Flevoland, dat ik zojuist noemde, zal dan wel blijven functioneren, maar zich 

vooral richten op het afstemmen van de activiteiten van het crisiscentrum van LNV met de overige 

gemeenten die niet direct onder het gezag van dat crisiscentrum vallen. Op die manier zal sprake zijn 

van een soepele uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. 

Tot zo ver mijn schets van de wijze waarop wij op dit moment proberen de ontwikkelingen actief te 

volgen en ons voorbereiden op de onverhoopte situatie waarin de ziekte ook in onze polder zal toeslaan. 

Natuurlijk hopen wij allemaal dat dit niet zal gebeuren. 

Kijkend naar de maatschappelijke effecten en de ontwrichting die daarvan het gevolg zijn hebben wij 

natuurlijk allen diepe gevoelens. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de sector in onze provincie nog niet 

zo hard getroffen is. 

De portefeuillehouder landbouw heeft regelmatig contact met de NLTO en hij kan over de effecten die 

onze landbouwers op dit moment voelen meer mededelingen doen dan ik. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Over de activiteiten van de NLTO worden wij 

via Radio Flevoland actueel geïnformeerd. 

Ik wil stilstaan bij het feit dat wij de vorige week overleg hebben gevoerd met Minister Brinkhorst. Bij dat 

overleg is de vraag gesteld of het nuttig zou kunnen zijn als wij een ondersteunende resolutie of motie - 

op dat moment was nog niet duidelijk welk instrument wij zouden kunnen gebruiken - in het Comité van 

de Regio's indienen. Wij hebben hem gevraagd hoe hij daar tegenover stond en hij heeft ons 

medegedeeld daartegen geen bezwaar te hebben. Zijn formulering was zelfs positiever. De provincies 

Flevoland en Overijssel hebben vervolgens in dezen het initiatief genomen. Dat stuk zou donderdag voor 

vijf uur moeten worden ingeleverd. De vorige week donderdag is op het laatste moment door de EVP 

een resolutie ingediend, die door zowel de ELDR als de EPP was opgesteld. Die resolutie was niet 

geweldig in elkaar gezet, maar het ging erom dat een stuk op de agenda kwam te staan waarover 

gesproken zou kunnen worden. 

Gisteren is hierover binnen en buiten de fracties overlegd en gisterenavond om half zeven     - dat was 

ook een deadline - was er een akkoord, waarna de resolutie naar de vertaaldienst is gezonden. 

Vanmorgen om half tien is het debat begonnen en het was om kwart voor elf afgelopen. Ik kan de Staten 

melden dat de door de vier grote partijen ingediende resolutie op één stem na unaniem is aanvaard. 

Tegelijkertijd is bij het Europees Parlement een motie met dezelfde strekking ingediend en die motie is 

vandaag ook door het Europees Parlement aanvaard. 

Uit het Comité van de Regio's en het gekozen gremium, het Europees Parlement, is dus hetzelfde 

signaal gekomen, wat een krachtig appel op de Europese Commissie inhoudt. Waar gaat het met name 

om? Kort samengevat willen wij dat zo snel mogelijk een discussie wordt gestart over het non-

vaccinatiebeleid en wordt overgegaan tot de versnelde ontwikkeling van een markervaccin. Verder zijn 

wij van mening dat de duurzame en gezonde veestapel zo veel mogelijk moet worden behouden en 

zeker bijzondere soorten en bijzondere rassen in stand gehouden moeten worden. Voorts is benadrukt 

dat een sociaal, economisch en maatschappelijk verantwoorde situatie gecreëerd moet worden voor met 

name de agrarische gezinnen, maar ook voor andere economische sectoren die in de regio actief zijn. 

Hierbij valt te denken aan de toeristische sector, maar er zijn nog veel meer sectoren te bedenken. Als 

voorbeeld noem ik de transportsector, die vee transporteert. 

Wij hebben op de Europese Commissie ook het beroep gedaan ondersteuning van getroffen bedrijven 

toe te staan. Wij denken dat dat heel goed zou zijn. Tevens is benadrukt dat subsidies er niet toe mogen 

leiden dat extra transporten lucratief worden door het verkrijgen van subsidies. Daarnaar zal heel kritisch 

moeten worden gekeken. Ik denk dat wij op deze manier een duidelijk beeld van de huidige situatie 

hebben gegeven. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Mag ik naar aanleiding van deze mededelingen kort het woord 

voeren? 

 

De voorzitter: U hebt het woord. 
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Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. De Statenleden van deze provincie voelen zich zeer 

betrokken bij de enorme crisis die ons land, maar ook Flevoland, door de inperkingen getroffen heeft. De 

mond- en klauwzeerepidemie die is uitgebroken ontwricht vele delen van de maatschappij en heeft 

enorme gevolgen. Ons medeleven gaat uit naar de meest en direct betrokkenen en getroffenen, met 

name naar de gezinnen die inmiddels een enorm verlies te verwerken hebben gekregen maar ook naar 

degenen die in verband met de crisis zeer moeilijk werk moeten uitvoeren. De crisis beperkt zich niet 

alleen tot de direct getroffen boeren, maar strekt zich veel verder uit. Als voorbeeld noem ik de 

dierentuinen en de natuurreservaten, de toeristische sector en de transportsector, die de heer Dijksma 

zojuist ook noemde. 

Met name het probleem van het non-vaccinatiebeleid en de massale destructie van gezonde dieren zijn 

zaken die ons allen tegenstaan. Het is om deze reden dat D66 afgelopen week het initiatief heeft 

genomen te bezien of wij als Staten gezamenlijk tot een motie zouden kunnen komen die breed 

gedragen wordt en tevens hetgeen in de Flevolandse samenleving leeft enigszins verwoordt. De motie 

heeft tot doel de Nederlandse regering te steunen in haar inzet het non-vaccinatiebeleid in Brussel te 

laten heroverwegen en is tevens bedoeld als steun in de rug voor de Minister van Landbouw om te 

blijven bepleiten dat spoedig daadwerkelijk kan worden overgegaan tot brede preventieve vaccinatie. 

Ook het opschorten van het massaal vernietigen van gezonde dieren wordt bepleit. 

Tenslotte willen wij onze waardering uitspreken voor de actie die Gedeputeerde Dijksma heeft 

ondernomen om tot een resolutie te komen die het Comité van de Regio's inmiddels aan de Europese 

Commissie heeft aangeboden. 

Bij dezen dien ik mede namens alle overige fracties de motie graag bij u in. 

 

De voorzitter: De tekst van de motie luidt als volgt: 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, bijeen op 5 april 2001; 

overwegende: 

- de noodsituatie die is ontstaan door het uitbreken van mond- en klauwzeer en de verstrekkende 

maatschappelijke gevolgen daarvan; 

- dat vaccinatie ter voorkoming van mond- en klauwzeer voor het jaar 1991 gebruikelijk was; 

- dat omwille van de exportmogelijkheden in 1991 een vaccinatieverbod is ingesteld; 

- dat door dit vaccinatieverbod een instrument tegen de verspreiding van het mond- en klauwzeervirus 

buiten werking is gesteld en het indammen van de mond- en klauwzeerepidemie ernstig wordt 

belemmerd; 

- dat tengevolge van dit beleid gezonde dieren (massaal) moeten worden afgemaakt en vernietigd; 

- dat tegen deze beleidslijn overwegende ethische, maar ook economische bezwaren moeten worden 

ingebracht die de direct betrokken sector ruimschoots overstijgen; 

verzoeken Gedeputeerde Staten: 

1. bij de Europese Commissie erop aan te dringen het non-vaccinatiebeleid met betrekking tot 

mond- en klauwzeer te heroverwegen en daartoe de lidstaten zo spoedig mogelijk voorstellen te 

doen; 

2. bij de Minister van Landbouw erop aan te dringen dat daadwerkelijk wordt overgegaan tot 

preventieve inenting tegen mond- en klauwzeer, zowel in dierenparken of natuurreservaten, 

bijvoorbeeld het Natuurpark Lelystad en de Oostvaardersplassen, als bij veehouderijen en 

mogelijk andere dieren die drager van het virus kunnen zijn; 

3. bij de Nederlandse regering er tevens op aan te dringen de gevaccineerde dieren in leven te laten 

in afwachting van de uitkomsten van de discussie op Europees niveau inzake de opheffing van 

het vaccinatieverbod voor mond- en klauwzeer; 

4. de Europese Commissie te verzoeken de exportgevolgen voor bovengenoemd beleid te 

minimaliseren met inachtneming van punt 1; 

en gaan over tot de orde van de dag." 

 

De motie is door negen fracties ondertekend. 

Waar niemand naar aanleiding van deze motie het woord wenst te voeren neem ik aan dat deze motie 

met algemene stemmen door de Staten is aanvaard. 

 

De door mevrouw De Jong namens alle fracties ingediende motie betreffende de mond- en 

klauwzeercrisis wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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De voorzitter: Ik deel de Staten mede dat het college gaarne zal voldoen aan de verzoeken die in deze 

motie worden gedaan. 

 

5. Ingekomen stukken 

1. Een beroepschrift op grond van de Algemene subsidieverordening Flevoland 1999 ingediend door 

de heer A. Merckelbach, voorzitter van de Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad. 

Het beroepschrift is gericht tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 26 februari 2001, 

kenmerk SPV01.090346/C om de ingediende aanvraag om subsidie niet te honoreren. 

Het beroepschrift is inmiddels in handen gesteld van de Adviescommissie bezwaar en beroep bij 

Provinciale Staten. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van het feit dat het 

beroepschrift inmiddels in handen is gesteld van de Adviescommissie bezwaar en beroep. 

 

2. Een brief van A.K. Wissink uit Swifterbant inzake het provinciale kapbeleid en het verzoek de bomen 

op de veldjes aan weerszijden van de Vuursteenweg te laten staan. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten het stuk ter afhandeling in handen 

van het college van Gedeputeerde Staten te stellen. 

 

3. Aan de provincie respectievelijk de gemeente Lelystad schenkt de Russische overheid een 

kunstwerk van de Russische kunstenaar Surovtsev. Dit betekent dat de provincie het kunstwerk 

aanvaardt en vervolgens aan de raad van de gemeente Lelystad aanbiedt. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van het aanvaarden van 

het kunstwerk en van de brief aan de gemeente Lelystad. 

 

6. Voorstel inzake formatie-ontwikkeling 2001-2002 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. In dit voorstel wordt ons gevraagd in te stemmen 

met een structurele uitbreiding met ruim negen volle formatieplaatsen. In relatie tot de stand van zaken 

in het huidige organisatie-ontwikkelingstraject is het nu nog niet mogelijk daarvoor een objectievere 

cijfermatige onderbouwing te geven op basis van de benodigde invulling van taken. Wij hopen dat dit bij 

een volgend voorstel of hooguit het daarop volgende voorstel wel mogelijk zal blijken te zijn. 

Dat neemt niet weg dat de VVD-fractie serieus aandacht heeft voor de capaciteitsproblemen waaraan 

met dit voorstel het hoofd wordt geboden en vaststelt dat deze uitbreiding in de begroting financieel 

gedekt is. Wat ons betreft kan de werving in procedure gebracht worden. 

Zonder de indruk te willen wekken dat de andere functies van minder gewicht zijn in onze beoordeling, 

wil ik over drie noodzakelijke functies nog een opmerking maken. 

Allereerst noem ik de 0,2 fte voor de afdeling sociale planvorming op het terrein van onderwijs. Bij de 

behandeling in de commissie ELPOO is deze uitbreiding ten behoeve van onder andere een meer 

sturende rol in het IPO op het gebied van de herschikking van het VMBO door ons stevig ondersteund. 

Voorts wil ik het belang onderstrepen van het ruimte geven aan één formatieplaats ten behoeve van de 

inzet voor het beleid jeugdzorg. Later in deze vergadering zal mijn fractie daarover nog inhoudelijk het 

woord voeren. 

Als derde noemt mijn fractie de functie van driekwart fulltime-equivalent voor de afdeling personeel en 

organisatie, die wij eveneens cruciaal achten omdat daardoor gestalte kan worden gegeven aan het up 

to date houden van de informatie over de kwaliteitsontwikkeling van het personeel, dit in relatie tot het 

welslagen van eerder gehaald organisatie-ontwikkelingstraject. 

Bij dit besluit hoort uiteraard het beschikbaar stellen van de middelen om het nieuw aan te trekken 

personeel "ARBO-proof" te kunnen huisvesten. Mijn fractie stemt in met dit voorstel. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. De provincie Flevoland groeit, de provincies 

krijgen meer taken toebedeeld en de provincie Flevoland wil, net zoals de andere provincies, die taken 

goed kunnen uitoefenen. Een voorstel om de formatie uit te breiden is dus niet meer dan logisch, dit 

zeker als het goed beargumenteerd is, zoals bij dit voorstel het geval is. Niettemin hadden wij het 

voorliggende voorstel graag willen toetsen aan een formatieplan en een visie op omvang en invulling van 

het provinciale apparaat. Het inmiddels ingezette organisatie-ontwikkelingstraject brengt kerntaken, 

bedrijfsprocessen en formatieplaatsenontwikkeling met elkaar in verband, wat tot efficiënter werken en 

dus tot consequenties voor het organisatieschema moet leiden. Daarnaast is, zoals gezegd, sprake van 

een autonome groei en ontwikkeling van de provincie. 
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Wij gaan ervan uit dat het organisatie-ontwikkelingstraject ook een beeld van de gewenste benodigde 

omvang van het provinciale apparaat zal opleveren zodat wij te zijner tijd uitbreidingsvoorstellen daaraan 

zullen kunnen toetsen. Naar mate de provincie in omvang zal toenemen zal dit des te belangrijker 

worden. 

Met het voorliggende voorstel stemmen wij in. Wij verwachten dat de uitvoering in het belang van de 

organisatie met voortvarendheid zal geschieden, sneller dan de planning waarvan in het voorstel wordt 

uitgegaan. 

De heer Van der Pijll: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie kan in overwegende mate met dit voorstel 

instemmen. 

Wij willen nog wel een opmerking maken over de uitbreiding die u vraagt voor de afdeling facilitaire 

zaken. Hoewel de behoefte aan een derde chauffeur niet overtuigend wordt aangetoond, wordt wel 

vermeld dat daarmee de inhuur van externe chauffeurs kan worden teruggedrongen. Het is van tweeën 

één. Als wij uitgaan van uitbreiding met een derde chauffeur zult u geld voor de inhuur van externe 

chauffeurs moeten inleveren. Of wij moeten gewoon externe chauffeurs blijven inhuren. In dat geval 

hebben wij geen geld nodig voor een derde chauffeur. U doet beide en dat is naar onze mening 

dubbelop. Wij zouden het waarderen als u duidelijk zoudt kunnen maken dat het geld dat u niet meer 

nodig hebt voor het inhuren van externe chauffeurs teruggaat naar de algemene middelen. Als u dat niet 

kunt toezeggen, zal mijn fractie niet met deze uitbreiding instemmen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik zal met de objectieve meetpunten beginnen. 

De fracties van de VVD en de PvdA zeg ik dank voor de door hen uitgesproken ondersteuning voor dit 

voorstel. 

Mevrouw Creemers heeft de prioriteiten juist neergezet. Een objectieve cijfermatige onderbouwing is 

natuurlijk altijd moeilijk, er blijven altijd subjectieve elementen. Welke waarde hechten wij aan een 

bepaalde functie? Kwalitatieve elementen blijven altijd meespelen. 

Wij zijn bezig met het organisatie-ontwikkelingstraject, dat door mevrouw Van Hulten is genoemd. Wij 

toetsen taken en benodigde menselijke inzet aan het formatieplan. Het aan elkaar relateren van die 

gegevens is een belangrijke zaak. 

Het is één van de doelstellingen van het organisatie-ontwikkelingstraject het geheel op objectieve wijze 

neer te zetten en daaraan wordt over het algemeen met veel enthousiasme gewerkt. Het is een extra 

inspanning voor de organisatie, maar ik moet zeggen dat de mensen dit traject als een uitdaging 

ervaren. Wij hopen de taken en het benodigde personeel op niet al te lange termijn te kunnen invullen. 

Of dat al bij het volgende voorstel het geval zal zijn, kan ik op dit moment echter niet beloven. 

In de richting van mevrouw Van Hulten merk ik op dat de invulling uiteraard met voortvarendheid ter 

hand zal worden genomen. Wij moesten natuurlijk op de goedkeuring van dit voorstel door de Staten 

wachten. Ik herinner mij dat wij dat in het verleden ooit eens niet gedaan hebben en een functie al 

hadden ingevuld. Nogmaals: wij zullen de invulling van de functies met voortvarendheid ter hand nemen. 

Afgelopen week hebben wij onze provincie gepresenteerd op de beurs voor overheidspersoneel die in 

Utrecht is gehouden. Wij hebben deze functies toen ook aangeboden en daarop al een aantal reacties 

ontvangen. 

De heer Van der Pijll kan ik mededelen dat het onze bedoeling is ervoor te zorgen dat de nieuwe 

chauffeur tot een besparing op de kosten van het inhuren van chauffeurs zal leiden. Dat is het streven. 

Of wij daarin zullen slagen weet ik niet, maar het is wel ons doel. 

 

De heer Van der Pijll: Mijnheer de voorzitter. Ik wil de Gedeputeerde allereerst dankzeggen voor zijn 

dank aan ons voor de overwegende steun die wij dit voorstel willen geven. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Dank u wel. 

 

De heer Van der Pijll: Ik waardeer het ten zeerste dat u alle fracties die het voorstel steunen daarvoor 

dank hebt gezegd. 

Ik wil nog even op de mogelijke besparing op de kosten van het inhuren van externe chauffeurs 

terugkomen. Ik kan mij voorstellen dat u de besparing die daarop mogelijk is op dit moment niet hard 

kunt maken. U weet immers nog niet wanneer die chauffeur in dienst zal kunnen treden. Ik zou het op 

prijs stellen als u op enig moment in de commissie de mogelijke besparingen zoudt kunnen aangeven. 

Mijn fractie heeft eerder een punt gemaakt van de wijze waarop de leden van het college menen zich in 

dit land te moeten verplaatsen en wij hechten eraan dat de besparing die genoemd is daadwerkelijk 

wordt gerealiseerd. Als u dat in de commissie helder kunt maken, is het probleem wat ons betreft uit de 

wereld en kunnen wij met het volledige voorstel instemmen. 
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De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Wij zullen de leden van de commissie 

binnenkort een besparingsvoorstel tonen met voor het volgend jaar een bedrag van ƒ 30.000,-. De heer 

Van der Pijll zal begrijpen dat bijvoorbeeld het vertegenwoordigen van onze provincie onder andere in 

Brussel met zich meebrengt dat daar naartoe wordt gereden. Ons uitgangspunt is echter dat zal worden 

geprobeerd door middel van het inhuren van een extra chauffeur een efficiencyvoordeel te behalen. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

7. Voorstel inzake beschikbaarstelling investeringskrediet voor klimaatvoorzieningen in gebouwdeel II 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

8. Voorstel inzake aanvullend krediet glaswasinstallatie 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

9. Voorstel inzake subsidieverlening aan project Huisman Shipyards ter verbreding van de 

doorvaartopening bij de provinciale Vollenhoverbrug 

Mevrouw Zelvelder-van der Laan: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie heeft wat moeite met dit voorstel 

hoewel het bedrag dat ermee gemoeid is niet zo gek groot is. Als je het voorstel leest kun je bovendien 

constateren dat het bedrag bijna zal worden terugverdiend. 

In een vorige periode hebben wij een dergelijk voorstel afgewezen omdat wij daartegen bezwaren 

hadden. Als een onderneming wil uitbreiden zijn de financiële consequenties daarvan naar onze mening 

voor het bedrijf zelf en ten tweede vinden wij het een bezwaar dat deze onderneming buiten onze 

provincie is gevestigd. Wij vragen ons ook af of door de verbreding van de brug op de lange duur het 

onderhoud niet duurder zal worden. Misschien kan de Gedeputeerde ons daarover informeren. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Mevrouw Zelvelder heeft er terecht op 

gewezen dat wij in het verleden over een soortgelijk voorstel hebben gesproken. Toen ging het echter 

om een veel hoger bedrag. 

Wij hebben hierover ook gesproken met de gemeenten Noordoostpolder en Bredewiede en de provincie 

Overijssel. Wij hebben destijds bekeken of er in het kader van het EPD wellicht mogelijkheden zouden 

zijn. Dat idee leefde omdat met dit voorstel arbeidsplaatsen zijn gemoeid. Dit bedrijf is echter buiten onze 

polder gevestigd en daarom waren er in het kader van het EPD geen mogelijkheden. Hierbij wil ik de 

kanttekening maken dat bij dit bedrijf zestig werknemers uit Noordoostpolder werkzaam zijn en de groei 

van het bedrijf met het oog op de werkgelegenheid van belang is. Onze inspanningen zijn er echter op 

gericht werkgelegenheid in Flevoland te realiseren. Al met al is destijds geconcludeerd dat het leveren 

van een bijdrage in de orde van grootte die toen van ons werd gevraagd niet voor de hand lag. 

In onze afweging heeft een belangrijke rol gespeeld dat wij met onze buren, met de provincie Overijssel 

en de gemeente Bredewiede, goede verhoudingen willen hebben. Het vernieuwen en verbreden van het 

bruggedeelte zal leiden tot een besparing op het onderhoud dat op korte termijn, binnen vier jaar, 

gepland stond en gesteld is dat wij aan die besparing zouden kunnen bijdragen. Wij hebben de 

gegevens nog eens tegen het licht gehouden en zijn van mening dat dat verzoek terecht is. De 

constatering dat wij een bedrag uitsparen als gevolg van het feit dat de gemeente Bredewiede - nu 

Steenwijk -, de provincie Overijssel en het bedrijf zelf een investering doen, was voor ons reden nog 

eens goed naar de gegevens te kijken. Wij hebben bekeken welke besparingen voor ons te verwachten 

zijn. Het zou natuurlijk vreemd zijn als wij ons op het standpunt zouden stellen dat dit voor ons winst is. 

Zo gaan wij niet met elkaar om. Het college stelt de Staten daarom voor het genoemde bedrag bij te 

dragen. Daarbij wil ik de kanttekening maken dat onze raming aan de zuinige kant is. 

Op de vraag hoe het in de toekomst zal gaan kan ik het volgende antwoorden. Nu er een nieuw brugdeel 

komt zal voorlopig geen groot onderhoud noodzakelijk zijn. Voor de langere termijn - ik denk aan een 

periode van een jaar of vijftien - hebben wij in ons PVVP staan dat de Vollenhoverweg en de brug 

vanwege de toenemende verkeersintensiteit te zijner tijd aan verbreding toe zullen zijn. Als wij die twee 

dingen koppelen heb ik over de langere termijn niet zo veel zorgen. 

 

 

 

Mevrouw Zelvelder-van der Laan: Ik ben nog niet geheel tevreden, maar wij zullen ons bij dit voorstel 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

10. Advies van de Awb-adviescommissie inzake vervolgacties verbinding A6-A9 alsmede vaststelling van de 

13e wijziging van de begroting 2001 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. In de 21e eeuw kennen wij in Flevoland een moderne 

variatie op "En toch ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden". Vanuit een veel positiever 

denkpatroon en een veel constructievere werkwijze dan de Romeinen destijds zou de VVD-fractie u 

willen vragen iedere Statenvergadering te willen openen met de zin "En toch zijn wij van mening dat de 

A6 moet worden doorgetrokken naar de A9". 

U schrijft in uw voorstel aan de Staten dat nu een deel van de doelstelling uit het werkprogramma van 

deze Staten is bereikt. Na onvermoeibaar argumenteren en overleggen met diverse partners en door 

verschillende partijen wordt nu, overigens nog steeds in studievorm, prioriteit gegeven aan de 

verbetering van de A6 en de doortrekking van de A6 naar de A9. U schrijft vervolgens - ik citeer letterlijk 

-: "Hiermee is het echter niet gedaan." Nu begint het pas. Wij zullen de mouwen moeten opstropen. Dat 

betekent eveneens geld vrijmaken voor het vervolgonderzoek. Wat dat betreft vindt u de VVD aan uw 

zijde. 

Waar het met name om gaat is een voortvarende aanpak met een tijdschema dat aangeeft wanneer het 

onderzoek zal moeten zijn voltooid en hoe met de resultaten zal worden omgegaan. Vanuit Flevoland 

moet er een permanente en aanvaardbare druk blijven, om ervoor te zorgen dat deze doortrekking 

binnen afzienbare tijd van studieproject promoveert naar uitvoeringsplan. 

Wij hebben begrip voor de vragen in het hele gebied waar de weg via ondertunneling zal worden 

aangelegd. Rekening houdend met een goede landschappelijke inpassing en gebruikmaking van de 

moderne boortechnieken is de aanleg van een zo wezenlijk stuk weginfrastructuur haalbaar en 

aanvaardbaar. 

Ik riep niet voor niets de Romeinen aan. Alert blijven is noodzakelijk. Nog maar kort geleden heeft de 

Minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Netelenbos, aangegeven dat de mogelijke aanleg van de 

magneet-zweefbaan de A6/A9-verbinding wellicht onnodig zal maken. Aan dat soort bespiegelingen, dat 

soort proefballonnen, hebben wij geen behoefte. Wij vragen het college met nadruk aandacht te blijven 

vragen voor de voortgang in de procedure om tot de doortrekking te komen. Hoe eerder hoe beter, voor 

de doorstroming van het verkeer in ons land in het algemeen en voor Flevoland vanzelfsprekend in het 

bijzonder. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde); Mijnheer de voorzitter. De heer Van der Meulen heeft 

behartigenswaardige woorden gesproken die mij blijven en blijvend aanmoedigen het belang van de 

doortrekking A6/A9, dat door de Staten breed wordt onderkend... 

 

De heer Haverkort: Niet helemaal Statenbreed, mijnheer de voorzitter! 

 

De voorzitter: Dat heeft de heer Van Hemmen ook niet gezegd. Hij heeft gezegd "dat door de Staten 

breed wordt ondersteund". 

 

De heer Haverkort: Dank voor deze nuancering, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Het doet mij buitengewoon veel 

genoegen dat dit voorstel Statenbreed wordt ondersteund. Dat is namelijk van essentiële betekenis om 

deze verbinding, die voor de ontsluiting van Zuidelijk Flevoland en eigenlijk voor geheel Flevoland van 

groot belang is, niet alleen op de kaart maar ook in de grond te krijgen en wel op een zodanige wijze dat 

zij op de kortst mogelijke termijn, hoewel het nog lang zal duren, gerealiseerd zal kunnen worden. 

Ik dank de Staten voor hun steun. 

 

De voorzitter: Mag ik aannemen dat inderdaad alle fracties met dit voorstel kunnen instemmen? 

 

De heer Van der Pijll: Voorzover het voorstel de studie betreft, mijnheer de voorzitter. 

 

 

 

De voorzitter: Precies, het voorliggende voorstel. 
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Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

11. Voorstel inzake subsidieverzoek Stichting Gulliver alsmede vaststelling van de 14
e
 wijziging van de 

begroting 2001 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Met dit voorstel hebben wij evenals de overige fracties na 

de tweede lezing in de commissie van harte ingestemd. 

Ik wil echter nog wel een opmerking maken over de wijze waarop het verlopen is omdat dit een duidelijk 

voorbeeld is van de snelheid waarmee wij in onze eigen regels kunnen verdwalen. 

Het ingediende initiatief is een goed initiatief, maar het past niet in een vakje in onze begroting en dus 

wordt een voorstel gemaakt om het af te wijzen. Gelukkig steekt de Stichting Gulliver met kop en 

schouders boven alles uit en trekt zij de aandacht, maar een voorstel dat minder de aandacht trekt zou 

op die manier kunnen verongelukken en het gevaar bestaat dan ook dat wij initiatieven laten passeren 

die wij eigenlijk zouden moeten ondersteunen. Ons staat voor ogen dat in zo'n geval geen afwijzend 

voorstel wordt ingediend, maar het college een open vraag aan de commissie voorlegt. Een vraag in de 

sfeer van: "Wij hebben een leuk initiatief voorgelegd gekregen, maar het past niet in de begroting. Willen 

jullie ons helpen een aanvulling op de begroting te maken om ondersteuning ervan mogelijk te maken?" 

Wij zouden graag gezien hebben dat de Gedeputeerde op die manier met dit voorstel zou zijn 

omgegaan. 

 

De voorzitter: Ik zou u de vraag willen voorleggen "Waarvoor hebben wij de Staten?" 

Het woord is aan de heer Van Hemmen. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Nee, dit is een zaak voor mevrouw Bouwmeester. 

 

De voorzitter: Neemt u mij niet kwalijk, dit voorstel betreft de portefeuille cultuur. 

 

De heer Van der Pijll: De kleinste gaat over Gulliver. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Gulliver was in het land der reuzen, maar ook in 

het land der dwergen. 

Mijnheer de voorzitter. Wij stellen met elkaar de begroting vast waarin wij de beleidsvoornemens een 

financiële vertaling geven. Het college ziet de begroting als een opgave die moet worden uitgevoerd. Als 

voorstellen langs komen die niet in de begroting passen en niet passen in de opgave die wij van de 

Staten hebben gekregen, zullen wij die voorstellen niet aan de Staten voorleggen. Wij willen de Staten 

niet lastigvallen met allerlei voorstellen waarom zij niet gevraagd hebben. 

Ik denk dat het reuze belangrijk is dat de leden van de Staten als volksvertegenwoordigers op de hoogte 

blijven van de zaken die in de samenleving leven. Zij kunnen de initiatieven waarvan zij op de hoogte 

worden gebracht inbrengen met het verzoek daarmee iets te doen. Ik denk dat dat de juiste volgorde is. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. In eerste termijn heb ik alleen willen aangeven dat het juist 

is dat dit initiatief niet in de begroting paste. Ik wil echter graag met vele soortgelijke voorstellen 

lastiggevallen worden. Ik heb willen aangeven dat de werkwijze die nu gevolgd wordt ertoe kan leiden 

dat goede voorstellen verongelukken, wat ik zou willen voorkomen. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

 

12. Voorstel inzake vaststelling van het jaarplan 2001 alsmede ontwerp jaarplan 2002 Jeugdhulpverlening 

provincie Flevoland en het Meerjarenbeleidsplan 2002-2004 alsmede vaststelling van de 15
e
 

begrotingswijziging van de begroting 2001 

De heer Van der Avoort: Mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt een goed en duidelijk voorstel met veel 

informatie. De beleidsdocumenten zijn opgesteld in het kader van de landelijke afspraken en eisen met 

betrekking tot de planning- en controlcyclus jeugdhulpverlening. De VVD-fractie is tevreden over het 

geconstateerde inhaaleffect op deze cyclus en complimenteert de opstellers met het bereikte resultaat. 

Ook de VVD vindt het belangrijk dat de in het jaarplan 2001 opgenomen nodige beleidsvoornemens 

goed zijn afgestemd met het beleidskader van de Wet op de Jeugdzorg.  

In het meerjarenplan is de positie van het Bureau Jeugdzorg heel belangrijk. Met versterking van de 

preventieve en consultatieve functies van het Bureau Jeugdzorg in aansluiting op de zorgstructuren in 
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het lokale preventieve jeugdbeleid zal ook naar de mening van de VVD een samenhangend aanbod 

geboden kunnen worden. Het voorgenomen bestuurlijke traject met de lokale overheden, dat reeds in 

gang gezet is, ondersteunen wij. 

De VVD dringt aan op versterking van ambulante vormen van zorg. Daarbij vinden wij het belangrijk dat 

de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt in een zo licht mogelijke vorm als verantwoord is kan worden 

aangeboden. In dit verband vinden wij de preventieve werking van de ambulante hulp van groot belang 

om de vraag naar zwaardere vormen van geïndiceerde hulp te doen afnemen. In dit kader zullen het 

accommoderen van vraaggestuurd aanbod en het in de toekomstige Wet op de Jeugdzorg op te nemen 

recht op jeugdzorg belangrijke thema's worden. 

Ondanks de extra middelen die al door toedoen van de Staten zijn toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve jeugdhulpverlening blijven er op het gebied van de jeugdzorg in Flevoland toch 

ernstige knelpunten. Een belangrijke reden voor het voortbestaan van de knelpunten is de sterke groei 

van de Flevolandse bevolking, waardoor in de komende jaren ernstige tekorten in het hulpaanbod en 

problemen met de wachtlijsten dreigen te blijven bestaan. De rijksmiddelen blijven vooralsnog veel te 

beperkt en door het inzetten van extra provinciale middelen, een groot bedrag maar relatief bezien nog 

te klein, worden de tekorten in het aanbod alleen op korte termijn ingelopen. Bij de behandeling van de 

begroting 2001 in het afgelopen najaar is hiervoor nog eens ƒ 1 miljoen extra ingezet waarvoor, zoals 

door de gedeputeerde in de commissie te kennen is gegeven, nog een beleidsplan zal worden 

opgesteld. 

De VVD-fractie is van mening dat nu eerst het beleidsplan moet worden opgesteld om te kunnen 

beoordelen waar de prioriteiten met betrekking tot de aanpak van problemen behoren te liggen. Zo'n 

plan van aanpak is ook belangrijk om het rijk te kunnen aangeven waarvoor de middelen moeten worden 

ingezet en het rijk ervan te kunnen doordringen dat de nood in onze provincie werkelijk hoog is. 

Mijn fractie stemt zeker in met dit jaarplan en het beschreven vervolg. Daarmee wil de VVD u van harte 

ondersteunen bij het geven van voorrang aan het uitwerken van beleid om tot een effectieve besteding 

van de reeds beschikbaar gestelde extra middelen te komen.  

Eerder vanavond is door mijn fractie volmondig ingestemd met de structurele formatie-uitbreiding voor 

de jeugdzorg. Hoewel het verleidelijk kan lijken nog meer provinciale middelen toe te voegen, dringt de 

VVD erop aan dit niet eerder te bezien dan in verband met het opgestelde plan van aanpak voor de 

reeds ter beschikking gestelde gelden. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. De fractie van het CDA kan van harte instemmen met 

dit voorstel, maar zoals ik ook in de commissie verwoordde maken wij ons zorgen over de voortgang van 

het werk op het gebied van de jeugdhulpverlening in 2002. 

Is het wel mogelijk zonder aanvullende maatregelen het huidige niveau te handhaven? De bevolking van 

Flevoland groeit en het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulpverlening neemt jaarlijks met 

ongeveer 2000 toe. De nieuwe Wet Jeugdhulpverlening is voorzien per januari 2003. De CDA-fractie 

nodigt Gedeputeerde Staten uit vanuit het rekeningresultaat 2000 een bedrag van ƒ 1 miljoen over te 

hevelen naar de bestemmingsreserve en dit bedrag te bestemmen voor de jeugdhulpverlening in 2002. 

Daartoe hebben wij een motie opgesteld die wij u samen met de PvdA aanbieden. De tekst van de motie 

luidt als volgt... 

 

De voorzitter: Zal ik de tekst van de motie zo dadelijk voorlezen? 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Dat is prima, mijnheer de voorzitter. De indieners van de motie hopen op 

brede steun van de overige Statenfracties. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dat de motie al is vermenigvuldigd. Wat een efficiëntie! De tekst van de motie 

luidt als volgt: 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 5 april 2001; 

overwegende: 

 dat voor het jaar 2002 een (extra) tekort ontstaat om het hulpniveau van 2001 te handhaven, mede 

door een toename van het aantal jeugdige Flevolanders; 

 dat per 1 januari 2003 de nieuwe Wet op de Jeugdzorg van kracht zal worden; 

 in deze wet het recht op jeugdzorg zal worden verankerd; 

 dat naar verwachting krachtens deze wet vanaf 1 januari 2003 voldoende budgetten voor de 

jeugdzorg beschikbaar zullen komen; 

van oordeel dat het wenselijk is het hulpniveau van 2001 ook (minimaal) in 2002 te handhaven; 
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verzoeken het college van Gedeputeerde Staten bij het opstellen van voorstellen inzake de aanwending 

van het rekeningoverschot van het jaar 2000 ƒ 1 miljoen over te hevelen naar de bestemmingsreserve 

jeugdhulpverlening met het doel daaruit gelden beschikbaar te stellen voor de jeugdhulpverlening in 

2002; 

en gaan over tot de orde van de dag." 

 

De motie, die door vier leden van de Staten is ondertekend, kan onderdeel uitmaken van de 

beraadslagingen. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Ook van onze kant complimenten voor de 

voorliggende plannen. Zij brengen de jeugdhulpverlening die in Flevoland gegeven c.q. niet gegeven 

wordt en de toekomstige ontwikkelingen in Flevoland tegen de achtergrond van de huidige landelijke 

ontwikkelingen helder in kaart. Bovendien hebt u ons deze plannen twee maanden eerder dan het vorig 

jaar voorgelegd. Dat gaat de goede kant op! 

Sinds jaar en dag kampt de Flevolandse jeugdhulpverlening met grote tekorten. Daaraan is inmiddels 

door zowel het rijk als de provincie gelukkig het nodige gedaan. Wij hebben de laatste jaren een flinke 

inhaalslag kunnen maken, maar wij zijn helaas nog niet bij. Het tekort is nog steeds onaanvaardbaar 

groot. 

Concreet betekent dit dat de wachtlijst van het Bureau Jeugdzorg per medio februari van dit jaar 97 

wachtenden voor de intake liet zien en 71 wachtenden na indicatie c.q. zorgtoewijzing. Volgens de 

zojuist binnengekomen jaarrapportage 2000 van het Indicatiebureau Jeugd Flevoland betekent dit dat 

van alle aanmeldingen in 2000 meer dan de helft, 59%, in dat jaar door de wachttijden geen hulp kon 

krijgen. Het zojuist verschenen rapport "Wachtlijsten Jeugdzorg, een impressie" noemt de wachttijden in 

Flevoland dan ook, op een enkele uitzondering na, onaanvaardbaar of alarmerend. Dit is een rapport 

van buiten de provincie. In het voorliggende jaarplan 2001 betekent dit dat dit jaar ƒ 1,7 miljoen aan 

nieuwe aanvragen - ik tel de ƒ 800.000,- voor het "enkeltje zelfstandig" nog niet eens mee - niet 

gehonoreerd kan worden. 

Het nog bestaande tekort wordt vooral veroorzaakt door de toename van het aantal jongeren in 

Flevoland met zo'n 2100 per jaar terwijl de jeugdige bevolking in de rest van Nederland ongeveer stabiel 

is. Relatief daalt daardoor het bedrag van de doeluitkering per jongere in Flevoland. Willen wij ervoor 

zorgen dat de jeugdhulpverlening er in 2002 niet op achteruit gaat, maar tenminste op hetzelfde eigenlijk 

onaanvaardbare niveau blijft, dan zullen wij in ieder geval voor de groei extra provinciale middelen 

moeten uittrekken. Uitgaande van de landelijke doeluitkering van ƒ 366,- per jongere per jaar betekent 

dit een kleine ƒ 800.000,-. Wij willen dat het liefst nu regelen en wel gezamenlijk met het CDA middels 

de motie die zojuist is ingediend. 

Het is de bedoeling dat met ingang van het jaar 2003 de nieuwe Wet op de Jeugdzorg van kracht wordt. 

Deze wet zal een andere wijze van financiering kennen, die wel recht zal doen aan de Flevolandse 

situatie. Op dit moment kunnen wij ons voor wat de extra middelen betreft dan ook tot het jaar 2002 

beperken. 

Deze nieuwe wetgeving beoogt ook een herstructurering van het Bureau Jeugdzorg. Uit het 

voorliggende meerjarenplan blijkt dat nu reeds met het implementatietraject van het beleidskader Wet op 

de Jeugdzorg begonnen gaat worden, een omvangrijke en ingrijpende operatie waarover wij in de 

commissievergadering en bij het werkbezoek aan de Stichting Jeugd en Gezin de nodige kritische 

vragen hebben gesteld. Dat het Bureau Jeugdzorg een onafhankelijke rechtspositie krijgt en de centrale 

onafhankelijke toegangspoort tot de geïndiceerde jeugdhulpverlening wordt juichen wij toe. Wij juichen 

ook toe dat het Bureau Jeugdzorg een sterke rol in het preventieve beleid krijgt door nauwe 

samenwerking met de gemeenten inzake het jeugdbeleid. 

Of het juist is de ambulante zorg die het Bureau Jeugdzorg nu verleent op te splitsen in een niet 

geïndiceerd deel dat bij het Bureau Jeugdzorg blijft en een licht geïndiceerd deel dat door andere 

instellingen zal worden verleend zal nog moeten blijken, maar het lijkt ons uiteindelijk ook niet gewenst 

op voorhand al van het nieuwe beleidskader af te wijken. 

Bovendien vinden wij het van belang dat u in het meerjarenbeleidsplan zelf stelt - ik citeer -: "De 

provincie Flevoland behoudt zich het recht voor op basis van uitkomsten van dit implementatietraject en 

de finale uitkomsten rond de Wet op de Jeugdzorg tot bijstelling te komen voor de gestelde kaders." 

Daaraan zullen wij u houden. 

Onze fractie stemt met het voorliggende ontwerp-besluit in. 

 

De heer Van der Pijll: Mijnheer de voorzitter. Er is wellicht geen ander onderwerp dat zo vaak in deze 

Staten besproken wordt en waarover zo vaak zo'n grote mate van eensgezindheid bestaat als de 

jeugdhulpverlening. Die eensgezindheid komt overeen met de eensgezindheid in Den Haag.  
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In de afgelopen jaren heeft het helemaal niets uitgemaakt of wij een paars dan wel een roomsrood 

Kabinet hadden. Flevoland is door de achtereenvolgende kabinetten flink op achterstand gezet voor wat 

betreft de vergoedingen op het gebied van de jeugdhulpverlening. 

Toch is er een verschil. Wij zijn het met elkaar eens en doen er ook iets aan, maar in Den Haag doet 

men helemaal niets. Ik denk dat het woord "schande" in dit verband van toepassing is. Ik herinner mij 

een perspublicatie. Nog niet zo gek lang geleden heeft een redelijk bekend Kamerlid Almere bezocht en 

gemeend het een en ander over de voorzieningen te moeten zeggen. Onder andere heeft hij gezegd dat 

de jeugd de voorzieningen niet kan vinden. Ik zou willen zeggen: "Dat klopt, mijnheer Dittrich. Ze kunnen 

de voorzieningen niet vinden omdat ze volstrekt onvoldoende zijn omdat er in Den Haag volstrekt 

onvoldoende aan Flevoland gedacht wordt." Ik denk dat dit een duidelijke typering is van de situatie 

waarin wij zitten. 

In deze Staten is sprake van een grote mate van eensgezindheid met betrekking tot de 

jeugdhulpverlening en mijn fractie heeft dan ook geen enkele moeite met de motie die zojuist is 

ingediend. Ook wij roepen het college, de Gedeputeerde in het bijzonder, op door te gaan met de goede, 

positieve aanpak waarmee wij in Flevoland bezig zijn. Wij willen ervoor zorgen dat onze jongeren goed 

terechtkomen en hen goede zorgvoorzieningen kunnen bieden. 

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. De voorgaande spreker heeft terecht opgemerkt dat het 

onderwerp jeugdhulpverlening vandaag voor de zoveelste keer op de agenda staat. Wij zijn het met u 

eens dat preventie en licht ambulante hulpverlening, zoals in het meerjarenplan staat, van groot belang 

zijn. Uit de ons recent toegezonden extra informatie hebben wij kunnen opmaken dat de situatie in 

Flevoland helaas niet uniek is en in alle provincies het aanbod bij de vraag achterblijft. 

Voor de toelichting naar aanleiding van onze vraag in de commissie, die wij deze week hebben 

ontvangen, willen wij u hartelijk dankzeggen. De ChristenUnie stemt in met dit voorstel en met de 15e 

begrotingswijziging die wij nu wel hebben kunnen lezen. 

Met betrekking tot de motie die zojuist door het CDA en de PvdA is ingediend moet ik u mededelen dat 

wij moeite hebben met de plotselinge indiening ervan. Wij willen graag horen op welke manier het 

bedrag van ƒ 1 miljoen besteed zou moeten worden. Die plannen willen wij graag afwegen in het kader 

van de Voorjaarsnota. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Ook de fractie van D66 wil haar erkentelijkheid uitspreken voor 

de uitvoerige, goed gedocumenteerde en gemotiveerde toelichting op de voorgestelde plannen en 

complimenteert uw ambtelijke staf met het hoge niveau van werken, zowel qua tempo als qua inhoud. 

Natuurlijk delen ook wij uw bezorgdheid over de financiering van de jeugdhulpverlening in de komende 

jaren. De bezorgdheid die daarover in deze Staten bestaat is zojuist breed uitgesproken. Het is immers 

zo dat in de Wet op de Jeugdzorg, die in 2003 in werking zal treden, het recht op jeugdzorg zal worden 

vastgelegd. Hoe kunnen wij dit financieel waarmaken als de rijksoverheid de huidige systematiek blijft 

hanteren? Opnieuw uit eigen middelen de bestemmingsreserve aanvullen, zoals in de motie van de 

PvdA en het CDA wordt gesuggereerd, is een mogelijkheid. Wij zijn er evenals de ChristenUnie voor 

deze mogelijkheid bij de algemene beschouwingen af te wegen ten opzichte van andere voorstellen en 

ook wij vinden dat het reserveren van deze gelden aan concrete plannen zou moeten zijn gekoppeld. Dit 

kan nooit het hele verhaal zijn, zeker niet als uit onderzoek blijkt dat in de accommodatiesfeer stevig 

geïnvesteerd zal moeten worden. Wellicht zijn wij bezig met het dempen van een bodemloze put. 

Plannen maken is één ding, ze uitvoeren en waarmaken is waarop het aankomt. Het zijn de 

medewerkers van de instellingen en de organisaties die, zoals wij vaak hebben mogen constateren, 

ondanks de financiële zorgen steeds weer vanuit een idealistische taakopvatting doen wat zij kunnen. 

Daarvoor zijn wij dankbaar en wij wensen hen sterkte in de toekomst. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Terecht is gezegd dat het onderwerp 

jeugdhulpverlening in de Staten een steeds terugkerend onderwerp is waarbij sprake is van een grote 

mate van eensgezindheid over de noodzaak daaraan meer aandacht te geven dan de financiële 

mogelijkheden ons mogelijk maken. 

Ik denk dat het goed is eerst een aantal inhoudelijke opmerkingen te maken. 

Allereerst wil ik nogmaals onderlijnen wat door de heer Van der Avoort namens de fractie van de VVD 

naar voren is gebracht. Ik doel op het "zo, zo, zo"-beleid: zo vroeg mogelijk, zo kort mogelijk en zo voort. 

Dat "zo, zo, zo"-beleid zal ook in de toekomst buitengewoon belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat in 

een vroeg stadium hulp kan worden verleend.  
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Dat vraagt om een goede aansluiting tussen het preventieve beleid en het curatieve beleid en dus ook, 

daaruit voortvloeiend, vanuit de verantwoordelijkheden die gemeenten en provincie daarvoor hebben om 

het door provincie en gemeenten goed op elkaar afstemmen van hun beleid. Wij hebben daarvoor de 

basis gecreëerd en zullen daaraan in de komende jaren inhoud gaan geven. 

Een belangrijk element in de tussenliggende periode, de periode tot het moment waarop de Wet op de 

Jeugdzorg van kracht zal worden - hopelijk per 1 januari 2003 -, zal de implementatie van een en ander 

zijn. De implementatie op weg naar de situatie per 1 januari 2003, dus in de komende ruim anderhalf 

jaar, zal van alle betrokkenen bij de jeugdzorg de nodige inspanningen vragen. Dat zijn inspanningen die 

te maken hebben met wat ik "het verbouwen van het huis" zou willen noemen, maar tegelijkertijd moet 

ook voldoende zorg worden geleverd. In het jaarplan en in het meerjarenbeleidsplan wordt nadrukkelijk 

aangegeven dat sprake is van tekorten, van wachtlijsten en ook van wachttijden. 

Wij hebben op basis van beschikbare budgetten na de vaststelling van de begroting 2001 het jaarplan 

2001 opgesteld en hebben anders dan in andere jaren en ook eerder geprobeerd een doorkijkje naar de 

situatie vanaf het jaar 2002 te geven. In het stuk is duidelijk aangegeven dat daaruit valt af te leiden dat 

wij, als het kernbudget niet zal veranderen, voor een gelijkblijvend niveau van hulpverlening ongeveer 

ƒ 950.000,- tekort komen. Uiteraard zullen wij in de komende periode moeten bespreken hoe wij dat 

tekort kunnen invullen. 

Te verwachten valt dat, afgezien van misschien een verruiming van middelen gericht op accommodaties 

en op de arbeidsmarktpositie, voor wat betreft het budget jeugdhulpverlening als zodanig, onze 

doeluitkering, geen verruiming zal plaatsvinden vooruitlopend op het van kracht worden van de nieuwe 

wet. Om die reden heb ik in de commissie benadrukt hoe belangrijk het naar onze mening is dat de wet 

zo snel mogelijk van kracht wordt omdat daarin het recht op jeugdzorg zal worden vastgelegd, welk recht 

vervolgens een financiële vertaling zal kunnen krijgen. Hoe dat zal uitwerken zal overigens best 

spannend zijn, maar ik denk dat de nieuwe wet de Flevolandse jongeren een beter perspectief biedt dan 

het perspectief dat de provincie op dit moment kan bieden. 

Er zijn kwalificaties van de situatie gegeven. Mevrouw Van Hulten heeft daarbij een aantal malen het 

woord "onaanvaardbaar" gebruikt. Ik denk, in alle oprechtheid, dat wij moeten concluderen dat binnen de 

financiële mogelijkheden die Provinciale Staten hebben aangereikt tot een zo optimaal mogelijke inzet 

moet worden gekomen. Daarover bestaat naar ik meen geen verschil van inzicht. 

Ik moet overigens wel waarschuwen voor het toekennen van een te ver doorgeslagen gewicht aan het 

onderzoek van het landelijk programmamanagement jeugdzorg, dat onder de Bureaus Jeugdzorg een 

enquête heeft gehouden ter beantwoording van de vraag hoe zij de situatie beoordelen. Dat is dus geen 

kwantitatief onderzoek maar een kwalitatief onderzoek. Tien dagen geleden is met de Staatssecretaris 

afgesproken dat wij zullen proberen dit kwalitatieve onderzoek van een kwantitatief onderzoek te 

voorzien. Feiten spreken immers. Met name voor wat betreft het Bureau Jeugdzorg is het van betekenis 

dat het Kabinet helderheid wordt aangereikt en wij zullen daarvoor ons best doen. 

Tot slot een enkele opmerking over de motie. Ik denk dat het goed is de motie als volgt te benaderen. 

Wij hebben bij de voorbereiding van de gewijzigde aanpak van de begroting 2002 in de vergadering van 

de commissie algemene zaken als college uitgesproken dat het college zich in die discussie 

terughoudend zal opstellen en het vooral een discussie vanuit de Staten zal laten zijn. Er ligt geen 

voorstel voor, er is wel een kader maar dat is voorlopig nog ons kader, en wij zouden simpel kunnen 

zeggen dat de Staten nu aan zet zijn. 

Het spreekt vanzelf dat daarbij, of wij dat nu willen of niet, ook gekeken zal worden naar het 

rekeningoverschot over het jaar 2000, een substantieel bedrag. De Staten mogen verwachten dat wij 

hen met betrekking daartoe in mei voorstellen zullen voorleggen, waarover in juni besluitvorming zal 

kunnen plaatsvinden. De signalen die de Staten het college hebben aangereikt zullen wij dan uiteraard 

ook beoordelen. 

Het college is consistent en zal zich ook vanavond geen oordeel aanmatigen over de inhoud van de 

motie en de Staten alle ruimte geven zich daarover uit te spreken. Wij zullen die uitspraken betrekken bij 

andere waardevolle gedachten die naar voren komen en die wij vervolgens in de begroting dan wel bij 

de voorbereiding van de bestemming van het rekeningresultaat aan de Staten kunnen voorleggen. 

Tot zo ver mijn reactie in eerste termijn. 

 

De heer Van der Avoort: Mijnheer de voorzitter. De heer Van Hemmen heeft bevestigd wat ik in eerste 

termijn heb gezegd. Wij werken toe naar de inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg in 2003. 

Reagerend op de motie wil ik het volgende naar voren brengen. In de commissie heb ik al aangegeven 

dat in 2004 een einde zal zijn gekomen aan de bestemmingsreserve en van een zeer laag restbedrag 

sprake zal zijn. In de komende jaren zullen wij daarmee rekening moeten houden. 
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Wij vinden dat deze motie veel te vroeg is ingediend. Het is uniek dat nu al, ruim voor de behandeling 

van de begroting, een voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat wordt ingediend. Dat is 

sowieso een novum. 

 

De heer Valk: Volgens mij hebben wij het rekeningresultaat nog nooit bij de begrotingsbehandeling 

bestemd. Dat doen wij als het rekeningresultaat wordt vastgesteld. Voorgesteld wordt, mocht er een 

rekeningresultaat zijn, daarvan een deel voor de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening te 

bestemmen. Dat is een heel normale weg. 

 

De heer Van der Avoort: Mijn fractie vindt dit voorstel prematuur en wij zullen de motie dan ook niet 

steunen. Wij zijn van mening dat dit een discussie is die wij in een later stadium zullen moeten voeren. 

Daarbij komt nog - mevrouw Joosse heeft daarop ook gewezen - dat aan dit voorstel geen plannen ten 

grondslag liggen. In eerste termijn heb ik aangegeven dat men druk bezig is met de besteding van de 

eerste ƒ 1 miljoen. De plannen daarvoor moeten wij nog krijgen. Wij zijn daar erg benieuwd naar. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie vindt dat het niet kan dat de hulpverlening 

in het jaar 2002 niet op het niveau van 2001 gehandhaafd kan blijven en dat betekent dat geld 

beschikbaar moet komen. Wij zijn er ook voor dat een beleidsplan wordt gemaakt, maar 2002 ligt nog 

wat verder weg en wij hebben nog alle tijd om een dergelijk plan in te vullen. Als wij nu niet de beslissing 

nemen hiervoor geld beschikbaar te stellen gaan wij terug naar af, wat ons zeer zou spijten. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Inderdaad heb ik een paar keer het woord 

"onaanvaardbaar" gebruikt omdat ik het voor een rijke provincie zoals de provincie Flevoland niet goed 

vindt dat er zulke grote tekorten zijn op het gebied van de jeugdhulpverlening. Ik wil erop wijzen dat ik mij 

in goed gezelschap bevind. Een onderzoeksclub van buiten deze provincie heeft deze term ook gebruikt. 

Door de VVD is gezegd dat wij nog geen invulling hebben gegeven aan het bedrag van ƒ 1 miljoen dat 

bij de algemene beschouwingen ten behoeve van de jeugdhulpverlening is vrijgemaakt. Dat is niet waar. 

Voor het bedrag van ƒ 1 miljoen dat de Staten daarvoor toen hebben uitgetrokken - de incidentele ƒ 1 

miljoen - zijn in het voorliggende plan voorstellen gedaan. Met betrekking tot het structurele bedrag van 

ƒ 1 miljoen dat op voorstel van het college is uitgetrokken is al bepaald dat het bestemd is voor het 

Bureau Jeugdzorg, dat in het kader van de herstructurering nog een ondernemingsplan zal indienen. Wij 

mogen ervan uitgaan dat dat zal lukken. Die bedragen zijn dus besteed. 

Waarom vragen wij nu al ƒ 1 miljoen voor het jaar 2002? Wij vinden dit belangrijk omdat straks een 

beleidsplan voor het jaar 2002 opgesteld zal worden. U werkt eraan dat dit steeds vroeger gebeurt, wat 

wij terecht vinden. Eigenlijk behoort een beleidsplan al in het voorafgaande jaar te worden opgesteld en 

om dat plan goed te kunnen opstellen moet men natuurlijk weten dat men over ƒ 1 miljoen extra kan 

beschikken. Als men dat niet weet, kan men daarop geen plannen baseren. Wij weten dat het 

rekeningoverschot behoorlijk zal zijn en wij weten ook dat de jeugdhulpverlening er alleen al door de 

groei van het aantal jongeren in onze provincie het volgend jaar op achteruit zal gaan als wij geen extra 

middelen inzetten. Politiek is vooruitzien en wij stellen daarom voor nu reeds vast te stellen dat wij graag 

zouden zien dat de ƒ 1 miljoen extra ten goede komt aan de jeugdhulpverlening in 2002. Die motivering 

is in de motie heel goed verwoord. Ik wil op al mijn collega's met kracht een beroep doen de motie te 

ondersteunen en te tonen dat wij voor wat de jeugdhulpverlening betreft vooruitzien. 

Ik zal ook nog even ingaan op hetgeen door de heer Crebas naar voren is gebracht. Wij behoeven er 

niet voor te vrezen dat wij als provincie steeds de tekorten zullen moeten aanvullen. Per 2003 komt er 

immers een nieuwe wet met een nieuwe wijze van financieren en wij mogen ervan uitgaan dat het rijk de 

financiële consequenties van het recht op jeugdzorg voor zijn rekening zal gaan nemen. Wij 

veronderstellen dan ook dat een extra financiële bijdrage in 2003 niet nodig zal zijn. 

 

De heer Van der Pijll: Mijnheer de voorzitter. Het antwoord van de Gedeputeerde heeft mij teleurgesteld. 

Wij praten nu niet over de jaarrekening, maar wij hebben de stukken wel ontvangen en weten allemaal 

dat er een overschot is. Wij behoeven over de besteding daarvan nu geen besluit te nemen, maar wij 

kunnen er in dit kader natuurlijk wel over praten. Wij praten niet over niks, er is geld over. 

Het zou de Gedeputeerde gesierd hebben als hij zou hebben aangegeven of hij dat bedrag van ƒ 1 

miljoen wel of niet nodig heeft. Als hij dat geld niet nodig heeft, moet hij dat zeggen. De motie zal dan 

misschien worden ingetrokken. Als hij hierop ingaat weten wij waar het college staat, dat weten wij nu 

niet en dat kan natuurlijk niet. Wij hebben er recht op te weten of het college meent met dat bedrag 

nuttige dingen te kunnen doen of niet. Het kan niet zo zijn dat de Gedeputeerde daarover niets zegt. Dat 

past ook niet bij de heer Van Hemmen, hij verkondigt zijn mening altijd te pas en te onpas en dat moet 

hij nu ook doen. 
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De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Ho, ho! Ik stel voor dat u uitsluitend voor uzelf te onpas blijft 

spreken! 

 

De heer Van der Pijll: Dit zijn mijn woorden. U hebt nu ook weer een mening. Dat bevestigt mijn verhaal! 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Dit was te pas. 

 

De heer Van der Pijll: Absoluut, dat zijn wij van u gewend. Daarom valt het ons op als uw woorden te 

onpas zijn. 

Ik denk dat het gewenst is dat het college zijn standpunt aangeeft. In de motie wordt natuurlijk niet 

bepaald dat wij ƒ 1 miljoen voor de jeugdhulpverlening moeten vrijmaken. De motie vraagt het college 

uitsluitend voorstellen te doen voor bestemming van het rekeningoverschot en ƒ 1 miljoen ten behoeve 

van de jeugdhulpverlening te bestemmen. De besluitvorming daarover zal pas in juni plaatsvinden en in 

dat opzicht is er dus niets mis met de motie. Het geld zal pas na de vaststelling van de jaarrekening 

worden uitgegeven. 

 

De heer Valk: Het geld zal niet eerder dan in 2002 worden uitgegeven! 

 

De heer Van der Pijll: Wij zullen eerst moeten besluiten of wij het willen uitgeven. Het moment waarop is 

bepalend. 

Wij vernemen graag het standpunt van het college over de motie. Dat maakt het voor onze fractie 

gemakkelijker eventueel met de motie in te stemmen. 

Ik heb nog wel een wijzigingsvoorstel, maar ik zou het flauw vinden daarvan een amendement te maken. 

In de derde zin moet volgens mij niet "van ƒ 1 miljoen" maar "daarvan ƒ 1 miljoen" staan. De zin loopt nu 

niet. 

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Dank voor de beantwoording. 

Met betrekking tot de motie wil ik in tweede termijn nog opmerken dat wij dit voorstel willen afwegen 

tegen andere mogelijke bestemmingen van het rekeningresultaat. Wij willen met de besluitvorming 

hierover daarom graag een week wachten. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als in 2003 in het kielzog van 

de nieuwe Wet op de Jeugdzorg zoveel middelen beschikbaar komen dat wij dit soort discussies niet 

meer behoeven te voeren. 

Wij willen graag naar voren brengen dat wij positief staan tegenover de motie, maar de motie 

procedureel gezien voortijdig achten. Wij zijn het eens met de VVD en de ChristenUnie. Ook wij willen 

hierover de volgende week verder spreken. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik sluit mij aan bij de woorden van de vorige spreker. Wij hopen 

de volgende week over de begroting te spreken en dan zullen ook voorstellen ten aanzien van de 

rekening aan de orde komen. 

Het is juist de kracht van een belangenafweging, de integrale behandeling van de begroting en de 

rekening, dat beleidsterreinen tegenover elkaar worden gezet. Alleen dan kun je komen tot een 

evenwichtige afweging ten aanzien van de besteding van de beschikbare gelden. Wij hebben het over 

één week en ik vraag mij daarom af of het verantwoord is op dit moment te zeggen dat de fracties die 

niet met de motie instemmen tegen de beschikbaarstelling van dit bedrag zijn, zoals door mevrouw 

Hasper werd gesteld. Die opmerking is niet terecht. Natuurlijk hebben wij allemaal zorg over de 

jeugdzorg, maar wij hebben afgesproken dat wij de volgende week over een integrale afweging van alle 

beleidsterreinen zullen vergaderen. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. In tweede termijn zijn weinig 

opmerkingen van inhoudelijke aard gemaakt die van de zijde van het college om een reactie vragen. 

Ik wil nog wel een tweetal opmerkingen maken. 

De heer Van der Pijll heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat de uitkomsten van de jaarrekening bekend zijn. 

Wij kunnen daarover op elk willekeurig moment praten totdat zij zal zijn vastgesteld. 

Ten tweede wil ik de heer Van der Pijll naar de laatste zinnen op pagina 28 van onze Statenbundel en de 

eerste twee zinnen op pagina 29 verwijzen. Overigens denk ik dat het goed is vast te houden aan de lijn 

die ik ten aanzien van de opvatting van het college vandaag heb uitgesproken. Ik zal mij inspannen om 

dat ook de volgende week vol te houden. 
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De voorzitter: Al is het alleen maar om vast te stellen of GroenLinks slechts een standpunt inneemt als 

door het college een standpunt wordt ingenomen. 

Ik kijk even naar de indieners van de motie. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Gehoord de standpunten van onze collega's zullen wij 

deze motie tot de volgende week aanhouden. 

 

De voorzitter: Akkoord. Dat betekent dat de motie in deze vergadering geen deel meer uitmaakt van de 

beraadslagingen. 

 

De door mevrouw Hasper namens de fracties van het CDA en de PvdA ingediende motie maakt geen 

onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

13. Voorstel inzake aanvraag subsidie Stichting Allochtonen Steunpunt Flevoland; Pilotproject 

“Interculturalisatie 2001” 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Het verbaast mij dat ik de enige spreker over dit onderwerp ben. 

Ik wil hierover graag iets zeggen. 

In de commissievergadering hebben wij ten aanzien van het project "Interculturalisatie 2001" een 

voorbehoud gemaakt. Al jarenlang wordt het ASF, het Allochtonen Steunpunt Flevoland, gesubsidieerd 

om interculturalisatie van instellingen en bedrijven te bevorderen, maar gezien voorliggend voorstel 

gebeurt dat blijkbaar zonder veel succes. Wat is het essentiële verschil tussen die subsidiëring en de 

subsidiëring waarvan in het voorliggende voorstel sprake is? 

Ik geef u ter overweging mee dat het probleem wellicht niet goed is gedefinieerd en de oplossing 

misschien in de verkeerde hoek wordt gezocht. Talentvolle, goed opgeleide nieuwe Nederlanders 

redden zich goed op de arbeidsmarkt. Zij zijn zelf intercultureel. Niet het institutionele niveau is 

doorslaggevend, maar de persoonlijke inzet. Misschien levert de invalshoek van categoraal 

welzijnsbeleid niet de juiste mentaliteit op om interculturele problemen te kunnen oplossen. 

Onlangs merkte tijdens de conferentie over lokaal sociaal beleid een Statenlid van GroenLinks van de 

provincie Gelderland op dat gevestigde belangengroeperingen van minderheden vaak contraproductief 

werken omdat zij niet in staat zijn over de grens van hun beperkte eigenbelang heen te kijken. Hij sprak 

uit eigen harde ervaring. In dit verband is het boek van Hans Achterhuis, getiteld "De markt van welzijn 

en geluk", nog steeds actueel. 

Ondanks deze kritische opmerkingen stemmen wij toch in met uw voorstel in de hoop dat het nieuwe 

AXION een nieuw elan tentoon zal spreiden voorbij de clichés over de participatie van allochtonen. 

De toezegging van de Gedeputeerde dat de Staten betrokken zullen worden bij de startconferentie en bij 

de tussentijdse evaluatie hebben wij positief ontvangen. Wij zijn daar benieuwd naar. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn om een aantal redenen zeer ingenomen 

met dit voorstel. 

Allereerst zijn wij er ingenomen mee omdat dit voorstel erop gericht is gebruik te maken van gelden van 

VWS, wat zal worden gedaan in de vorm van een pilotproject. 

Ten tweede zijn wij met dit voorstel ingenomen omdat het project voor de gehele provincie gaat gelden 

en provincie, gemeenten en AXION zullen gaan samenwerken. Wij denken dat dit een goede basis voor 

dit project is. 

Ten derde vinden wij het positief dat dit geen project voor één jaar is, maar een project dat meerdere 

jaren zal gaan lopen, waardoor het eenmaal ingezette beleid zal kunnen wortelen. 

Wij stemmen graag met dit voorstel in. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Ik zal mijn antwoord kort houden, mijnheer de voorzitter. 

De fractie van D66 zeg ik dank voor het feit dat zij, gehoord de discussie in de commissie, haar 

voorbehoud heeft laten varen. Ik hoop dat wij er samen getuige van mogen zijn dat dit een waardevol 

project is dat zal bijdragen aan de realisering van de doelstellingen die erachter zitten. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 
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14. Voorstel inzake aanvraag subsidie Stichting Kwadrant (c.q. provinciale steunfunctie – instelling Axion) en 

StichtingFlevolands Overleg Gewestelijke Ouderenorganisatie (FOGO) 
Het voorstel is van de agenda afgevoerd. 

 

15. Voorstel inzake garantstelling Stichting Duurzaam Flevoland 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 
 

16. Voorstel inzake deelname aan Convenant Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke 

Randstad met ƒ 5 miljoen (€ 2.268.900) 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Een verhoging van ƒ 1 miljoen tot ƒ 5 miljoen. De 

Flevolandse deelname aan het Convenant Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke 

Randstad is nodig voor het realiseren van flankerende, regionale projecten. In de commissie heb ik dit 

een duur voorstel genoemd, maar wij hebben daarmee toch ingestemd omdat wij het zien als een vorm 

van voorinvestering. 

De aanvankelijk toegezegde ƒ 1 miljoen was en is een absoluut minimum. Willen wij op basis van de 

vele te behandelen voorstellen serieus worden genomen, dan moeten wij ook een substantiële bijdrage 

leveren. In een collectebus doe je tegenwoordig ook meer dan een kwartje. 

In het dagelijks bestuur is Almere vertegenwoordigd. Kunt u nog eens aangeven op welke wijze en hoe 

intensief het overleg tussen de provincie en Almere plaatsvindt om ervoor te zorgen dat onze 

gezamenlijke belangen, inclusief de oostelijke corridor, optimaal worden behartigd? 

Het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad is van belang voor de bereikbaarheid van onze 

provincie. Vele uit te voeren werken zullen echter op het territorium van onze buurprovincies worden 

uitgevoerd. In de afweging van verschillende belangen moet de provincie Flevoland zonder 

terughoudendheid haar woordje kunnen doen. "Substantieel" krijgt dan een dubbele betekenis. 

Tot slot nog dit: alle gesprekken over bereikbaarheidsoffensieven, landsdelen, randstadvleugels en 

deltametropolen dragen het risico in zich dat provincies aan zeggenschap en autoriteit inboeten. De 

VVD-fractie wil, los van het belang van het gecombineerd overleg, graag onderstrepen dat de provincie 

Flevoland haar eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid moet blijven dragen. Gemangeld 

worden tussen de reuzen van de randstad is ons geen ƒ 5 miljoen waard. De inzet van Almere en 

Flevoland samen bedraagt ƒ 20 miljoen. Dan mag het Flevolandse geluid helder en duidelijk worden 

gehoord. Sterker nog: dan moeten ook wensen worden gehonoreerd. Dan pas is de voorinvestering 

rendabel te noemen. 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie heeft dit voorstel nog eens kritisch 

bekeken en bij ons is de vraag opgekomen of Flevoland hiervan wel profijt zal hebben. De kosten en de 

baten tegenover elkaar zettend zijn wij in eerste instantie niet optimistisch. Een bedrag van ƒ 5 miljoen is 

voor ons een hoog bedrag, dit zeker als wij op langere termijn geen profijt hebben van de maatregelen 

vermeld in het Bereikbaarheidsoffensief. Daarom hebben wij twijfels. Graag zien wij bijvoorbeeld een 

effectievere aanpak van de doortrekking A6/A9. 

Jammer genoeg participeert de provincie Flevoland niet in het algemeen en ook niet in het dagelijks 

bestuur. Het lijkt ons een goede zaak dat de wethouder verkeerszaken van de gemeente Almere ons 

informeert over de voortgang van dit Bereikbaarheidsoffensief. 

Is het bedrag van ƒ 5 miljoen een eenmalige bijdrage of krijgen wij over een aantal jaren voor onze 

deelname nog eens een rekening gepresenteerd? Wij vernemen hierop graag een antwoord. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. De essentie van dit fonds is dat het wordt ingezet voor met 

name flankerend beleid. U kent de houding van GroenLinks ten aanzien van de uitbreiding van de 

infrastructuur. Wij staan altijd kritisch tegenover de infrastructurele plannen die ons worden voorgelegd. 

Volgens ons is juist via flankerend beleid winst te behalen. In dat licht bezien zijn wij erg blij met dit soort 

initiatieven. 

Wij hebben ƒ 1 miljoen moeten betalen om aan tafel te mogen gaan zitten en zijn nu van plan ƒ 5 miljoen 

te betalen om te mogen meepraten. Over de vraag of dat ƒ 3 of ƒ 10 miljoen zou moeten zijn kun je 

discussiëren. Op een gegeven moment zegt dat je niet zo veel meer. In dit huis vallen wij bij wijze van 

spreken wel eens over een bedrag van ƒ 20.000,- maar als we over grotere bedragen praten gaat de wet 

van de grote getallen werken, wat jammer is. Een bedrag van ƒ 5 miljoen wordt reëel geacht en in dat 

bedrag kunnen wij ons in principe vinden. 

Dat brengt mij op een punt van zorg van de GroenLinks-fractie. Wij vragen ons af welke invloed wij 

zullen hebben nu wij die ƒ 5 miljoen in dit fonds gaan steken. Welke invloed hebben de Staten op de 

besteding daarvan en hoe zit het met de parlementaire controle? Wij stoppen dit geld in een fonds 
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waarop wij geen invloed hebben en wij moeten afwachten wat daarmee wordt gedaan. Natuurlijk mogen 

wij wel meepraten, maar kijkend naar de stemverhoudingen moeten wij vaststellen dat Amsterdam en 

Noord-Holland samen de dienst uitmaken. Ik weet wel dat de Gedeputeerde zijn ƒ 5 miljoen hard zal 

verdedigen, maar als het op stemmen aankomt hebben wij natuurlijk helemaal niks te vertellen. Samen 

met Almere hebben wij iets meer in de bus te blazen, maar Amsterdam en Noord-Holland maken samen 

het beleid uit en zij willen wel eens andere belangen hebben dan Almere en Flevoland. 

Wij ondersteuning dit voorstel, maar wij hebben wel zorgen over deze forse investering in het fonds, de 

invloed die wij kunnen laten gelden en de controle die de Staten hebben. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Een bedrag van ƒ 1 miljoen of een bedrag van 

ƒ 5 miljoen. Het is niet zo dat wij eerst gezegd hebben dat wij ƒ 1 miljoen zouden gaan bijdragen en nu 

ineens zeggen dat onze bijdrage ƒ 5 miljoen moet zijn. Wij hebben destijds alleen geantwoord dat wij 

voornemens waren bij te dragen aan het mobiliteitsfonds in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief 

en de minimale inbreng ƒ 1 miljoen zou bedragen. 

Dit voorstel komt voort uit de zogenaamde BOR-discussie, de discussie over het 

bereikbaarheidsoffensief randstad. De Minister heeft gezegd de files door middel van de spitsheffing te 

willen terugdringen. Daar horen alternatieven bij en één van die alternatieven is dat meer wordt gedaan 

aan openbaar vervoer. De Minister heeft zich bereid verklaard ƒ 250 miljoen per gebied - Amsterdam, 

Den Haag, Rotterdam en Utrecht - beschikbaar te stellen, zodat het bedrag dat zij zelf in zo'n fonds 

kunnen storten kan worden verdubbeld. Dit fonds is bedoeld om door middel van flankerend beleid 

zaken te kunnen regelen. Ik denk aan P+R's, voorzieningen rond busstations en dat soort zaken. 

In de richting van mevrouw Maters, die heeft gezegd dit geld liever aan de A6/A9 te willen besteden, 

merk ik op dat deze gelden daarvoor niet bedoeld zijn en de achtergrond daarvan is zoals zojuist door 

mij is geschetst. 

Door een aantal fracties is zorg uitgesproken in de zin van "wat hebben wij nog te vertellen?". Het gaat 

om de bereikbaarheid van de randstad, de noordvleugel, die wij met elkaar willen verbeteren. De 

Minister doet dat op haar manier door middel van spitsheffingen en wellicht te zijner tijd via een 

kilometerheffing, want dat is zoals u weet voor een nader onderzoek aan de heer Pieper opgedragen, 

maar dat laat deze bijdrage van ƒ 250 miljoen onverlet. Dat betekent dat wij een en ander vanuit de 

noordvleugel van de randstad moeten beoordelen. Wij moeten niet vragen "wat worden wij er beter 

van?" maar "wat wordt de noordvleugel er beter van?" Het streven is erop gericht de gehele 

noordvleugel beter bereikbaar te maken en wij hebben steeds gezegd dat wij daarin een rol willen 

spelen. Er zijn vele Flevolanders die dagelijks naar de randstad moeten en wij willen graag een "say" 

hebben in de organen die over het Bereikbaarheidsoffensief gaan. Willen wij daarin een rol van 

betekenis spelen en als volwaardig deelnemer aan het overleg worden beschouwd, dan kunnen wij ons 

er met goed fatsoen niet met ƒ 1 miljoen vanaf maken. Dat signaal hebben wij van de noordvleugel 

gekregen. 

Wij kunnen niet op een goudschaaltje wegen hoeveel wij erin stoppen en wat wij daarvoor terugkrijgen. 

Wij moeten vaststellen dat in het kader van het BOR-traject op een gegeven moment een lijst voorlag die 

is aangevuld toen meerdere participanten - Haarlem, het Gooi en Lelystad - wilden en konden toetreden. 

De lijst is toen aangevuld met specifiek voor die gebieden saillante projecten. Die lijst, die ik in de 

commissie heb overlegd, is bij de stukken gevoegd. Op de realisering van de projecten die in die lijst zijn 

aangegeven zullen wij inzetten en het bestuur van het mobiliteitsfonds zal zich daarvoor sterk maken. 

De provincie is lid van het algemeen bestuur. Als je ƒ 1 miljoen inbrengt heb je één stem en ik meen dat 

wij, nu wij ƒ 5 miljoen inbrengen, twee stemmen hebben. Daarom gaat het echter niet, want het is juist 

dat Amsterdam en Noord-Holland tezamen met het ROA de dienst uitmaken. Het gaat om de 

bereikbaarheid van de noordvleugel waarvan wij onderdeel uitmaken. 

Het is van belang dat wij hierover goed overleg hebben met de gemeente Almere, die een 

vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur heeft. Wij hebben ons daarvoor sterk gemaakt. Wij hebben 

op portefeuillehoudersniveau goed overleg en er is vooroverleg voor de overleggen van het bestuur van 

het mobiliteitsfonds. Ik heb er alle vertrouwen dat Flevolandbreed, met name gericht op het zuidelijk deel 

van onze provincie, maatregelen zullen worden genomen die nodig zijn voor een betere bereikbaarheid 

van Flevoland en het noordelijk deel van de randstad. 

Mevrouw Maters heeft gevraagd of het om een eenmalige bijdrage gaat. Dat is inderdaad het geval en 

de Minister zal het bedrag verdubbelen. Het bestuur van het mobiliteitsfonds zal over het projectenplan 

besluiten. 

Het kan overigens best zo zijn dat wij, als deze aanpak goed aanslaat en wij elkaar goed weten te 

vinden, te zijner tijd zullen besluiten dit fonds te handhaven, waarna er af en toe misschien iets bij zal 

moeten. Dan hebben wij het echter over een ander doel. In principe is het fonds eindig en is deze 

bijdrage eenmalig. 
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Ik wil nog één opmerking maken over de invloed van de Staten. Ik denk dat het goed is dat ik de 

agenda's en de voorstellen die aan de orde komen naar de commissie terugkoppel. De leden van de 

commissie hebben van de plannen kunnen kennisnemen. Ik zal de besluitvorming naar de commissie 

terugkoppelen, maar het is niet zo dat de commissie tevoren zal moeten instemmen met plannen die in 

het algemeen bestuur aan de orde komen. De besluitvorming daar gebeurt zonder last en ruggenspraak. 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. Wij zullen de activiteiten in het kader van en de 

voordelen voor Flevoland van het Bereikbaarheidsoffensief kritisch blijven volgen. De CDA-fractie gaat 

met dit voorstel akkoord, maar spreekt wel uit dat de bereikbaarheid van Flevoland hierdoor op termijn 

zal moeten toenemen. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

17. Voorstel inzake delegatiebesluit subsidieverlening en subsidievaststelling inzake openbaar streekvervoer 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. Als Provinciale Staten een bevoegdheid aan het 

college delegeren is het vanzelfsprekend dat de Staten van de voortgang op de hoogte worden 

gehouden. Wij hebben ingestemd met de exploitatie en uitvoeringsovereenkomst en omdat het hier 

openbaar vervoer betreft dat van belang is voor alle burgers van Flevoland willen wij blijvend 

geïnformeerd worden over dit openbaar streekvervoer, vooraf of achteraf. Graag verneem ik hierop uw 

antwoord. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik ben van mening dat ik de commissie altijd 

informeer. Soms gebeurt dat vooraf, soms achteraf. Het gaat in dit geval om een puur financiële, een 

administratieve delegatie. Als het gaat om het programma van eisen en het dienstregelingsplan, dat 

binnenkort in de commissie aan de orde zal komen, proberen wij binnen de termijnen die daarvoor staan 

de commissie altijd bij een en ander te betrekken. 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Wij gaan met het voorstel akkoord, mijnheer de voorzitter. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

18. Voorstel inzake verbeteringen Nieuw Land Poldermuseum 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

 

19. Afscheid Statenlid mevrouw M. Toorop 

De voorzitter: Ik heet voor dit bijzondere deel van deze vergadering alle gasten die speciaal voor dit 

onderdeel van de vergadering naar het provinciehuis zijn gekomen natuurlijk van harte welkom. In het 

bijzonder zijn dat de vrienden en de familie van Margo Toorop. 

In tegenstelling tot hetgeen in de uitnodiging heeft gestaan zult u het met mij moeten doen en zal de 

plaatsvervangend Commissaris van de Koningin meeluisteren. Dat is een heel goed teken! 

Beste Margo. Nu is echt het moeilijke moment gekomen waarop wij afscheid moeten nemen van jou als 

lid van de Staten van Flevoland. Ik weet dat dit afscheid je zwaar valt, dit ondanks het feit dat je zelf al in 

1999 te kennen hebt gegeven deze periode vermoedelijk niet volledig te zullen uitzitten en je zelf het 

uiteindelijke moment hebt bepaald. Je kunt ervan overtuigd zijn dat wij allen heel goed beseffen dat, 

ondanks alle zakelijke en rationele overwegingen die aan zo'n besluit tot terugtreden ten grondslag 

liggen, het daadwerkelijke moment van afscheid heel emotioneel geladen is. Hoe kan dat ook anders als 

je iemand bent die zo verbonden, zo niet verweven, is met het reilen en zeilen van Flevoland en het 

provinciaal bestuur van Flevoland. 

Na mij zal Ton Leijten als één van de drie achterblijvenden van het eerste uur je namens je collega-

Statenleden toespreken. Ik weet dat hij zich ook in meer persoonlijke zin tot je zal richten. Om 
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herhalingen te voorkomen zal ik mij daarom hoofdzakelijk beperken tot jouw betekenis als provinciaal 

volksvertegenwoordiger en bestuurder. 

Al vroeg, in 1973, openbaarde zich metterdaad jouw betrokkenheid bij en inzet voor de publieke zaak 

door je activiteiten en inzet voor de afdeling Rotterdam van de VVD. Na je komst naar Flevoland ging dat 

gewoon door in Almere. Zo had je al twaalf jaar liberaal partijwerk achter de rug toen je in 1985 als lid 

van het voorbereidingslichaam van de provincie Flevoland werd geïnstalleerd door je partijgenoot, wijlen 

Koos Rietkerk. 

Die ervaring zal ongetwijfeld van invloed zijn geweest op jouw sterke overtuiging dat politieke partijen de 

eerste dragers moeten zijn van de band kiezer/gekozene, een mening die regelmatig terugkeerde in de 

algemene beschouwingen die jij als fractievoorzitter hield - dat deed je voor het eerst in 1991 - en 

waarop je ook in de recente discussies over dualisering en bestuurlijke vernieuwing nog eens 

nadrukkelijk wees. 

In oktober 1985 werd je één van de bestuurlijke pioniers van deze provincie en na als plaatsvervangend 

fractievoorzitter te hebben gefungeerd werd je vanaf 1991 fractievoorzitter. Je betrokkenheid bij de start 

van de provincie heeft tot op de dag van vandaag naar mijn idee de wijze van invullen van je 

Statenlidmaatschap sterk beïnvloed. Het samen met anderen over politieke scheidslijnen heen bijdragen 

aan de opbouw en later het behoud van deze provincie als nieuwe decentrale overheid en ook het 

benadrukken van de gemeenschappelijke uitdaging en opgave voor de verdere ontwikkeling van 

Flevoland zijn kenmerken van jouw instelling. 

Soms kreeg ik wel eens een beetje het gevoel dat je de sfeer uit die beginperiode wat miste de laatste 

tijd en de onvermijdelijke routine, die inmiddels ook bij ons op onderdelen van ons werkpakket tot de wat 

meer gevestigde praktijk gaat behoren, voor jou niet zo hoefde. Dat was echter absoluut niet merkbaar 

aan je inzet of betrokkenheid, laat staan het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat je toonde bij je 

werkzaamheden als Statenlid in het algemeen en als fractievoorzitter, later ook van de grootste fractie, in 

het bijzonder. 

Datzelfde verantwoordelijkheidsbesef toonde je ook toen je bereid was van maart tot augustus 1994 

tijdelijk het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten op je te nemen gedurende de ziekte van Han 

Lammers en Pieter Loos, waarna je weer terugkeerde naar je plek als fractievoorzitter, niet weer 

"gewoon terug" zoals je zelf zei in de daarop volgende algemene beschouwingen maar terug naar de 

functie waarop je trots was die te mogen vervullen. 

Overigens was je ook, zij het kort, de eerste vrouwelijke Gedeputeerde van Flevoland. 

Het is ondoenlijk alle zaken waarmee jij je in die bijna zestien jaar hebt beziggehouden de revue te laten 

passeren. Dat komt natuurlijk ook door het feit dat een fractievoorzitter zich soms meer en soms minder 

op de voorgrond moet bezighouden met alles wat speelt in het provinciale bestuurlijke en politieke 

domein om ervoor te zorgen dat voldoende consensus wordt bereikt binnen en tussen fracties. 

Ik denk toch dat een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden, passend in de cultuur hier, het 

lidmaatschap van de commissie algemene zaken is geweest, een commissie waarin je al die jaren, 

vanaf het allereerste begin, prominent aanwezig bent geweest. Je bijdragen aan het beleidsproces op de 

terreinen van die commissie waren van grote betekenis in grote en kleine, overigens voor dat proces niet 

minder belangrijke, dingen. Bij wijze van voorbeeld denk ik aan je altijd gedegen inbreng op het terrein 

van de bestuurlijke organisatie van ons land en de positie en de rol van de provincies en die van 

Flevoland in het bijzonder. 

In de algemene beschouwingen van 1991 las ik behartigenswaardige woorden over de noodzaak van 

intensieve samenwerking van de provincie Flevoland met de toen nog overige drie randstadprovincies, 

zonder de relaties met anderen te veronachtzamen. Nu, bijna tien jaar later, gelden die woorden nog 

steeds en zijn wij op zoek naar nieuwe vormen om die zo wezenlijke samenwerking aan te passen aan 

de huidige omstandigheden. Wij zullen ons je woorden van toen in die komende discussie herinneren. 

Evenzeer was je gespitst op de bewaking van de positie van de Staten in het besluitvormingsproces. De 

rol van vertegenwoordiger van Flevoland in en later ook als voorzitter van de klankbordgroep voor 

Statenleden in het IPO is daarvan een buitendijkse uiting, maar je actieve bijdrage aan en vaak ook 

onmisbare aanjaagrol in Flevolandse Staten-werkgroepen zoals die over rol en positie van Statenleden, 

over het interactief besturen en laatstelijk die over bestuurlijke vernieuwing, zijn van grote betekenis 

geweest voor de werkwijze in dit huis. 

Een voorbeeld van die kleine maar toch zo belangrijke zaken is jouw voortdurende aandacht voor 

facilitering en ondersteuning van het individuele Statenlid, van leeskamer tot SIS. Terecht wees je 

Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie soms terecht als er daarvoor te weinig aandacht was 

of te weinig voortgang werd gemaakt. 

Terug naar het grotere werk. Als voorzitter van de grootste fractie sinds 1995 was je ook degene die het 

voorzitterschap van de vertrouwenscommissies uit de Staten voor de benoeming van een nieuwe 

Commissaris van de Koningin en van een nieuwe griffier op je moest nemen. Met name bij de gang van 
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zaken rond die eerste commissie heb je het niet gemakkelijk gehad. De wijze waarop je daarmee bent 

omgegaan verdient zeer veel respect. 

Margo, je hebt gemerkt dat ik deze week weinig afspraken in mijn agenda had en ik tijd heb gehad om 

eens te bladeren in de notulen van de elf begrotingsbehandelingen waarbij jij als fractievoorzitter 

algemene beschouwingen hebt gehouden, iets meer dan tachtig pagina's in de annalen van Flevoland. 

Ik noem dit zo expliciet omdat jouw algemene beschouwingen niet alleen om de politieke en 

beleidsmatige stellingen die je namens je fractie daarin innam van belang waren, ze waren ook door stijl, 

taalgebruik, woordspelingen en creatieve vondsten om de stand van zaken eens anders te beschrijven 

dan gebruikelijk zeer aangenaam om naar te luisteren en nog eens na te lezen. Van in 1992 een doorkijk 

naar de toestand waarin de collegeleden van toen zich in 2015 mogelijk zouden kunnen bevinden via het 

paardenspul uit 1993, het sportpark "Buitenhof" uit 1995 tot sinds 1997 vier afleveringen van ons aller 

legendarisch Fleevje. Ook die kant van jouw persoon zullen wij na vandaag moeten gaan missen. Ik heb 

getracht daarover met Fleevje in de hal te praten, maar hij keek mij met een scherpe blik slechts 

zwijgend aan. Vooralsnog heeft hij blijkbaar slechts één spreekbuis, maar wie weet. 

Beste Margo. Je hebt ruim vijftien jaar een indrukwekkende bijdrage geleverd aan het openbaar bestuur 

in Flevoland en je bent in die tijd voor velen ook nu niet aanwezigen een zeer waardevolle en fijne 

collega-volksvertegenwoordiger en bestuurder geweest. Je hebt dat ook in extreem moeilijke 

persoonlijke omstandigheden gedaan en volgehouden. Flevoland en de Flevolanders zijn jou heel veel 

respect en dank verschuldigd. Wij nemen met veel spijt afscheid van je, maar zijn daarnaast erg 

dankbaar voor alles wat je samen met ons in het belang van deze provincie hebt willen doen. 

Ik wil je graag verzoeken naar voren te komen en in de cirkel voor het front van een ieder de speld voor 

de Flevolandse oud-bestuurders in ontvangst te nemen. 

 

De voorzitter speldt mevrouw Toorop de speld van de provincie Flevoland op.  

 

De voorzitter: Ik doe er nog wat bij. Wij hebben begrepen dat in het huis van Margo een kopie van 

Fleevje staat en die kopie door een aantal knuffels omringd wordt. Dat zijn knuffels uit Winnie de Pooh. 

Eén ontbreekt nog en dat is Teigetje, die heb ik bij dit bosje bloemen gedaan. (applaus) 

Ik vraag je nog even in de cirkel te blijven staan. 

Daar sta je dan, letterlijk in het middelpunt van de belangstelling en duidelijk voor iedereen zichtbaar 

tamelijk klein van stuk. 

Hoewel je misschien denkt dat je daardoor niet zichtbaar bent vanaf de andere kant van onze dijken, 

zoals die lange over wie Fleevje het wel eens heeft gehad ooit gezegd heeft, kan ik je melden dat je ook 

buitendijks niet onopgemerkt bent gebleven. Jij verdient vandaag niet alleen Flevolandse erkenning en 

waardering. Een gekozen volksvertegenwoordiger en bestuurder met jouw staat van dienst verdient een 

bredere, een nationale erkenning van haar verdiensten voor de publieke zaak. Mensen zoals jij zijn 

steunpilaren voor onze democratische rechtsstaat. 

Het doet mij dan ook veel genoegen je te mogen mededelen dat Hare Majesteit de Koningin heeft 

besloten je overeenkomstig de regels die voor gekozen bestuurders gelden tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau te benoemen. Ik wil je die onderscheiding graag opspelden. 

 

De voorzitter speldt mevrouw Toorop de versierselen op behorend bij haar benoeming tot Lid in de Orde 

van Oranje Nassau. (applaus) 

 

De voorzitter: Margo, ik zou zeggen ga maar weer zitten, want er komt nog een spreker. Van mijn kant 

alle goeds. Wij hopen je nog regelmatig op ons publieke domein tegen te komen. 

De heer Leijten heeft het woord. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Ik wil mij graag rechtstreeks tot mevrouw Toorop richten. 

Beste Margo. Allereerst uiteraard ook namens de Staten onze felicitaties met de Koninklijke 

onderscheiding die jou zojuist is uitgereikt. Ongetwijfeld is dit voor jou een uiting van grote waardering. 

Het zij je gegund. 

Margo. Als je ooit aan een politieke klus begint, weet je dat daaraan een einde zal komen. Je weet 

echter nooit wanneer dat zal zijn omdat tal van oorzaken daarop van invloed kunnen zijn. Gelet op het 

feit dat jij vijftieneneenhalf jaar deel hebt uitgemaakt van het hoogste orgaan van de provincie, is in ieder 

geval duidelijk dat jouw betrokkenheid bij de ontwikkelingen binnen de provincie bijzonder groot is.  

Ook is duidelijk dat jouw plaats hier in brede zin door velen wordt gedragen. Je bent in dit huis en in 

deze organisatie een begrip geworden. 

In een tijdsbestek van meer dan vijftien jaar gebeurt veel, heel veel, zowel op het zakelijke als het 

persoonlijke vlak. Het overlijden op veel te jonge leeftijd van je man Co is van enorme invloed geweest 
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op jouw leven. Wij hebben allemaal van nabij meegemaakt hoezeer je daaronder hebt geleden. Geloof 

mij, Margo, wij hebben allemaal op onze eigen manier met je meegeleefd al zal de een dat 

nadrukkelijker en rechtstreekser gedaan hebben dan de ander. Alhoewel deze gebeurtenis voor jou nooit 

naar de achtergrond zal verdwijnen zijn wij er toch blij om dat je samen met Willi nieuwe perspectieven 

hebt kunnen zoeken. 

Je bekleedde een bepaalde positie in de Staten. Meer dan tien jaar was je voorzitter van de VVD-fractie 

en meer dan de helft van deze tijd was jouw fractie ook nog de grootste fractie in de Staten. Daarnaast 

was je gedurende een half jaar lid van het college van Gedeputeerde Staten. 

Het politieke handwerk heb je geleerd als medewerker van een aantal Tweede-Kamerleden, onder wie 

zeer prominente leden zoals de huidige voorzitter van de Eerste Kamer en de oud-Minister van Justitie, 

de heer Korthals Altes. Ondanks de autoriteit die jou dat gaf was je wars van welke vorm van macht of 

machtsuitoefening dan ook. Het brede belang van de inwoners van onze provincie stond voor jou voorop 

en dat wilde je graag middels consensus bereiken. 

Je was voorzitter van de klankbordgroep van het IPO en ook daar, in dat verband, heb je erover gewaakt 

dat besluitvorming op de juiste plaatsen en op de juiste manieren zou plaatsvinden. 

Je vervulde ook regelmatig de functie van "regelneef" in de Staten. Of het nu om facilitaire zaken voor de 

Statenleden ging of om bloemen, een cadeau of bijvoorbeeld een kaart, jij was altijd degene die het 

initiatief nam. Ook vergat je nooit de mensen in dit huis die op de achtergrond ervoor zorgen dat alles 

goed geregeld is. 

De vriendschapsbanden die wij als provincie hebben met het Russische district Dmitrov hadden voor jou 

een bijzondere betekenis. Volgens mij ben jij niet het enige Statenlid dat dat gedaan heeft, maar wel één 

van de weinige Statenleden die tot twee keer toe in de gelegenheid zijn geweest Dmitrov namens 

Provinciale Staten te bezoeken. De mensen daar hebben op jou grote indruk gemaakt. Dat toonde je 

telkens weer met je betrokkenheid bij voorstellen om een klein steentje bij te dragen aan betere 

levensomstandigheden voor de mensen daar. Dmitrov heeft een warm plekje in je hart gekregen en je 

hebt anderen te weten overtuigen als het ging om het belang van deze vriendschapsbanden. 

Naast onze politiek-inhoudelijke contacten hebben wij met z'n allen en met jou ook vaak van informele 

momenten genoten. Vele van die gebeurtenissen speelden zich in het Brusselse af. Ik herinner mij de lol 

die wij daar hadden in die Ierse pub op die middag toen wij een snikhete vergaderzaal ontvluchtten om 

op een terras te genieten van Deense supporters die 's avonds hun nationale elftal zouden aanmoedigen 

en de verjaardag van Mettie Ebbens die wij op het middernachtelijk uur op de Grote Markt in Brussel 

vierden. Ik zal maar zwijgen over al onze escapades tijdens de avonduren van onze Statenconferenties! 

Ik was zelf niet altijd in de gelegenheid erbij te zijn, maar mij is wel duidelijk geworden dat de ruimte voor 

de informele momenten voor jou erg belangrijk was in het kader van teambuilding. Jij achtte die 

momenten van belang voor ons gezamenlijk bestuurlijk functioneren. 

Zeker in de beginperiode stonden wij allen voor hetzelfde doel: ervoor zorgen dat Flevoland een 

volwaardige plaats zou krijgen tussen de provincies in ons land. Die intentie leefde toen Statenbreed 

alsof het een afronding betrof van het pionierswerk dat door velen voor ons in dit gebied was verricht. 

Jij bent één van de vier nog zittende Statenleden die het voorrecht hebben gehad vanaf het begin 

daaraan te mogen bijdragen. Ergens, zeer onopvallend, staat op mijn boekenplank een boekje met de 

titel "Flevoland, takenpakket organisatie en financiën van een nieuwe provincie". Samen met de heren 

Schriever en Horrevorts worstelden wij met de verdeling van maximaal 203 formatieplaatsen inclusief 7 

muskusrattenbestrijders over de diverse afdelingen. 

Ook moesten wij besluiten nemen over hoe met een begroting van om en nabij de ƒ 40 miljoen de 

organisatie rond te zetten was en de taken uit te voeren waren. Termen als "donororganisaties", 

"financieel maatpak", "klantgericht" en "korte lijnen" geven de problematiek aan waarvoor wij stonden, 

maar wij kwamen eruit. De neuzen stonden dezelfde kant op en aan vliegen afvangen deden wij toen 

nog niet. 

Margo. Als Neerlandica was jij buitengewoon zorgvuldig met je eigen taalgebruik en dat van anderen, 

maar jouw kruistocht tegen het gebruik van te veel Engelse woorden of uitdrukkingen is nog lang niet 

voltooid. Je ergerde je daaraan heel erg en dat liet je zowel verbaal als non-verbaal merken ook. 

Overigens: het non-verbale is een uiterst karakteristieke eigenschap. Daarom was het vaststellen van de 

lengte van de spreektijd voor jou niet zo belangrijk. Immers, ook als je niet aan het woord was zag je aan 

jouw expressie of aan je lichaamsuitdrukking hoe je over de dingen dacht. 

Je houdt overigens wel van een wat losse toonzetting, zeker tijdens commissievergaderingen. Ik moet 

zeggen dat het creëren van een wat lossere vergaderstijl je onder de huidige Commissaris gemakkelijker 

afging dan onder de vorige Commissaris. 

Margo. Met jouw vertrek lopen wij het risico dat ook Fleevje uit de Staten zal verdwijnen. Wij moeten dat 

afwachten. De wijze waarop jij Fleevje op een relativerende manier liet redeneren over politieke zaken 

was enerzijds verfrissend en anderzijds een uiting van jouw literaire kwaliteiten. Bovenal was het vaak 
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komisch, zoals - de Commissaris refereerde daar ook al aan - bijvoorbeeld die ene keer toen Fleevje het 

oneerlijk vond dat die lange ons opriep onze nek eens uit te steken en eens wat vaker over de dijk te 

kijken. "Maar ja, wij zijn klein en jij bent groot en dat is niet eerlijk!" Zeker, de mijmeringen van Fleevje de 

kiekendief zijn en blijven van jou. Wij zullen ze missen. Wie weet zal jouw opvolger, Camille, in staat zijn 

die traditie in een persiflage voort te zetten. 

Ik sluit mijn betoog af. Ik heb geen cadeautjes uit te wisselen. Als Statenleden zijn wij dat niet gewoon. Ik 

wil je graag dankzeggen voor je collegialiteit en voor je vriendschap gedurende al die jaren. Wij gaan 

ervan uit dat wij je hier of bij andere gelegenheden ongetwijfeld opnieuw zullen treffen. 

Van harte wens ik je namens de Staten toe dat het je in velerlei opzichten goed mag gaan. (applaus) 

 

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Toorop. 

 

Mevrouw Toorop: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat niet veel Statenleden in Nederland kunnen zeggen 

dat zij hun Statenlidmaatschap zijn begonnen met een handdruk van Hare Majesteit en Prins Claus en 

bij hun afscheid van Provinciale Staten van Hare Majesteit een koninklijke onderscheiding hebben 

gekregen. Ik behoor nu tot dat selecte gezelschap en prijs mij daarmee zeer gelukkig. Via u wil ik Hare 

Majesteit graag hartelijk dankzeggen. 

In 1985 waren mijn ouders en mijn echtgenoot Co Hartman bij mijn installatie als Statenlid aanwezig. Ik 

ben er heel dankbaar voor dat mijn ouders vandaag, ruim vijftien jaar later, ook bij mijn afscheid 

aanwezig kunnen zijn. Nu is Willi Jongen, mijn vriend erbij. Ik stel het zeer op prijs dat velen van u 

gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging vanavond aanwezig te zijn. 

Mijnheer de voorzitter. U hebt over mij heel lovende woorden gesproken. Daarvoor ben ik u zeer 

erkentelijk. Van mijn zijde wil ik ook graag mijn dank uitspreken voor de bijzonder fijne samenwerking. 

Die was niet per se vanzelfsprekend. Bij uw benoeming tot Commissaris heb ik als voorzitter van de 

vertrouwenscommissie, conform afspraak al was niet iedereen daar blij mee, laten weten teleurgesteld te 

zijn over het Haagse benoemingenbeleid. 

Meteen de eerste week hebben wij een afspraak gemaakt voor een gesprek. Ik herinner mij dat u 

vertelde dat, toen u het verzoek deed hiervoor een uur in uw agenda vrij te houden, Anneke meteen 

reageerde met "een afspraak met Margo? Daarvoor kunt u beter twee uur vrijhouden, want die is niet zo 

snel weg". Het werden er tweeëneenhalf. In die tweeëneenhalf uur heb ik aangegeven dat ik mij, nu de 

benoeming een feit was, positief zou opstellen en mijn medewerking om tot een goede samenwerking te 

komen aangeboden. 

Beste Michel. Nu, achteraf, kunnen wij vaststellen dat wij vanaf het begin prima met elkaar hebben 

kunnen samenwerken en elkaar ook persoonlijk zeer waarderen. Hoewel ik, als ik op mijn praatstoel zit, 

niet bepaald kort van stof ben, heb je altijd ruim de tijd genomen voor een gesprek, ook als het ging om 

persoonlijke zaken. 

Binnen de Staten heb je met name zakelijk met elkaar te maken. Buiten de Staten krijg je de 

gelegenheid iemand ook van de andere kant te leren kennen, bijvoorbeeld als je samen naar Rusland 

gaat. Dan blijkt iemand er opeens heel anders uit te zien. Het beeld van Mikel Jagerov zal mij altijd 

bijblijven, maar ter herinnering ook voor jou een afdruk. 

 

Mevrouw Toorop overhandigt de voorzitter een foto. 

 

Mevrouw Toorop: Ton. Ik waardeer het bijzonder dat jij degene bent die namens de Staten heeft 

gesproken. Vanaf het prille begin hebben wij het goed met elkaar kunnen vinden, ook al was je lid van 

een andere fractie. 

Ja, wij lachen er hier om, maar één van de eerste dingen die ik destijds toen ik Statenlid werd merkte 

was dat het in andere Staten niet vanzelfsprekend was dat men tussen partijen met elkaar omging zoals 

wij dat in Flevoland vanaf het begin hebben gedaan. Daar was het destijds zeker niet aan de orde dat 

Statenleden, collegeleden en ambtenaren elkaar bij de voornaam noemden. Ik denk dat het een 

voorrecht is geweest dat wij op een ongedwongen, collegiale wijze met elkaar konden starten. Dat heeft 

mede bijgedragen aan de bijzonder fijne onderlinge sfeer die wij al die jaren, tot op heden, hebben 

gehad. Ik hoop dat dit zo zal blijven. 

Ton. Wij zijn in al die jaren veel met elkaar opgetrokken, niet alleen in dit huis maar ook, zoals je al hebt 

gezegd, buitenshuis, tijdens de Statenconferenties en de excursies die wij hebben gemaakt naar onder 

andere Brussel en Hasselt in België. Wij zaten altijd in hetzelfde groepje als wij 's avonds gezellig gingen 

stappen. Inderdaad, samen met Rein en Wubbo waren jij en ik, wij vieren, de laatste "negertjes", zoals ik 

ons groepje wel vaker heb genoemd. 

Daarom, om in stijl te blijven, het volgende versje. 
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"Vier kleine negertjes zaten in de Staten. 

 Eentje zei: "Jongens, ik ga jullie verlaten. 

 Ik ga voortaan skieën. 

 Toen waren ze nog met hun drieën." 

 

Ton, Rein en Wubbo, vanaf het begin mijn fractiegenoot en al jaren een goede vriend. Ik wens jullie 

drieën nog een fijne tijd in de Staten. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren. U hebt vanavond kunnen horen waarin ik allemaal goed ben of 

ben geweest. Gelukkig heeft een mens naast sterke punten ook zwakke punten en ik dus ook. 

Eén ervan is bij een ieder bekend: op tijd komen. Toen ik in 1990 gekozen werd als fractievoorzitter werd 

daarbij wel het uitdrukkelijke verzoek gedaan voortaan op tijd te komen zodat de fractievergaderingen 

daadwerkelijk om acht uur zouden kunnen beginnen. 

Ik herinner mij onze allereerste excursie naar Brussel, onder andere naar het Europees Parlement. Twee 

nachten verbleven wij in een hotel te Brussel en de ochtend van de derde dag werden wij met bagage en 

al tijdig in de hal verwacht voor vertrek. Na het ontbijt ging ik snel naar boven, naar mijn kamer, om mijn 

spullen te pakken. Ik had echter wat langer nodig dan gepland en kwam te laat beneden in de hal die 

leeg was. Niemand meer te zien! 

Buiten zag ik de achterkant van een bus en ik spurte de hal uit naar buiten om te constateren dat de bus 

net wegreed. Ik trek mij toch een sprint achter de bus aan! Het was een formidabele sprint, maar het was 

de verkeerde bus. Onze bus stond braaf op mij te wachten aan de overkant van de straat. Vanaf dat 

moment riep ik als ik de bus instapte "Ik ben er, dus wij zijn compleet." 

Het is in dit huis gebruik dat alleen van achter het katheder wordt gesproken bij de eerste termijn van de 

begrotingsbehandeling of bij een bijzondere gelegenheid, zoals een afscheid. Ik heb vele malen vanaf 

deze plaats het woord mogen voeren. De meeste keren ging het over de toekomst van Flevoland, over 

onderwerpen zoals infrastructuur, ruimtelijke ordening, milieu en andere provinciale thema's. Vanavond 

wil ik vanuit mijn beleving even stilstaan bij de afgelopen vijftien jaar, waarbij natuurlijk herhalingen van 

hetgeen door de vorige sprekers naar voren is gebracht onvermijdelijk zijn. 

Historisch besef komt eigenlijk bijna altijd achteraf. Toch was het in dit geval anders. Provinciewording 

vindt nu eenmaal niet elke dag plaats in Nederland. De laatste keer voor Flevoland was honderdvijftig 

jaar geleden. Het was dus een gedenkwaardige dag, die 3e oktober 1985, toen ik samen met 38 

anderen in de Agora door de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Koos Rietkerk, werd ge-

ïnstalleerd als lid van het voorbereidingslichaam. Daarna nam Evert Vermeer als Gedeputeerde van de 

grootste fractie, de PvdA, voorlopig het voorzitterschap waar. Tijdens deze bijeenkomst werd door ons 

besloten de provincie Flevoland te noemen en werd de profielschets voor de nog te benoemen 

Commissaris aangenomen. 

De voorbereidingen waren inderdaad nog in volle gang. De eerste tijd werd vergaderd in het stadhuis 

van Lelystad. Het provinciehuis in wording, destijds nog een kantoorpand van het Pensioenfonds 

Nederlandse Spoorwegen, werd toen verbouwd. Uiteraard namen wij een kijkje aan de overkant. Tijdens 

een bezichtiging was men net bezig tussen de begane grond en de eerste etage het plafond weg te 

zagen, waardoor de vroegere Statenzaal, de huidige Rietkerkzaal, is ontstaan. In het pand werkte toen 

al een handjevol ambtenaren. In november werd Han Lammers tot Commissaris benoemd en deed het 

"Amsterdams staatssrecht" zijn intrede. Tijdens oud en nieuw tooste ik samen met Co op het feit dat ik 

automatisch lid van Provinciale Staten was geworden. 

Het andere historische moment was de instelling van de provincie op 9 januari 1986 door Koningin 

Beatrix. Deze gebeurtenis vond wederom plaats in de Agora waar wij, nieuwbakken Statenleden, aan 

het begin van de bijeenkomst aan Hare Majesteit en Prins Claus werden voorgesteld. Toen het koninklijk 

paar en de overige leden van het gezelschap wilden plaatsnemen bleek dat meer mensen op de eerste 

rij waren gaan zitten dan de bedoeling was. Het gevolg was een ware stoelendans van de aanwezige 

hoogwaardigheidsbekleders, hetgeen bij alle aanwezigen tot grote hilariteit leidde. 

Het Flevolands volkslied werd die dag voor het eerst ten gehore gebracht. Eerder die dag onthulde de 

Koningin in de hal van het provinciehuis een beeld van Frans van der Ven, het beeld van de kiekendief, 

inmiddels bij velen bekend als "Fleevje". 

Het provinciehuis werd in gebruik genomen en is inmiddels twee keer vergroot. Als lid van de destijds 

bestaande inrichtingscommissie mocht ik mede het te kopen meubilair, de vloerbedekking et cetera 

bepalen. Het meubilair in deze Statenzaal is inmiddels gemoderniseerd, maar dat geldt niet voor alle 

ruimten. Ik denk bijvoorbeeld aan het vergadercentrum. Tijdens mijn laatste vergadering van de 

commissie algemene zaken werd door één van de leden gezegd dat de stoelen niet meer geschikt zijn 

voor vergaderingen die uren duren. Gedacht kan worden aan korter vergaderen, maar ik denk dat het tijd 

is voor vernieuwing. 
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Hoewel ik al jaren actief was in de VVD was ik een nieuwkomer in de actieve politiek. Uit pure 

belangstelling vroeg ik en kreeg ik de portefeuille personeel en organisatie en kwam ik in de commissie 

financiën, personeel en organisatie bij Berend Blikman. Inhoudelijk wist ik toen eigenlijk nog van niks. 

Tijdens de eerste bijeenkomst over de op te bouwen organisatie werd gesproken over "verkokering". Ik 

had geen idee waarover ze het hadden, maar als jurist had ik één ding geleerd: dat zoeken wij op. 

Vanaf het begin heb ik deel uitgemaakt van de commissie algemene zaken.  De jarenlange discussie 

over de organisatie van het binnenlands bestuur heb ik daardoor van nabij meegemaakt. Dit is een 

onderwerp dat altijd mijn belangstelling heeft gehad en ook zal blijven houden. 

Vele mogelijke veranderingen zijn de revue gepasseerd maar hebben het niet gered. De laatste is de 

overstap voor gemeenten en provincies van een monistisch naar een dualistisch stelsel. Dat voorstel 

heeft de eindstreep wel gehaald. De invoering komt vrijwel zeker bij de Statenverkiezingen van 2003. 

Naar het zich laat aanzien is het tijd voor vernieuwing. 

Hoewel de start van de provincie voor ons vrij rustig leek te verlopen, bleef men in bestuurlijk Nederland 

nogal verdeeld, eigenlijk negatief, over de instelling van Flevoland. Hoe vaak heb ik de eerste jaren niet 

moeten horen dat het flauwekul was dat Flevoland provincie was geworden? 

Dat landkapers op de kust waren bleek toen de discussie over het opdelen van ons gebied in Den Haag 

weer oplaaide. Meteen lieten Gelderland en Overijssel weten belangstelling te hebben voor delen van 

Flevoland. De verontwaardiging in dit huis en daarbuiten was groot. Personeel en politiek lieten zich niet 

onbetuigd. Gezamenlijk togen wij naar Den Haag om voor het Tweede-Kamergebouw en het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken te demonstreren. Met een groot spandoek met de tekst "Ondeelbaar 

Flevoland" stond ik samen met andere Flevolanders op het Binnenhof voor het pand waar ik op andere 

dagen voor de Tweede-Kamerfractie van de VVD werkte. Toorop aan het demonstreren! Dat was pas 

bestuurlijke vernieuwing. 

Zoals reeds gezegd was ik de eerste vijf jaar plaatsvervangend fractievoorzitter. In 1990 werd ik 

fractievoorzitter en Dries van Gastel, met wie ik al die jaren samen in de commissie financiën, personeel 

en organisatie had gezeten, werd mijn plaatsvervanger. Al die jaren was Pieter Loos onze VVD-

Gedeputeerde. 

Voor mijn gevoel scheen de zon, maar toen deed iemand even het licht uit. In oktober 1991 overleed 

plotseling Dries, mijn "maatje" zoals ik hem altijd noemde, met wie ik de dag ervoor nog samen in de 

commissie algemene zaken had gezeten, en in november 1993 overleed plotseling Co. Van de ene op 

de andere dag blijf je alleen achter. Veel steun kreeg ik van Pieter. Hij werd echter in januari 1994 zo 

ziek dat men vreesde voor zijn leven. Gelukkig kwam het allemaal goed, maar één ding was duidelijk: hij 

zou maanden uit de roulatie zijn. 

Inmiddels lag onze Commissaris in hetzelfde ziekenhuis als Pieter. De andere helft van het college, 

Evert Vermeer en Dick van Hemmen, hielden hier samen met Harm Minekus, onze griffier, de zaak 

draaiende, maar toch werd de noodklok geluid. Daarom kwam eind februari het verzoek aan de VVD-

fractie of wij een vervanger voor Pieter konden leveren en ondanks alles zei ik, zeker na een gesprek 

met Pieter in het ziekenhuis, "ja" en werd ik Gedeputeerde. Hoewel dit voor mij persoonlijk een moeilijke 

tijd was, viel ik bestuurlijk gezien met mijn neus in de boter want ik mocht deelnemen aan de 

onderhandelingen met Brussel over het EPD, het Europees Programma. 

In de periode waarin ik deel uitmaakte van het college mocht ik rekenen op een ieders ondersteuning. 

Het was een speciale periode, die ik niet had willen missen. Ik heb het een heel leerzame ervaring 

gevonden een tijdje aan de andere kant van de tafel te mogen zitten. Je kijkt daarna toch anders naar de 

werkzaamheden van het college. Je zou kunnen spreken van "vernieuwend inzicht". 

Als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen dat fractievoorzitter zijn wel iets heeft, al brengt die functie wel 

veel extra werkzaamheden met zich mee. Voorzitter zijn van de grootste fractie brengt nog meer werk 

met zich mee. Dat heb ik de laatste zes jaar mogen ervaren. Als iets geregeld moest worden keken de 

andere fractievoorzitters naar mij. Margo regelt dat wel weer! Nu dan: graag gedaan! 

Als fractievoorzitter heb ik, samen met Jan van der Pijll, het voorrecht gehad twee maal een bezoek te 

mogen brengen aan Dmitrov, in september 1994 en vijf jaar later. In augustus/september 1999 zijn de 

fractievoorzitters, onze inmiddels oud-griffier en onze huidige Commissaris in Dmitrov op bezoek 

geweest. Tijdens zo'n reis heb je de gelegenheid elkaar beter te leren kennen en het gezamenlijk allerlei 

indrukken opdoen in een gebied dat zo totaal anders is dan je eigen omgeving schept een band. 

In 1999 heb ik kunnen zien wat in vijf jaar is veranderd, ik heb de vooruitgang gezien die inmiddels op 

verschillende terreinen is geboekt, maar heb ook gezien waar vooruitgang nog ver te zoeken is, althans 

in mijn beleving. 

Het meest indrukwekkend was mijn eerste bezoek, met name het bezoek aan het ziekenhuis. Op dat 

moment denk je "hier moet je niet één minuut van je leven ziek zijn." Je realiseert je ook dat de mensen 

daar, die behandeling nodig hebben, geen keus hebben en de artsen en het personeel hun uiterste best 

doen met de beperkte middelen die zij hebben. Een ervaring om nooit te vergeten was de ontmoeting 
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met een tweeëneenhalf jarig jongetje, Dmitri, dat na zijn geboorte door zijn moeder daar was 

achtergelaten en niet meer had dan een bedje. Ik had hem zo willen meenemen. 

Ik wens de bevolking van Dmitrov, de heer Gavrilov en Yuri alle goeds. Inmiddels is een persoonlijke 

afscheidsbrief naar Dmitrov onderweg. Ik hoop dat de provincie en allen die bij de vriendschapsrelatie 

met Dmitrov betrokken zijn hun bijdragen daaraan zullen kunnen en willen voortzetten voor de daar 

hoognodige vooruitgang en vernieuwing. 

Eén van de items waarvoor ik namens de VVD in de algemene beschouwingen regelmatig aandacht heb 

gevraagd is naamsbekendheid. Is Flevoland wel genoeg bekend bij de Nederlanders? In mijn eerste 

algemene beschouwingen stelde ik dat wij de Nederlanders moesten laten weten dat het hier groen en 

geel ziet van de bossen en het koolzaad. De bossen zijn er nog, maar het koolzaad is er niet meer. Maar 

goed, naamsbekendheid bereik je alleen maar door daarvoor blijvend aandacht te hebben. Gelukkig 

wordt daaraan door de provincie het nodige gedaan. Onlangs is via een groot landelijk dagblad een 

advertentiecampagne gevoerd. Ik hoop dat deze campagne het gewenste effect heeft gesorteerd, maar 

blijkbaar wordt deze krant alleen buitendijks gelezen. Nu zal de provincie haar aandacht binnendijks 

moeten richten en dan niet zo zeer richting burger, maar allereerst richting de media. Een paar maanden 

geleden, op 2 december 2000, heb ik het volgende krantenartikel uit een Flevolandse huis-aan-huis-

krant geknipt. Ik wil dit artikel met de titel "Flevoland op de kaart" graag even voorlezen. 

 

"Almere. Veel inwoners van Flevoland wonen al jaren in de polder maar weten absoluut niet welke 

plaatsen waar liggen. "Ik kijk wel op de kaart als ik ergens naartoe moet" is een veelgehoorde 

kreet. Toch kan het handig zijn als men weet welke plaats in welk deel van de provincie ligt. Almere 

ligt in zuidelijk Flevoland, evenals Zeewolde, Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant en Lelystad. De 

Noordoostpolder bestaat uit meer plaatsen, te weten: Rutten, Criel, Espel, Urk, Nagele, Ens, 

Kraggenurg, Emmeloord, Marknesse, Luttelgeest, Tollenbeek en Bant. Flevoland werd in 1986 de 

dertiende provincie van het land." 

 

Kijk, dat is pas nieuws! 

Nieuws was natuurlijk ook de mededeling in februari jongstleden dat ik Provinciale Staten zou gaan 

verlaten. Ik heb gemerkt dat sommigen denken dat ik wegga uit Flevoland, zelfs uit Nederland. Ik heb 

echter geen verhuisplannen. Anderen denken dat ik plotseling heb besloten met de Staten te stoppen, 

maar niets is minder waar. De afgelopen twee jaar ben ik hiermee al min of meer bezig geweest. Deze 

twee jaar heb ik ook nodig gehad om deze beslissing te kunnen nemen, om langzaam maar zeker 

afstand te nemen. Dat betekent niet dat het een gemakkelijke beslissing is geweest, maar het is wel een 

beslissing waar ik nu achter kan staan. 

Ik heb duidelijk voor ogen wat ik wil gaan doen: iets wat ik al mijn hele leven wil doen, namelijk gaan 

schrijven. Ik voel er weinig voor op mijn 95e, als ik in het bejaardentehuis zit, te moeten zeggen "ik had 

ooit een boek willen schrijven, maar ik heb het nooit geprobeerd". Belangrijk is mijzelf de mogelijkheid 

geven de kans waar te nemen dit te gaan doen.  

Daarnaast blijft skieën een belangrijke plaats innemen. Het is de bedoeling dat ik eind van dit jaar in Reit 

im Winkl de skilerarenopleiding ga volgen. Het komende winterseizoen zal blijken of ik het voor een 

skileraar nodige geduld kan opbrengen. 

Ik heb u gezegd ooit, in het prille begin, lid te zijn geweest van de toenmalige inrichtingscommissie. Al 

vele jaren heb ik het gevoel tot de inventaris van dit huis te behoren. Een goed gevoel, dat mede te 

danken is aan de plezierige contacten binnen mijn fractie, binnen de Staten, met het college, de griffier 

en vele ambtenaren. 

Van deze laatste groep wil ik enkelen apart noemen en bedanken. Velen van hen ken ik vanaf het eerste 

uur. De secretaresses GS, zoals ze met z'n allen worden genoemd, DIV, ofwel Dolf en Jeanet en hun 

medewerkers, Tiny en de overige dames van de receptie, Hessel, de mannen van de technische dienst, 

Joop - voor mij Jopio -, Harry, vroeger van de Repro, en Leo van ABA. 

Uiteraard ook mijn dank aan Carrie en Janny en de overige medewerkers van de catering. 

Mijnheer de voorzitter. Het zijn vijftien heel mooie jaren waarop ik kan terugkijken, maar ook bewogen 

jaren.  

Jaren waarin ik veel ervaring heb opgedaan en daarna de gelegenheid heb gehad deze ervaring door te 

geven aan anderen. Jaren waarin ik veel heb geleerd, veel heb vergaderd, veel heb beleefd en het 

nodige heb geregeld en georganiseerd. Een periode waarin vijf Statenverkiezingen hebben 

plaatsgevonden, waarin ik drie keer namens de VVD coalitie-onderhandelingen heb mogen voeren en 

veertien algemene beschouwingen heb geschreven, waarin ik de provincie twaalf jaar in het IPO heb 

mogen vertegenwoordigen, afscheidsspeeches namens de Staten heb mogen houden en de nodige 

cadeaus namens de Staten heb mogen verzorgen. Ik heb dat al deze jaren met plezier gedaan. Ik heb 
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het als een eer beschouwd dit alles te mogen doen met het daarbij behorende elan en de betrokkenheid 

die ik nu eenmaal heb, maar nu is het tijd voor iets nieuws. 

Mijnheer de voorzitter. De laatste jaren eindigden de algemene beschouwingen van de VVD met "Tot 

slot Fleevje". Nu wil ik eindigen met "Voor het laatst Fleevje". 

Fleevje was bezig met een lap zijn standbeeld in de hal flink op te poetsen. Hij was voornemens zijn 

beeltenis wel mooi achter te laten. Zijn koffer met allerlei spraakmakende spulletjes stond al gepakt. 

Toch wel een vreemde gewaarwording, dacht Fleevje, na zoveel jaar te vertrekken. Het was toch heel 

bijzonder elk jaar Ongevraagde Beschouwingen te houden en Toorop daarvoor als spreekbuis te 

gebruiken. Maar ja, als zij weggaat, betekent dat dat hij meegaat. 

Hij, Fleevje, kreeg er tranen van in de ogen. Dat kringetje Statenleden zou hij wel missen, dat waren toch 

een soort familieleden geworden. Grapjes maken over die lange Gedeputeerde is nu ook verleden tijd. 

Het was eigenlijk best leuk elke keer voor hem weer wat te verzinnen. 

Fleevje hield even op met poetsen en keek naar de overkant van de hal, naar het nieuwe restaurant. Ja, 

dacht Fleevje, dat kun je geen kantine meer noemen. Al die jaren zorgde catering ook voor zijn natje en 

droogje. Hij, Fleevje had met smaak al die krentenbollen en broodjes kroket opgegeten. En wat te 

denken van de lekkernijen tijdens de begrotingsbehandeling, de dropjes en de bekende muizenkeutels? 

Vreemd, dacht Fleevje, voortaan zou zijn beeltenis, weliswaar muisstil, in de hal blijven staan, maar dat 

is en blijft eigenlijk een vertrouwd beeld. Een ander vertrouwd beeld, Toorop die uren bij de receptie 

staat te kletsen, verdwijnt. Dat geeft toch een leeg gevoel. 

Hij, Fleevje, moest toch wel even slikken, dit alles ging hem niet in zijn koude verenpak zitten. Het deed 

hem opeens denken aan dat lied over dat kiekenbinkie: "Toen wij uit Lelystad vertrokken, vertrokken wij 

..." Nee, nee, hij zou niet verder gaan. De mensen hier hebben vast al last van lamme oren. Die zijn vast 

toe aan een oorlam, zoals ome Han dat altijd noemde. 

Fleevje maakte met de tip van zijn vleugel een zwaaiende beweging en pakte zijn koffer met 

spraakmakende spulletjes. Hij stond klaar voor vertrek. 

Mijnheer de voorzitter. Dames en heren. U hoort het, het is tijd om te eindigen. Ik wens mijn fractie en 

met name Camille, die jarenlang mijn plaatsvervanger was en nu mijn opvolger wordt, heel veel succes 

toe. 

Ik wens u, de Staten, en daarmee onze provincie Flevoland, veel succes en heel veel goeds. Ik dank u 

allen. (applaus) 

 

20. Sluiting 

De voorzitter: Ik nodig u allen uit in uw functie als Statenlid afscheid te nemen van Margo en haar 

uiteraard te feliciteren met haar Koninklijke onderscheiding, wat u kunt doen in de foyer. 

De vergadering is gesloten. (22.20 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 10 

mei 2001. 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 


