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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 12 mei 2005 om 19.30 uur  in het Provinciehuis te Lelystad.  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

de heer J.M.Bos (PvdA), mevrouw L.M.Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren H.Dijksma (VVD) en 

A.L.Greiner (CDA), leden van het college van Gedeputeerde Staten; 

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

(PvdA), mevrouw J.S.Binnerts-de Jonge (VVD), mevrouw A.J.Bliek-de Jong (VVD), de heren M.Bogerd 

(SGP) en J.L.Crebas (D66), mevrouw M.I.Creemers-Hazebroek (VVD), de heren M.van Daalen (CU) en 

N.Demirbilek (SP), mevrouw M.L.Ebbens-Smit (VVD), de heren B.G.van het Erve (CDA), J.E.Geersing (CU), 

C.J.M.Goossens (PvdA) en E.W.Gumbs (PvdA), mevrouw K.J.H.Hasper-Wolters (CDA), de heer J.Jongsma 

(ONS Flevoland), mevrouw F.T.Joosse (CU), de heer W.P.Keur (VVD), mevrouw M.H.Koster (PvdA), de 

heer J.Kramer (VVD), mevrouw F.Laamraoui (GL) de heren L.H.M. Lammers (ONS Flevoland), A.H.R.Leijten 

(CDA), J.M.Lenards (VVD), C.A.A.A.Maenhout (VVD), de heren C.Meijer (GL), W.E.van der Meulen (VVD), 

H. Nijenhuis (D66), R.T.Oost (CDA) en A.A. Rijsdorp (PvdA), mevrouw M.J.F.P.Ruhe (PvdA), de heren 

W.R.Ruifrok (PvdA), R.A.P.Schouwaert (PvdA), A.A.J.M.de Schutter (CDA), R.J.Siepel (CU) en J.P.Slicht 

(PvdA), mevrouw E.H. Soudain (PvdA), de heer R.Spriensma (CDA), mevrouw L.B.M.Venselaar (PvdA), de 

heren P.H.Walraven (SP) en J.van Wieren (CDA) en mevrouw T.Zeilstra-van der Meulen (PvdA).  

 

 

Afwezig zijn: 

de heer  W.G. de Raad (VVD), lid van het college van Gedeputeerde Staten; 

mevrouw I. Maters-Meuleman (CDA) en de heren E. Schaap (GL) en P. Zijlstra (PvdA), leden van 

Provinciale Staten. 

 

Voorzitter: 

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

 

Griffier: 

mevrouw A.Doesburg, griffier. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter: Dames en heren. Ik open de vergadering en heet u allen van harte welkom. 

Ik deel u mede dat berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Maters en de heren Schaap 

en Zijlstra en Gedeputeerde De Raad wegens vakantie afwezig is. 

 

 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

 

3. Notulen van de openbare vergadering d.d. 7 april 2005 
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De notulen van de vergadering van 7 april 2005 worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 

stemming ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededeling 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Ingekomen stukken 

1. Een brief van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren waarbij toegezonden een 

manifest en nota “Koe zoekt wei”   

 

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

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 2. Een brief van de CDA-Statenfractie waarin medegedeeld wordt dat een wijziging plaats heeft 

plaatsgevonden in het voorzitterschap van de fractie. De heer van J.van Wieren volgt per 11 april de 

heer T.Leijten op. 

 

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

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 3. Een brief van de gemeenteraad van Zwolle inzake een aangenomen motie m.b.t. exorbitante stijging 

van salarissen van topmanagers Essent en NUON. 

 

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

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 4. Een open brief van het dagelijks bestuur van ABVAKABO FNV  inzake exorbitante stijging salarissen 

topmanagers Essent en NUON. 

 

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

alsmede de door GS aan de NUON en Essent verzonden reactie met betrekking tot het onderhavige 

onderwerp, voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 5. Een brief van Deloitte Academy  inzake een seminar over provinciaal grondbeleid/ontwik-

kelingsplanologie en PPS. 

 

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

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 6. Een afschrift van een brief van vrijwilligersorganisaties tussen Almere en Schiphol  gericht aan de 

Minister van Verkeer en Waterstaat inzake richtlijnen voor de op te  stellen trajectnota/MER 

hoofdverbinding Almere-Schiphol: zorgen over groeiend autoverkeer/overlast/ 

gezondheidsproblemen e.d.. 

      

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

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 7. Een afschrift van een brief van de J.N.M. Jansz uit Hoofddorp gericht aan PS van de provincie 

Utrecht inzake bestuurders pensioenfondsen. 

 

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

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 8. Een brief van het Ministerie van BZK inzake evaluatie van provinciale dualisering. 

 

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

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 9. Een brief van Axion d.d. 2 mei 2005 gericht aan GS  inzake certificering Axion. 
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten van de 

kopie van de aan GS gerichte brief kennis te nemen. 

 

 

6. Hamerstukken 

a. Voorstel inzake vaststellen van de 5
e
 wijziging van de begroting 2005 van de provincie 

Flevoland. 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

 

7. Voorstel inzake instellen leges grondwater en onttrekkingen en ontgrondingen 

De voorzitter: Ik heb begrepen dat de Gedeputeerde voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel 

een mededeling wil doen over een correctie die in het stuk dient te worden aangebracht. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De Staten hebben een  

gecorrigeerd stuk ontvangen. Mijn excuses voor het feit dat in de bundel een verkeerde versie van dit 

voorstel zat. 

Ook in dit nieuwe stuk wil ik echter nog een kleine correctie aanbrengen, namelijk bij titel 2.1., 

Grondwaterbeheer, op bladzijde 2 en wel bij punt 3, dat over bronbemalingen gaat. Daar moet gelezen 

worden: “Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 

vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet bedraagt voor het netto onttrekken van 

grondwater voor bronbemalingen … “ Op die wijze wordt hier dezelfde systematiek gebruikt als bij het 

netto onttrekken van grondwater. Je zorgt er ook voor dat het water dat wordt opgepompt en vaak brak 

is netjes in de bodem terugkomt. Dit heeft aan twee kanten voordeel: voor de aanvragers die niet 

behoeven te betalen en voor het milieu, dat hiermee is gediend. 

 

De voorzitter: Is deze aanpassing voor iedereen helder? Op pagina 2, onder punt 3, vlak boven a., staat 

“ … Grondwaterwet bedraagt voor het netto onttrekken voor bronbemalingen …” Dit is de tekst die in de 

te ondertekenen tekst zal worden verwerkt als de Staten daartoe besluiten. 

 

De heer Schouwaert: Mijnheer de voorzitter. Mijn vraag is al beantwoord voordat ik haar heb kunnen 

stellen. Mijn fractie kan met het gewijzigde voorstel instemmen. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. In dit stuk is vermeld dat het een uitwerking is van hetgeen 

waartoe de Staten hebben besloten. In formele zin zou je het zo kunnen opvatten. Dit voorstel is een 

onderdeel van een veel breder voorstel, waarin onder andere staat dat de legesopbrengsten in de 

komende jaren zullen stijgen in verband met het heffen van leges voor dit soort doeleinden. Zonder dat 

daarover een debat is gevoerd hebben de Staten daarmee ingestemd. Zo zou men dat kunnen 

uitleggen. Wij zijn niet tegen het heffen van leges voor deze doeleinden. In het verleden zijn wij er van 

uitgegaan dat het rijk de provincie middels het provinciefonds voor dit soort activiteiten een vergoeding 

zou geven, maar dat bleek niet meer het geval te zijn. Andere provincies heffen reeds leges en er is dan 

ook geen enkel bezwaar tegen hiervoor ook in Flevoland leges te gaan heffen. 

Het voorstel de hoogte van de leges kostendekkend te laten zijn voor de activiteiten die de provincie in 

dit kader moet verrichten spreekt ons aan. Normaliter is dat ons vertrekpunt. Het moet echter wel zo zijn 

dat de hoogte van de leges in verhouding staat tot de activiteit die daaruit voortvloeit en de investering 

die betrokkenen daarvoor dienen te doen. Als het om agrarische onttrekkingen gaat, gaat het vaak om 

investeringen tot maximaal € 3.000,-, waarvoor nu € 1.500,- leges dient te worden betaald. Bij 

investeringen bij bouwputten is de situatie moeilijker te overzien. Helder is wel dat het dan gaat om veel 

grotere geldstromen met betrekking tot de doeleinden van die onttrekkingen. Zo ook bij ontgrondingen. 

Die verhouding is daarbij dus minder aan de orde dan bij de agrarische onttrekkingen. Deze 

kanttekeningen wil ik graag maken. Kostendekkendheid vinden wij prima, maar voor ons is niet te 

bevatten en ook niet uit te leggen dat voor het verlenen van een vergunning met betrekking tot 

agrarische onttrekkingen in dit huis 34 manuren nodig zouden zijn. Wij vinden dat onvoorstelbaar. 

Vandaag is over andere overheden gesproken. Wij spreken regelmatig over het terugdringen van de 

bureaucratie of het terugdringen van regelgeving en ik denk dat wij er bij de uitvoering van onze taken 

blijk van moeten geven, dat wij daaraan aandacht wensen te schenken. Onzes inziens is niet uit te 

leggen dat 34 manuren nodig zijn om een vergunning voor dit soort onttrekkingen rond te maken. 

Het heeft mij gestoord dat het lijkt te gaan om een verhoging van de inkomsten. Ik denk dat dat niet aan 

de orde is. Als wij € 45.000,- of € 90.000,- aan extra inkomsten nodig zouden hebben gehad, zouden wij 
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een veel bredere afweging hebben gemaakt en niet alleen naar de leges hebben gekeken. Toch vind ik 

dat dit stuk dat een beetje uitademt en ik ben van mening dat dat een verkeerd vertrekpunt is. Wij willen 

het college vragen of het de gedachte van de CDA-fractie wil overnemen en wil bezien of er externe 

bureaus zijn die dit soort taken van ons kunnen overnemen. Zo ja, is het college dan bereid aan die 

bureaus offerte te vragen, zodat kan worden bezien of dergelijke vergunningen niet voor een veel lager 

bedrag kunnen worden afgegeven? Wij wachten uw reactie af. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Ik was niet van plan over dit onderwerp het woord te voeren, 

maar ik wil nu alsnog een opmerking maken. 

Grondwateronttrekking is een zaak die al tijdenlang aan de orde is. Indertijd hebben wij gekozen voor 

een systematiek waarbij men tot een bepaald niveau van onttrekking slechts meldingsplichtig en niet 

vergunningplichtig was. Dat gold voor het merendeel van de normale agrarische onttrekkingen. Nu wordt 

een legessystematiek ingevoerd, conform aan de systematiek die in andere provincies wordt 

gehanteerd. Dat spreekt ons aan. Wij denken dat het een goede zaak is dat de normale agrarische 

onttrekkingen daar buiten vallen. Onze fractie kan zich daarom met uw voorstel verenigen. 

 

De heer Leijten: Ik wil de heer Maenhout een vraag stellen. De heer Maenhout stelde dat een 

systematiek wordt ingevoerd die conform is aan de systematiek die in andere provincies wordt 

gehanteerd. Ik heb eens gekeken naar de systematiek die in andere provincies met betrekking tot de 

hoogte van de leges gehanteerd wordt en vastgesteld dat het in alle gevallen om de hoogte van de 

onttrekkingen gaat, dus om de omvang, de kwantiteit van de onttrekkingen. “Conform andere provincies” 

is met betrekking tot dit voorstel dus niet aan de orde. 

 

De heer Maenhout: Ik doelde op het feit dat wij leges invoeren en kostendekkend maken. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Toen wij dit voorstel in de commissie behandelden is door 

onze fractie gezegd dat wij ons het beoogde effect van dit voorstel – probeer in 2005 een bedrag van 

€ 45.000,- en in 2006 een bedrag van € 90.000,- binnen te halen – in het kader van leges niet kunnen 

voorstellen. Dat kan geen beoogd effect zijn. Een beoogd effect kan wel zijn dat je rechtsgelijkheid wilt 

creëren en in alle provincies dezelfde regeling wilt zien toegepast. 

In het nieuwe voorstel is een kleine toevoeging opgenomen, namelijk aansluiten bij de overige provincies 

zodat in de provincies dezelfde voorwaarden gelden. Daarbij kan ik mij meer voorstellen en dat geldt ook 

voor de kostendekkendheid. 

Uit de bijdrage van de CDA-fractie is gebleken dat bij de laatste twee elementen vraagtekens kunnen 

worden geplaatst. Gaan wij overeenkomstig de werkwijze in andere provincies te werk en is dit 

kostendekkend? Voor een gebruiker van dit vergunningenstelsel is absoluut niet vast te stellen of hij iets 

kostendekkends koopt dan wel of hij hetzelfde wellicht elders op de markt goedkoper zou kunnen 

krijgen. Kostendekkendheid is dus een gevaarlijk principe, bij sommige van de genoemde bedragen zijn 

ook vraagtekens geplaatst. Een en ander is voor ons aanleiding te zeggen dat wij met het voor ons 

liggende voorstel niet uit de voeten kunnen. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. De heer Leijten sprak over de gelden afgezet tegen de 

diensten die moeten worden verricht. Ik wil daarover het volgende zeggen. 

Laten wij ons beperken tot de leges die deze provincie heft en die leges als volgt definiëren: leges 

worden geheven terzake van het genot van door de provincie verstrekte diensten. De leges worden 

geheven op de aanvrager van een dienst dan wel degene ten behoeve van wie die dienst is verleend. 

Leges worden geheven volgens de tarieventabel van de desbetreffende provincie. Het laatste roept 

vragen op. Waarom kan elke provincie zelf haar tarieven vaststellen en is er geen landelijk tarief? Deze 

mening is overigens ook de Consumentenbond toegedaan, maar dat terzijde. Het is vreemd dat je in de 

provincie X voor hetzelfde papiertje een ander bedrag betaalt dan in provincie IJ, maar daarvoor is wel 

een plausibele verklaring te geven. De VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zegt het zo: 

“De situatie is in elke provincie of gemeente verschillend. Een bepaalde taak wordt door diverse 

provincies op diverse manieren uitgevoerd.” Kortom: de ene provincie is de andere niet. 

In artikel 221 van de Provinciewet staat dat de provincies recht mogen heffen voor diensten, met dien 

verstande dat het bedrag van een provinciale belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het 

inkomen, de winst of het vermogen. Zoals gesteld: het tarief voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een vergunning. Het in behandeling nemen van een dergelijke 

aanvraag gaat de aanvrager straks € 1.500,- kosten, want – dat kunnen wij in het voorstel lezen – het 

verrichten van deze dienst door een ambtenaar vergt 34 uur. Er is 34 uur nodig voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag om te komen tot het verlenen van een vergunning voor grondwateronttrekking. 
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Bij de ambtelijke dienst zijn voor deze verrichting ongeveer 1350 productieve uren gereserveerd, wat 

betekent dat wij per jaar maar 40 aanvragen per ambtenaar in behandeling kunnen nemen. Dat komt op 

ons zeer ongeloofwaardig over. Wat zal er gebeuren als op jaarbasis meer dan 40 aanvragen bij ons 

binnenkomen? Ik ben benieuwd hoeveel vergunningen inmiddels zijn verstrekt. 

Kortom: onze fractie is van mening dat het voorliggende voorstel de bureaucratische en administratieve 

handelingen voor de inwoners van Flevoland nog verder opschroeft. U wilt leges heffen om de kosten 

van een vergunningverstrekking te kunnen dekken. Met de arbeid voor één vergunning zijn volgens uw 

eigen voorstel 34 uren gemoeid. 

Onze fractie ondersteunt dit voorstel niet en verzoekt u met een realistisch en beter onderbouwd voorstel 

bij ons terug te komen. 

 

De heer Walraven: Eén vraag, mijnheer de voorzitter. De opbrengst moet kostendekkend en dus niet 

winstgevend zijn. Misschien ben ik naïef, maar ik vraag mij af wat in dit geval de meerwaarde voor de 

provincie is. Ik vermoed dat die meerwaarde is gelegen in het feit dat andere provincies deze leges ook 

heffen. Wilt u mij daarover inlichten? Het antwoord op deze vraag heb ik in het voorstel niet kunnen 

ontdekken. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. In de eerste termijn is een 

aantal vragen gesteld en zijn diverse opmerkingen gemaakt. 

Ik denk dat wij het over één ding eens zijn: in dit soort gevallen zul je een melding moeten plegen dan 

wel een vergunning moeten aanvragen. Daarover is geen discussie, in de wet zijn daarvoor regels 

vastgelegd en daarover zijn wij het eens. De vraag is hoe wij daarmee tactisch omgaan. Voor meldingen 

– daarvan is in het overgrote deel van de gevallen sprake – wordt geen leges gevraagd. Dat is één. Als 

een aanvraag voor een vergunning wordt ingediend, moet door ons apparaat werk worden verzet en 

tegenover het werk dat door de provincie wordt verzet staat een voordeel voor degene die de 

vergunning aanvraagt: de aanvrager kan immers tot in lengte van jaren water blijven gebruiken. Als je 

een vergunning hebt, mag je dat blijven doen. Onzes inziens is het niet onredelijk dat de provincie de 

kosten die moeten worden gemaakt voor het kunnen verlenen van de vergunning in rekening brengt. 

Daar is niets op tegen. Vervolgens moet worden bekeken welk tarief je moet gaan berekenen, langs die 

weg hebben wij geredeneerd. 

Ik kan de Staten melden dat in het jaar 2004 zeven vergunningen zijn afgegeven en in 2005 tot nu toe 

twee. Zoals gezegd kunnen de meeste grondwateronttrekkingen met een melding worden afgedaan. In 

2004 hebben wij 134 meldingen ontvangen, die echter nogmaals gezegd niet onder de legesverordening 

vallen. 

De Grondwaterwet maakt geen onderscheid tussen complexe en niet complexe vergunningen. Elke 

aanvraag moet in de basis gelijk worden behandeld. Daarin gaan de meeste uren zitten. Ik wil ook 

wijzen op het feit dat onder punt 1, bij de tarieven, voor een aantal onderwerpen het laagste tarief is 

opgenomen. Als voorbeeld noem ik veedrenking, beregenings- en bevloeiingsdoeleinden en 

grondwatersanering. Bij punt 2 is het laagste tarief fors hoger. Degenen die willen klagen moeten dus 

eerst bekijken waarover zij klagen. Dat komt doordat de vergunningen voor veedrenking, beregening 

enzovoorts in enige mate standaard zijn te behandelen. Daarom hebben wij daarvoor geen 44 uur maar 

34 uur opgenomen. Daarin zit dus een verzachting. Blijft overeind dat wij uitgaan van 

kostendekkendheid, het genoemde aantal uren wordt echt gemaakt. Dat controleren wij zelf en de 

accountant doet dat overigens ook. Wij kunnen niet zomaar iets roepen. Gezien de stappen die wij gezet 

hebben is het naar het oordeel van het college logisch dat wij op het voor ons liggende voorstel 

uitkomen. Overigens doen andere provincies dit ook. Ook daar wordt het heffen van deze leges niet als 

onredelijk gezien. 

De zinsnede onder “beoogd effect” vind ik ongelukkig. Bedoeld wordt natuurlijk dat het beoogd effect 

kostendekkendheid van de leges is. Waar wij bij alle leges kostendekkendheid nastreven, is het niet 

logisch daarop op dit gebied een uitzondering te maken. Aanvankelijk hebben wij een uitzondering 

gemaakt omdat wij dachten dat het rijk onze kosten zou vergoeden, maar dat bleek niet juist te zijn. 

Op grond van al deze overwegingen zijn wij van oordeel dat wij de Staten een keurige legesverordening 

hebben voorgelegd. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. De Gedeputeerde heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag of 

wij bij dit soort uitvoeringen wel adequaat te werk gaan en een en ander op een voor de cliënt zo gunstig 

mogelijke wijze aanpakken. Met andere woorden: worden hieraan inderdaad zo weinig mogelijk uren 

besteed?  Ik heb voorgesteld die vraag voor te leggen aan gespecialiseerde bureaus en te bezien of wij 

met die 34 uur goed zitten. Bij ons kan dat er niet in. 
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De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. Hetzelfde punt blijft ook bij mijn fractie overeind staan: 34 uur 

voor een vergunning voor het onttrekken van grondwater vind ik nogal wat. Ik kan dat ook niet uitleggen. 

Ik kan mij vinden in het voorstel dat de heer Leijten heeft gelanceerd. Ik ben ervoor dat wij een “second 

opinion” vragen en bezien of wij op een verantwoorde lijn zitten. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik vind het opvallend dat 

nu ineens gezegd wordt dat de ambtelijke organisatie hierin wel heel veel uren stopt. Als wij ons bij ieder 

onderwerp gaan afvragen of het aantal ambtelijke uren wel juist is, blijven wij aan de gang. 

Door onze mensen wordt hard en keurig gewerkt. Dit is niet zo maar iets, om een dergelijke vergunning 

te kunnen verlenen moet veel werk worden verzet. Er is geen enkele aanleiding een extern bureau te 

vragen of dit werk wellicht één of twee uur sneller kan worden gedaan. Het college voelt daar niets voor. 

 

De heer Leijten: U wilt in de geest van “Andere overheid” toch graag laten zien dat u klantvriendelijk 

bent? Hier hebt u de kans dat aan te tonen en nu wilt u dat niet! 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Het is ook in de geest van “Andere overheid” 

geen overbodig onderzoek te doen. 

 

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

De fracties van de ChristenUnie en ONS Flevoland hebben aangegeven dat zij tegen zijn… 

 

De heer Leijten: Ik wil graag een stemverklaring afleggen, mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie gaat 

akkoord met dit voorstel, behoudens met bepaling 2.1.1 onderdeel 1. Daar stemmen wij tegen. 

 

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

besloten, onder aantekening dat de fractie van het CDA geacht wenst te worden tegen bepaling 2.1.1., 

onderdeel 1, te hebben gestemd en de fracties van de ChristenUnie en ONS Flevoland geacht wensen 

te worden tegen het volledige voorstel gestemd te hebben. 

 

 

8. Voorstel inzake voornemen tot oprichting van en deelneming in de Stichting BONroute 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Op het standaardpapier staat “Statenvoorstel” en bij 

punt 1 staat “Wij stellen u voor kennis te nemen van het voornemen van GS over te gaan tot de 

oprichting van en deelneming in de Stichting Fonds BONroute; desgewenst ons uw wensen en 

bedenkingen terzake mee te delen.” Het spijt mij, maar wij hebben er een paar. Mijn fractie heeft het 

voorliggende stuk op twee manieren bekeken.  

Allereerst wil ik een opmerking maken over het technische gedeelte: het omzetten van een fonds in een 

stichting. Bij de commissiebehandeling van dit voorstel hebben wij die vraag ook gesteld en het 

antwoord van het college heeft ons toen niet kunnen overtuigen. In het stuk staat dat omzetting van het 

fonds in een stichting de voorkeur geniet. Dat geeft enige ruimte. Naar mijn mening is dat een 

terughoudende opstelling. Daarbij komt dat het fonds op dit moment naar ons gevoel voldoende 

functioneert. Als je naar de vorming van de stichting kijkt, kun je vaststellen dat de provincie Flevoland 

niet bij het bestuur is betrokken terwijl op dit moment wel een fors bedrag aan provinciale middelen in 

het fonds zit. Wij vragen ons af of het alleen op grond van het in het stuk vermelde argument, dat een 

fonds een beperkte levensduur heeft, zinvol is een stichting op te richten. Wij hebben de informatie 

gekregen dat de “beperkte levensduur” redelijk lang kan worden gerekt. Er zijn fondsen die geen 

stichtingsvorm hebben en al sinds het einde van de 18
e
 eeuw bestaan. Zo beperkt is de levensduur dus 

niet. Tot zo ver mijn opmerkingen over het technische aspect van dit voorstel. 

De doelstelling van de stichting is het tweede element waarover ik een opmerking wil maken. Wij hebben 

het voorstel bekeken in het licht van de actualiteit van de dag. Op dit moment wordt stevig 

gediscussieerd over het rapport van de commissie-Nouwen, dat nog aan de Minister moet worden 

aangeboden en waarin een aantal maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het verkeer 

wordt aanbevolen. Als wij het fonds in een stichting omzetten, krijgt de stichting de mogelijkheid een 

aantal projecten op te zetten. Binnen die projecten bestaat, als wij dit rapport goed hebben 

geanalyseerd, de mogelijkheid dat de stichting tol kan heffen en beprijzing kan invoeren. Het vorig jaar is 

door de Staten een breed gedragen motie aangenomen waarin wij hebben aangegeven dat wij niet voor 

tolheffing zijn dan nadat nieuwe weginfrastructuur zal zijn gerealiseerd. Wij hebben ook uitgesproken dat 

wij niet voor beprijzing zijn, tenzij dit een landelijk ingevoerde maatregel is met alle voorwaarden die 

daarbij horen. Het college heeft in de richting van het Noordvleugeloverleg aangegeven hoe deze door 

de Staten aangenomen motie moet worden uitgelegd. De stellingname van Flevoland is dus duidelijk. 
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Als de stichting straks zal gaan functioneren en inderdaad de mogelijkheid zal hebben zowel het 

tolheffings- als het beprijzingsverhaal op eigen initiatief in te voeren nadat de locaties aan de 

rijksoverheid zijn voorgelegd, ontstaat een conflict met de door de Staten aangenomen motie. Bovendien 

doet de stichting dat dan met geld – € 2,5 miljoen – dat de provincie Flevoland in het fonds heeft gestort. 

De stichting kan die maatregelen dus financieren met geld van een provincie die zich daartegen heeft 

uitgesproken. Ik wil graag van het college horen of mijn analyse correct is. Als dat het geval is, hebben 

wij zeer sterke bedenkingen bij dit voorstel. Laat ik het anders formuleren: als dit een voorstel zou zijn 

waar wij ons voor of tegen kunnen uitspreken, dan kunt u aan de hand van het zojuist door mij 

geschetste het standpunt van de VVD-fractie wel inschatten. Ik wil dus graag van het college horen of 

mijn analyse juist is en zo ja, welke mogelijkheden het college heeft om de garantie te geven dat het 

zojuist door mij geschetste scenario – dat de stichting met behulp van door Flevoland verstrekte 

middelen maatregelen kan nemen waar de Staten van Flevoland tegen zijn – kan worden voorkomen. Ik 

wacht uw antwoord af en zal mij in mijn tweede termijn nader over dit voorstel uitspreken. 

 

De heer Spriensma: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie wil van deze gelegenheid gebruikmaken om 

een wens en een bedenking naar voren te brengen.  

De wens heeft betrekking op de samenstelling van het dagelijks bestuur van de stichting. Onze fractie 

vindt het een gemiste kans dat in het dagelijks bestuur van de stichting, zoals dat nu voorligt, geen 

vertegenwoordiger van de provincie Flevoland is opgenomen. 

 

De heer Goossens: Zouden wij, om ook aan die tafel te kunnen zitten, niet substantieel meer moeten 

bijdragen? 

 

De heer Spriensma: Ik koppel dat niet aan de middelen. De samenstelling van het algemeen bestuur is 

op basis van de verstrekte middelen bepaald, maar ik heb niet gelezen dat de samenstelling van het 

dagelijks bestuur aan de middelen is gekoppeld. Wij zijn ervoor dat het college zich tot het uiterste 

inspant om alsnog een vertegenwoordiger van de provincie Flevoland in het dagelijks bestuur te krijgen. 

De bedenking die wij hebben is de volgende. De CDA-fractie vindt dat de Staten het gremium vormen 

waarin over wel of niet beprijzen moet worden gesproken en besloten. In die zin stellen de statuten van 

de stichting ons niet gerust. Wij hebben het sterke vermoeden dat via een achterdeur Flevolandse 

gelden besteed kunnen worden aan een ontwikkeling die wij niet wensen. Dat is een zware bedenking 

die wij tegen de concept-statuten hebben. Wij vrezen dat wij een deel van onze zeggenschap over een 

majeur onderwerp, een onderwerp dat van grote betekenis is voor de duizenden inwoners van Flevoland 

die dagelijks in de file staan, uit handen geven. Daarom willen wij van het college de garantie hebben dat 

wij aan het stuur blijven zitten voor wat betreft de besluitvorming over welke vorm van beprijzen dan ook. 

 

De heer Geersing: Met het lezen van het besluit nemen wij daarvan kennis en stemmen wij daarmee 

blijkbaar in. Ook wat ons betreft behoeft niet tot het oprichten van een stichting te worden overgegaan. 

Wij vragen ons af wat BONroute ons zal brengen. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. In de commissie hebben wij gesproken over de vraag waarom 

voor de stichtingsvorm wordt gekozen en niet voor de mogelijkheden die de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen biedt. Met de daarvoor door u gegeven verklaring kan ik wel instemmen waar het doel van 

de vorm wordt gemotiveerd, maar recht overeind blijft dat de stichting een privaatrechtelijke instelling is 

en wij publiekrechtelijke bevoegdheden hebben. Daar zijn heel interessante arresten over. Aangezien 

niet publiekrechtelijke bevoegdheden aan deze stichting worden overgedragen vragen wij ons af 

wanneer wij in de knoop komen met de publiekrechtelijke, verordenende bevoegdheden die PS hebben 

en de privaatrechtelijke doelstellingen die een stichting kan beogen. Op zich behoeven die twee 

aspecten niet met elkaar in strijd te komen, maar het gaat om de vraag welke oplossing wordt gekozen 

als wel sprake blijkt te zijn van tegenstrijdige belangen. 

 

De heer Nijenhuis: Mijnheer de voorzitter. Dit stuk gelezen hebbend constateren wij dat een stichting 

wordt voorgesteld met een tamelijk weidse doelstelling. Vervolgens wordt de invloed van de 

verschillende deelnemers in deze stichting gekoppeld aan de inbreng van financiën, waarbij wij – als ik 

het goed heb gezien – twee stemmen krijgen. Je kunt zeggen dat in feite invloed in deze stichting 

gekocht kan worden of gekocht is. Dat betekent dat wij over de inzet van het door ons ingebrachte geld 

vrijwel geen zeggenschap meer hebben. Het geld kan ingezet worden voor een samenhangend pakket 

aan maatregelen, dat onder de naam “bereikbaarheidsoffensief noordelijke randstad” is gepresenteerd. 

In dat samenhangende pakket zit ook beprijzing, waarover de Staten een duidelijke uitspraak hebben 

gedaan. 
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De conclusie die wij hieruit trekken is de volgende. Ik weet dat wij hooguit kunnen zeggen dat het college 

van GS dit beter niet kan doen. Wij zijn van mening dat het besluit aan deze stichting deel te nemen 

moeilijk aan de burgers is uit te leggen. Wij gaan hiermee geld uitgeven waarmee maatregelen kunnen 

worden genomen die de Staten niet willen. 

Ik heb overwogen of het mogelijk is het bedrag van € 2,5 miljoen uit dit fonds terug te trekken, dus onze 

inbreng tot nul te reduceren. Een alternatief zou kunnen zijn zo veel mogelijk in dit fonds te stoppen, 

zodat wij op de besteding daarvan invloed hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door gelden die voor de 

toekomst van Almere zijn gereserveerd en grotendeels met bereikbaarheid hebben te maken, in de 

stichting te stoppen. Wij zetten die gelden dan vast en hebben meer stemmen. Wij vragen ons echter af 

of dat ons zal helpen. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. De besluitvorming  terzake is in de vorige bestuursperiode 

genomen. De SP-fractie heeft, zoals door u is gevraagd, kennisgenomen van het bestaan van dit fonds 

en de financiële inhoud daarvan waaruit, voorzover bekend, geen projecten met een herkenbaar 

regionaal karakter ten gunste van Flevoland zijn voortgekomen.  

Gezien het feit dat Flevoland in het dagelijks bestuur niet en in het algemeen bestuur slechts marginaal 

is vertegenwoordigd, mag de boog niet te strak gespannen staan. Het nut van een 

samenwerkingsverband met rustieke landelijke gemeenten zoals Zeevang, Beemster en in mindere 

mate Wormerland kan door een randstadbril bekeken bovendien verwondering wekken. Wij zijn niet 

principieel tegen tolheffing en beprijzing, maar die maatregelen zijn onzes inziens zinloos als de gelden 

voor de aanleg van meer asfalt worden gebruikt. De aan te leggen wegen slibben toch weer dicht. 

In het stuk staat: “Wanneer het programma is voltooid, zal de stichting, in beginsel, worden ontbonden.” 

De woorden “ in beginsel” bevallen ons niet. Mede daarom is onze wens: college, kom terug op uw 

voornemen om tot de op te richten stichting toe te treden. Als het mogelijk is, zijn wij ervoor dat 

Flevoland uit het fonds stapt. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. De discussie aanhorende steeg mijn verbazing omdat door 

een aantal collega’s oneigenlijke argumenten worden gebruikt.  

Wat is naar mijn mening het geval? De heer Walraven heeft er terecht op gewezen dat wij in een vorige 

bestuursperiode hebben besloten tot de instelling van een fonds en deelname aan deze 

samenwerkingsorganisatie. Op dit moment ligt de vraag voor of het college van GS in voldoende mate 

overtuigend hebben aangegeven dat in dit geval de stichtingsvorm de meest geëigende rechtsvorm is 

om het doel te bereiken. Als wij nu over het doel spreken, voeren wij naar mijn mening een 

achterhoedegevecht. Die discussie hebben wij in het verleden gevoerd en naar aanleiding daarvan zijn 

door ons standpunten bepaald. 

Nu ligt alleen de vraag voor of de stichtingsvorm het meest geëigende middel is. Dat was ook mijn 

vraagstelling in de commissie. De PvdA-fractie was van mening dat in het voorstel aan dat aspect in 

onvoldoende mate aandacht was geschonken, maar aan het einde van het voorstel staat nu een heldere 

toelichting en wij hebben daarom geen enkel probleem met het voorliggende voorstel. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. In de vorige bestuursperiode is samen met het 

rijk een bereikbaarheidsoffensief ontwikkeld, dat tot een pakket aan maatregelen heeft geleid: BONroute. 

Wat men nu wil is een nette juridische vorm voor het beheer van de gelden, die voor lopende projecten 

zijn bestemd. Als die projecten zijn afgerond, zal de stichting worden opgeheven. De stichting heeft niets 

te maken met tolheffing of beprijzing. Daarover gaan publieke partijen en dat is de Stichting BONroute 

niet. De Stichting BONroute is een beheerstichting voor de zuivere besteding van de door mij genoemde 

gelden. 

Deelname aan het bestuur van de stichting is gekoppeld aan de hoogte van de financiële bijdrage. Niet 

alle partners kunnen zitting hebben in het bestuur. Daarom is er ook een raad van aangeslotenen, 

waarvan de provincie Flevoland deel uitmaakt en die, zoals men in de statuten kan lezen, wel degelijk 

bevoegdheden heeft. 

In deze discussie is een verkeerd beeld ontstaan, het beeld dat hier een sluiproute richting tolheffing et 

cetera aan de orde zou zijn. Dat is echt niet het geval, het gaat hierbij nogmaals gezegd zuiver om een 

beheerstichting voor de genoemde gelden. 

 

De voorzitter: Misschien is het goed dat ik nog een enkele aanvullende opmerking van juridische aard 

maak. Deze provincie is aan het convenant gebonden en heeft daarvoor 5 miljoen gulden beschikbaar 

gesteld. Wij zijn niet in staat die gelden terug te trekken. Dat is heel helder, dat is echt een 

onbegaanbare weg. 
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Vervolgens komt de vraag aan de orde – de heer Bogerd wees daarop – of wij met vermenging of een 

potentiële belangentegenstelling tussen publieke en private taken kunnen worden geconfronteerd. Vast 

staat dat de publiekrechtelijke taken van alle bij de stichting betrokken overheden – dus hun 

verordenende bevoegdheden en hun planbevoegdheden – niet via de stichting zullen worden 

uitgeoefend, maar door iedere publieke partij afzonderlijk. De projecten die de stichting eventueel met 

behulp van de haar ter beschikking middelen, waaraan wij hebben bijgedragen, zal gaan uitvoeren – het 

merendeel daarvan is al voorzien – zullen moeten passen binnen de publiekrechtelijke kaders die door 

alle partijen binnen de kring van hun bevoegdheden zijn vastgelegd. Daartussen kan geen spanning 

zitten. 

Er is echter ook een publiekrechtelijk overlegorgaan, waarbij de provincie Flevoland wel heel prominent 

aan tafel zit. In dat overlegorgaan worden geen beslissingen genomen, maar wordt onderhandeld over 

de vraag hoe wij gebruik maken van onze publiekrechtelijke bevoegdheden. Ik doel op het Platform 

Bereikbaarheid Noordvleugel. Daarin zitten partijen aan tafel om te bespreken hoe zij in onderlinge 

samenhang en onderlinge afstemming hun publieke taken kunnen uitvoeren. In dat overleg is 

Gedeputeerde De Raad prominent aanwezig. 

In dit geval gaat het om het beheer van ter beschikking gestelde middelen. Het is niet onlogisch dat 

partijen die veel meer middelen ter beschikking hebben gesteld dan onze provincie zitting hebben in het 

dagelijks bestuur en de partijen die minder hebben bijgedragen deel uitmaken van de raad van 

aangeslotenen en op die manier op de juiste wijze van handelen van het dagelijks bestuur toezien. De 

raad van aangeslotenen kan het bestuur ter verantwoording roepen als het over de schreef dreigt te 

gaan bij de besteding van de middelen. 

Wij hebben niet om de stichting gevraagd. Daarom is het voorzichtige woord “voorkeur” gebruikt. De 

partij die dit geld op dit moment op haar rekening heeft staan, hecht er zeer aan dat dit geld van haar 

administratie wordt afgezonderd. Ik denk dat dit in het belang is van alle partijen. Het is verstandig dat 

het geld aan een afzonderlijke rechtspersoon wordt opgehangen en het niet op de balans van één van 

de publiekrechtelijke partijen blijft staan. Dat is in het belang van ons allemaal en zeker in het belang van 

degene bij wie het geld geparkeerd staat. Onzes inziens is dit een redelijke oplossing voor een fonds dat 

een horizon kent. Het is verstandig dat deze gelden niet bij één van de deelnemende partijen worden 

ondergebracht, maar daarvoor een aparte rechtspersoon wordt opgericht. Wij hadden voor de zware 

vorm van een Gemeenschappelijke Regeling kunnen kiezen, maar hebben met elkaar gezegd dat die 

vorm te zwaar is. Bovendien heb je dan de kans dat publiekrechtelijke en privaatrechtelijke taken door 

elkaar worden gehaald. Dan creëer je immers een publiekrechtelijke orgaan, dat – als je niet uitkijkt – 

eerder van publiekrechtelijke bevoegdheden gebruik zal gaan maken. Vandaar dat wij van mening zijn 

dat de keuze voor een stichting heel helder is en vooralsnog niet overtuigd zijn door de bedenkingen die 

door de Staten naar voren zijn gebracht. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. In dit stuk wordt over een stichting gesproken,  

vanavond is echter voor de eerste keer de term “beheerstichting” naar voren gekomen. Dat maakt de 

zaken voor wat betreft de uitvoering van de taak een stuk helderder, maar het woordje “beheerstichting” 

heb ik in het stuk niet aangetroffen. In dit stuk heb ik wel de uitspraak aangetroffen dat het het doel van 

de stichting is het versneld doen realiseren van projecten met een herkenbaar regionaal karakter. De 

projecten zijn niet omschreven en derhalve denk je aan het meest brede pakket dat nodig is voor het 

bereikbaarheidsoffensief waarover u hebt gesproken. 

In dit stuk is voorts aangegeven dat één van de afspraken is dat een deel van de opbrengst van de in te 

voeren tolheffing “ten goede zal komen aan”. Door deze zinsnede wordt de suggestie gewekt dat de 

stichting zich daarmee ook zal gaan bemoeien. 

Ik ben wel content met uw uitspraak dat sprake is van een beheerstichting die alleen over de bestaande 

middelen zal gaan, die uitspraak maakt dit verhaal veel helderder. 

De Gedeputeerde heeft aangegeven dat de stichting op geen enkele wijze zal participeren in 

ontwikkelingen die te maken hebben met tolheffing of beprijzing. Ik ga ervan uit dat wij die uitspraak als 

een harde garantie aan de Staten kunnen opvatten. Als dat juist is, ben ik tevreden met uw antwoord. 

 

De heer Spriensma: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie dankt het college voor de gedegen 

beantwoording van de door haar gestelde vragen en stemt met dit voorstel in, voorzover van instemming 

sprake kan zijn. 

 

De heer Geersing: Mijnheer de voorzitter. Ook ons is het voorstel, dankzij uw uitspraak over de 

beheerstichting, duidelijker geworden. Wij kunnen dit voorstel volgen. 
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De heer Nijenhuis: Mijnheer de voorzitter. De onduidelijkheid zat in de omschrijving van het doel van de 

stichting. De doelstelling van de stichting is de versnelling en dus niet de keuze van de projecten die 

uitgevoerd worden. Natuurlijk ben ik wel benieuwd om welke projecten het gaat, maar dat kunt u 

misschien tussendoor een keer vertellen. Daarop behoeft u in deze vergadering niet in te gaan. Als het 

inderdaad alleen om de mogelijkheid tot versnelling gaat, kunnen wij met dit voorstel akkoord gaan. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Wij blijven dit voorstel ontraden omdat wij in beginsel tegen 

een samenwerkingsverband zijn dat is gericht op een bereikbaarheidsoffensief dat alleen tot uitvoering 

van werken in de vorm van de aanleg van nieuwe wegen zal leiden. Hoewel de besluitvorming in feite 

vaststaat, willen wij ons standpunt in dezen naar voren brengen door dit voorstel te ontraden. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie heeft gevraagd of zij mijn 

uitspraak als een harde garantie mag opvatten. De stichting gaat niet over beprijzing of tolheffing, 

daarover gaan de publieke partijen. De stichting heeft daarmee niets van doen. Harder kan ik het niet 

formuleren. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Uw beantwoording was uitermate gedegen. 

Ik moet wel zeggen dat mijn fractie van mening is dat de sfeer van uw beantwoording en de helderheid 

die daaruit naar voren is gekomen een heel andere is dan de sfeer die uit dit stuk naar voren komt. Dat 

is onze interpretatie. Wat vanavond door u is aangegeven is voor ons maatgevend. 

 

De voorzitter: Daarvan kunt u uitgaan. 

 

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

besloten, onder aantekening dat de SP-fractie het college ontraadt dit voornemen ten uitvoer te brengen. 

 

 

9. Toelating van de heer P.T.J. Pels tot lid van Provinciale Staten van Flevoland 

De heer Siepel: Mijnheer de voorzitter. De commissie, bestaande uit mevrouw Soudain, de heer 

Spriensma en ondergetekende, heeft voorafgaand aan deze Statenvergadering de brieven en 

bijbehorende bescheiden van de heer Pels onderzocht en in orde bevonden. De commissie is er blij om 

de Staten te kunnen adviseren de heer Pels als lid van deze Staten toe te laten. 

 

De voorzitter: De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Pels adviseert de Staten 

de heer Pels als lid van de Staten toe te laten.  

 

Aldus wordt besloten. 

 

De voorzitter: Voordat ik de heer Pels uitnodig voor het front van de Staten de verklaring en belofte af te 

leggen wil ik afscheid nemen van de heer Van den Berg. Als ik dat niet eerst doe, is zijn zetel niet vrij 

voor de heer Pels 

 

 

10. Afscheid Statenlid Van den Berg 

De voorzitter: De heer Van den Berg heeft zich na iets meer dan twee jaar door omstandigheden 

gedwongen gevoeld Provinciale Staten van Flevoland te verlaten. Ik vind het goed daarbij – niet in de 

richting van de heer Van den Berg doch in het algemeen – een kleine kanttekening te maken. Alle 

Statenleden die tussentijds aftreden hebben daarvoor natuurlijk goede en te respecteren motieven. Ik wil 

echter wel opmerken dat wij in deze bestuursperiode – wij zijn nu halverwege – al vier leden van de 

Staten tussentijds hebben zien vertrekken. In de vorige bestuursperiode waren dat er vijf en het is 

opvallend dat van die vijf slechts één Statenlid minder dan een volledige bestuursperiode zitting heeft 

gehad. Alle vier de Statenleden die in deze Statenperiode vertrokken, hebben daartoe in hun eerste 

periode besloten. Nogmaals, ik spreek niemand persoonlijk aan, maar wil wel de hoop uitspreken dat dit 

niet het begin van een trend is in het openbaar bestuur van de provincie Flevoland. 

Ik kom nu bij de persoon van de heer Van den Berg. Ik zei het al: u voelt zich op grond van persoonlijke 

omstandigheden gedwongen afscheid van de Staten te nemen. Iets langer dan twee jaar geleden hebt u 

besloten u voor de publieke zaak in te zetten en hebt u die wens door uw lidmaatschap van Provinciale 

Staten tot uitdrukking gebracht. 

Omdat dit een niet veel voorkomend verschijnsel is, is het interessant te vermelden dat u een 

achtergrond hebt die wij soms node missen in publieke organen in Nederland en wel een 
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ondernemersachtergrond. Ik laat mij niet uit over de vraag of dat wel of niet bijzonder is voor de PvdA-

fractie. In het algemeen moeten wij vaststellen dat de ondernemers op zijn minst ondervertegenwoordigd 

zijn in volksvertegenwoordigingen en bestuurlijke organen. In die zin is het extra jammer dat u dit 

gremium moet gaan verlaten. Uw achtergrond als ondernemer heeft er waarschijnlijk toe geleid dat u 

met een redelijk kritische blik naar de soms traditionele opvattingen over overheidsoptreden hebt 

gekeken. Ik heb mij laten vertellen dat u wel van de noodzaak van een krachtige, actieve, regisserende 

overheid overtuigd bent, maar de wijze waarop dat gebeurt in uw ogen verbetering behoeft. Vanuit die 

ondernemersachtergrond hebt u altijd sterk uitgestraald – met name in de commissie Werk – dat u een 

rotsvast geloof hebt in het ontwikkelingspotentieel van dit gebied en in het bijzonder van de gemeente 

Lelystad. Dat is een belangrijke drijfveer voor mensen die actief zijn voor de publieke zaak: het geloof in 

de potentie van het eigen gebied. 

Wij danken u hartelijk voor de door u getoonde bereidheid u te kandideren en een bijdrage van iets 

langer dan twee jaar aan het besturen van de provincie Flevoland te leveren. Als aandenken aan die 

periode overhandig ik u graag de speciale speld voor bestuurders en volksvertegenwoordigers die 

afscheid nemen.  

 

De voorzitter overhandigt de heer Van den Berg de speld van de provincie Flevoland. (applaus) 

 

De heer Van den Berg: Mijnheer de voorzitter. Ik dacht dat wij vanavond een korte vergadering zouden 

hebben, maar de vergadering heeft langer geduurd dan ik had verwacht. 

U hebt terecht opgemerkt dat Statenleden minimaal hun eerste periode moeten afmaken. Dat was ook 

mijn vaste plan, maar onfortuinlijke persoonlijke omstandigheden nopen mij ertoe eerder afscheid te 

nemen. Ik ga namelijk naar een andere provincie verhuizen. Ik zou echter heel graag minimaal de 

komende twee jaar aan de ontwikkeling van provincie Flevoland hebben willen meewerken. Inderdaad 

denk ik dat onze provincie heel veel potentie heeft, zeker op het gebied van economische ontwikkeling, 

waar mijn hart en ook mijn taken in mijn fractie liggen. 

Ik heb zeven jaar in Flevoland gewoond en vind het aardig dat veel mensen er bewust voor kiezen in 

Flevoland te gaan wonen. Dat  is één van de redenen waarom ik mij destijds voor Provinciale Staten 

verkiesbaar heb gesteld. Er zijn veel provincies waar mensen bij wijze van spreken generaties lang in 

hetzelfde huis wonen, maar het overgrote deel van de inwoners van deze provincie heeft er bewust voor 

gekozen in een nieuw gebied te gaan wonen en dus zijn er hier relatief veel pioniers, wat ondernemers 

aanspreekt. In deze provincie valt nog veel te bouwen en te pionieren. Aan de mensen om je heen, aan 

de medewerkers in de ondernemingen, maar ook aan leden van Provinciale Staten merk je dat. Ik ken 

niet alle leden van PS in Nederland, maar ik heb het gevoel dat in deze Staten mensen zitten die er 

gezamenlijk de schouders onder willen zetten, wat een prettige manier van werken is. Dat zorgt ook voor 

een plezierige manier van discussiëren tussen de fracties en voor het nodige pragmatisme om tot 

oplossingen te komen. 

Ik herinner mij bijvoorbeeld de discussies die wij over het oprichten van de ontwikkelingsmaatschappij 

hebben gevoerd. Die discussies verliepen heel plezierig en dualistisch en leverden een in mijn ogen 

goed resultaat op. Volgens mij komt dat voor een belangrijk deel voort uit het feit dat mensen 

gezamenlijk iets willen neerzetten, gezamenlijk een doel voor ogen hebben en beseffen dat ze op een 

werkbare conclusie willen uitkomen. 

Ik vertrek uit deze provincie en uit de Staten, maar heb vanuit mijn werk, vanuit mijn onderneming, 

mogelijkheden om aan de economische ontwikkeling van deze provincie te blijven bijdragen. Geloof mij: 

ik zal dat met alle plezier doen en waar mogelijk zal ik andere ondernemers op het dak van het college 

dan wel van Gedeputeerde Greiner sturen. Kort en goed: ik dank u allen voor de afgelopen twee jaar. Ik 

heb zeer plezierig met u allen samengewerkt en wens u veel succes toe bij het goede werk dat u doet 

ten behoeve van de ontwikkeling van deze provincie. (applaus) 

 

De voorzitter: Dank u zeer. 

Ik verzoek de griffier de heer Pels voor ons te geleiden. 

 

 

 

 

 

 

11. Installatie van de heer P.T.J. Pels als lid van Provinciale Staten van Flevoland 

De voorzitter: Ik verzoek alle aanwezigen te gaan staan. 



 
 

- 12 - 

De Provinciewet schrijft voor dat u, voordat u als Statenlid kunt gaan functioneren, de eed of de 

verklaring en belofte aflegt. U hebt ervoor gekozen de verklaring en belofte af te leggen. 

 

De heer P.T.J. Pels legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af. 

 

De voorzitter: Hartelijk welkom in ons midden. U hebt gehoord wiens plaats u moet gaan invullen.  

(applaus) 

 

 

12. Sluiting 

De voorzitter: De vergadering is gesloten. (20.35 uur) 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 9 juni 

2005. 

 

de griffier,   de griffier,   de voorzitter, 

 

 
 


