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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 7 februari 2008 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

Aanwezig zijn:  

De heren J.M. Bos (PvdA), H. Dijksma (VVD), A.L. Greiner (CDA), leden van het college van 

Gedeputeerde Staten. 

De heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heren N. 

Benedictus (VVD), M. Bogerd (SGP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. 

Bosma (VVD), W.R. Bouma (CDA), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), de dames N. van 

Herwaarde (SP), M. Jonker-Waterlander (VVD), de heer J.Kramer (VVD), de dames M.M.J.E. Kuijken 

(PvdA), N. de Lange (SP), M. Luijer (CDA), de heren C. Meijer (GL), W.C. Noordegraaf (VVD), 

mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), J.J. Posthumus 

(CDA), H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren W.R. Ruifrok (PvdA), D.G. 

Schutte (CU), R.J. Siepel (CU), A.J. Steendijk (VVD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD), de 

heren A. Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), E. Taskin (PvdA), J. van Wieren (CDA) en mevrouw T. 

Zeilstra- van der Meulen (PvdA). 

 

Afwezig zijn: Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), lid van het college van Gedeputeerde Staten, de 

heren R. TH. Van der Avoort (VVD), N. Demirbilek (SP), en T.H. van de Wal (SP) 

 

Voorzitter: 

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

 

Griffier: 

Mevrouw A. Doesburg, griffier. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter: “Ik open de vergadering. Ik heet van harte welkom terug in ons midden de trotse 

moeder van Laura, mevrouw Kolkman. U hebt aan haar ook de beschuit met muisjes te danken. 

Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Bliek, wegens ziekte, van de heer Van 

der Avoort wegens verblijf in het buitenland en van de heren Van de Wal en Demirbilek om 

gezondheidsredenen van henzelf of iemand in de familie.” 

 

2.      Vaststellen agenda 

De voorzitter: “ Is er iemand die bij de agenda een opmerking wenst te plaatsen of kunnen wij 

deze afhandelen zoals voorgelegd. Dat is het geval.” 

 

3.      Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland 

van 10 januari 2007  

De voorzitter: “ Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingsvoorstellen binnengekomen bij de griffie. 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld zoals zij zijn voorgelegd.” 

4.      Mededelingen 

De voorzitter: “Op uw tafel heeft u een brief aangetroffen van VNO-NCW/MKB Flevoland en de 

Kamer van Koophandel Gooi- , Eem- en Flevoland, die betrekking heeft op ons agendapunt 6. U 

hebt ook een ontwerpbesluit aangetroffen, omtrent het burgerinitiatief van “De Blauwe Vogels”. 

Bij agendapunt 8, ligt dit ter besluitvorming voor. Dan meld ik u dat de heer Bos, van de zijde 

van het college graag onder het punt mededelingen een toelichting zou willen geven, op het 

mooie boekwerk dat u zojuist uitgereikt heeft gekregen.” 
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Gedeputeerde Bos: “Ja, dank u wel voorzitter. Vorige week werden de Flevolandse 

sportverkiezingen gehouden. Daarvoor hadden we een zeer geslaagd ‘business event’. Op die 

dag is ook het blad ‘Sportief Flevoland’ ten doop gehouden. We kunnen daar wel trots op zijn 

want na Amsterdam en Rotterdam - die dit als steden voor zichzelf ontwikkeld hadden – hebben 

wij als eerste provincie ook een dergelijk blad. Samen met Sportservice Flevoland hebben wij 

dat laten maken. Alles wat met de sport in Flevoland te maken heeft is hierin verzameld en 

gebundeld. Bedrijven, sporters zelf en de gemeenten, NOC/NSF en uiteraard ook Sportservice 

en de provincie zelf. Ik wens u dan ook veel leesplezier en we hebben genoeg exemplaren voor 

het geval u het als promotie ergens zou willen gebruiken.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Dan meld ik nog even een technische zaak. Er is helaas een storing 

opgetreden in het camerasysteem. We zullen het vandaag alleen met de microfoons moeten 

doen en niet zichtbaar zijn op de schermen.” 

 

5.      Ingekomen stukken 

De voorzitter: “De punten 1 t/m 6. Heeft iemand iets op te merken met betrekking tot de 

voorstellen tot afdoening die daarbij worden gedaan? Dat is niet het geval. Dan wordt conform 

besloten.” 

 

6.      Voorstel inzake reglement voor Waterschap Zuiderzeeland ter implementatie Wet 

modernisering waterschapsbestel. 

1
e
 termijn 

De voorzitter: “ Wie mag ik daarover het woord geven?”  

 

De heer Steendijk: “Dank u wel, voorzitter. In de laatst gehouden vergadering van de commissie 

Ruimte is de wijziging van het reglement van Waterschap Zuiderzeeland behandeld. Helaas is 

uit deze behandeling geen éénduidig advies naar voren gekomen. Over deze 

reglementswijziging zijn in 2007 al diverse discussies gevoerd o.a. met betrekking tot de 

kostentoedeling en het aantal, en de toewijzing, van de geborgde zetels. Op 12 juni 2007 heeft 

Waterschap Zuiderzeeland in het zogenoemde artikel 4 overleg, aangegeven in te kunnen 

stemmen met de inhoud van de concept reglementswijziging, waarop deze vervolgens op 14 

augustus door het college van GS is vastgesteld. Tijdens de ter inzagenlegging zijn een aantal 

formele zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen alsmede de beantwoording daarop, hebben 

niet geleid tot wijziging van het standpunt van de VVD fractie. Tevens is onze fractie van mening 

dat het procedureel onjuist zou zijn om in dit stadium nog grote inhoudelijke wijzigingen voor te 

stellen. Dit houdt in dat de VVD blijft bij haar keuze voor 7 geborgde zetels volgens de verdeling: 

1 zetel voor bos en natuur, 3 zetels voor de categorie bedrijven en 3 zetels voor agrarisch en 

overig ongebouwd. Voorzitter, aangezien dit overeenstemt met het voorliggende collegevoorstel 

kunnen wij hiermee instemmen. Dank u wel.”  

 

De heer Bogerd: “Voorzitter, een nieuwe wet, nieuw reglement. Dat is op zich in het 

waterschapsbestel ook al bijzonder. Een oud gedecentraliseerd orgaan. Functionele democratie 

is daar van toepassing en nu toch eindelijk een nieuwe wet, wat het Waterschap ook zegt. Er is 

een voorprocedure geweest t.a.v. het reglement dat wij nu voor ons hebben liggen. Als we die 

voorprocedure vergeten dan bestaat de mogelijkheid om er uitvoerig over te discussiëren. Er is 

een voorprocedure geweest en dat verengt de discussie. Over één ding moeten we blij zijn, 

denk ik, n.l. dat het belang betalingen, zeggenschap afgeschaft is. Dat geeft de provincie de 

ruimte om de geborgde zetels te verdelen. – Wat dat betreft komt het mooi uit dat de camera’s 

het niet doen want dan zitten we achter verborgen zetels, maar bij het Waterschap hebben ze 

geborgde zetels. – GS hebben een voorstel gedaan op basis van de economische situatie, de 

economische waarde, zoals die thans in Flevoland geldt. Ik denk voorzitter dat, dat een reële 

verdeling is. 7 geborgde zetels zoals die in het voorstel van GS verwoord staan. Zouden het 9 

zetels worden dan doen we afbreuk aan het door allen zo hoog geroemde democratische 

legitimatie, want dan gaan van die 25, 9 geborgde zetels af. Vandaar dat wij ook kiezen voor 7 

geborgde zetels zoals in het voorstel verwoord.” 
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De heer Bouma: “Dank u wel, voorzitter. De discussie in de commissie spitste zich toe op de 

verdeling van de geborgde zetels. Ik wil daar namens mijn fractie iets over zeggen. Voorzitter, 

de taak van het Waterschap is in de loop van de jaren verschoven van, aanvankelijk, 

hoofdzakelijk het peilbeheer in het landelijk gebied naar inmiddels een aanzienlijk groter aantal 

taken. Met name taken met een algemeen maatschappelijk belang. De wet modernisering 

waterschapsbestel beoogt hierop te anticiperen. De leden van het algemeen bestuur worden 

hoofdzakelijk benoemd, in de nieuwe wet, op basis van vrije verkiezingen. Omdat de wetgever 

erkend dat er specifieke belangencategorieën zijn, hebben we als Provinciale Staten de 

bevoegdheid om recht te doen aan de regionale verscheidenheid en de geborgde zetels toe te 

wijzen aan een drietal genoemde belangencategorieën. Daarbij wordt in het voorstel de 

verdeling gebaseerd op de totale economische waarde van de onroerende zaken van de 

betreffende categorieën. Naast deze basis schrijft het college in haar nota, die behandeld is in 

de commissievergadering van 18 april 2007, en ik citeer: “de verhoudingen tussen de toe te 

delen zeggenschap en de mate waarin de kosten worden gedragen, moet reëel zijn. De omvang 

van de betaling dient derhalve te fungeren als controlefactor.” De CDA fractie is het wat dat 

betreft eens met GS. Als we kijken naar de geborgde zetels en dan specifiek naar de categorie 

ongebouwd, dan zien we dat in de nieuwe financiële verhoudingen die categorie ongeveer 30% 

van de kosten gaat dragen. De hen toegedichte drie geborgde zetels betekenen slechts 12% 

van de zeggenschap. We zijn het eens met GS dat we daar naar moeten kijken, maar onze 

fractie trekt daar een andere conclusie uit. Ook het belang van een categorie bij het beleid van 

het Waterschap wordt door het college als een mogelijke correctiefactor genoemd. Welnu, de 

gevolgen van een foutief beleid van het Waterschap kunnen voor de agrarische sector bijzonder 

groot zijn. In de Noordoostpolder heeft met name de oostkant dat tot tweemaal toe ervaren. Zij 

hebben tot tweemaal toe behoorlijke wateroverlast gehad, waarbij ik overigens nu niet ga 

beweren dat, dat de schuld van het Waterschap was. Die schade, voorzitter, loopt bij die 

bedrijven al snel in de tienduizenden euro’s en zo nu en dan zelfs ook veel meer. Voorzitter, het 

gaat hier om een categorie inwoners die voor haar inkomen sterk afhankelijk is van het beleid 

en de activiteiten van het Waterschap. Die getalsmatig bij de algemene verkiezingen niet veel 

voorstelt. We vinden de toebedeling van drie geborgde zetels voor de categorie bedrijven, een 

juiste verdeling. Overigens wordt dit ook onderschreven middels de brief die wij net ontvangen 

hebben. Voor de categorie bos- en natuurterreinen wordt één zetel voorgesteld. Dat is al meer 

dan in het verleden want toen hadden ze geen geborgde zetels en deze categorie mag in het 

kader van de verkiezingen zeer zeker in staat geacht worden om voor haar belang meer zetels 

te krijgen. Voorzitter, de CDA fractie is van mening dat het meest recht gedaan wordt aan de 

Flevolandse omstandigheden wanneer we kiezen voor het oorspronkelijke voorstel van het 

Waterschap nl.: één geborgde zetel voor de categorie bos- en natuurterreinbeheerders, 3 

geborgde zetels voor de categorie bedrijven en 4 geborgde zetels voor de categorie agrariërs 

en overig ongebouwd. Voorzitter, voor de rest van het voorstel gaat de CDA fractie wel akkoord. 

Dank u wel.” 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Uiteraard is het zo dat wij van mening waren en blijven dat het 

systeem van geborgde zetels eigenlijk niet meer van deze tijd is binnen een democratisch 

bestel. Uiteraard is het zo dat wij van mening waren en blijven dat als er toch sprake is van 

geborgde zetels wij graag een andere verdeling hadden gezien. Bijvoorbeeld 2-3-2. De realiteit 

doet ons echter beseffen dat nu wijzigen, vreemde bewegingen zou veroorzaken en ieder ander 

voorstel, hebben wij inmiddels begrepen, zal niet kunnen rekenen op een meerderheid binnen 

deze Staten. Dus oppositie voeren en voorstellen doen om zo op iedere casus zakken zout te 

leggen, is echt onze stijl niet. Weliswaar noodgedwongen door de realiteit, kiezen wij voor de 

oplossing die het college heeft aangereikt. Voor dit moment stemmen wij dus in met het voorstel 

voor het aantal geborgde zetels en de verdeling binnen de geborgde zetels. Wellicht kunnen we 

op een later tijdstip nog eens kritisch naar die zetelverdeling kijken.” 

 

Mevrouw Kuijken: “Dank u, voorzitter. De PvdA is bij de samenstelling van het Waterschap altijd 

voorstander geweest van een zo groot mogelijke democratie. Als de wet dan voorschrijft dat er 

voor bepaalde groepen geborgde zetels gereserveerd moeten worden, staan wij voor een 

evenwichtige verdeling van deze zetels. Voor ons betekent dat 2 zetels voor bos- en 

natuurgebieden. Bos- en natuurgebieden hebben een belangrijke waarde in de provincie omdat 

natuurgebieden het grondwater zuiveren en daarmee de zuiveringstaak van het Waterschap 

verminderen. In de aanpak van de wateropgaven die ons te wachten staan zullen bos- en 

natuurgebieden een belangrijke rol spelen.  
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De recreatie heeft als basis voornamelijk de bos- en natuurgebieden. De economische waarde 

die meegenomen is in de voorgestelde verdeling van de zetels kunnen we niet direct 

terugvinden in natuur en bosgebieden, maar als basis voor de economische factor van de 

recreatie, zijn ze wel degelijk zeer belangrijk. Dus afgeleid is er wel degelijk een economische 

waarde van bos- en natuurgebieden die ook terug mag komen in de verdeling van de zetels. 

Helaas hebben wij ervaren, in de commissie maar ook nu, dat daar geen meerderheid binnen 

deze Staten voor te vinden is. Om die reden leggen wij ons neer bij een verdeling van 1-3-3 en 

een totaal van 7 zetels. Dank u, voorzitter.” 

 

Mevrouw Bax: “Dank u wel, voorzitter. We praten hier over de relatie van belang/zeggenschap. 

Het gaat om de mate waarin de belangen afhankelijk zijn van het kwantitatieve en het 

kwalitatieve waterbeheer. Het moet toch duidelijk zijn dat het waterbeheer van groot belang is 

voor de natuurgebieden. Dit komt niet terug in de voorgestelde verdeling. Het kan naar onze 

mening niet aannemelijk gemaakt worden dat het belang van het Waterschap voor bedrijven 3 

keer zo groot is als het belang van het Waterschap voor bos- en natuurterreinen. Een ander 

argument waarom bos- en natuurgebieden minstens 2 zetels zouden moeten hebben, is dat er 

geen vervangingsregeling is. Het zou betekenen dat bij afwezigheid er geen vertegenwoordiger 

van bos- en natuur is. We zijn daarom van mening dat het aantal geborgde zetels voor bos- en 

natuur, minimaal 2 moet zijn.”  

 

De heer Geersing: “Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik heb er niet zo heel veel meer aan toe 

te voegen. Maar een paar woorden. Een aantal maal hebben we gesproken over het reglement 

voor het Waterschap. Het heeft veel weging en afstemming gekost. Tot in de laatste 

commissievergadering. Naar ons idee wees de gedeputeerde er terecht op dat we aan de late 

kant waren. Het spitste zich toe op de verdeling van de zetels voor de specifieke 

belangencategorieën, de geborgde zetels. Naar ons idee is het een goede zaak dat er meer 

democratisering wordt toegepast maar dat daarbij ook waarborging is van specifieke belangen. 

Het inkomen van agrariërs is zelfs van levensbelang en daarom zijn wij eveneens voorstander 

van een 4
e
 zetel voor deze categorie. 1 voor natuur en landschap en 3 voor bedrijven. Dank u 

wel.” 

 

De heer Meijer: “Ja voorzitter, dank u. Het behoeft wat GroenLinks betreft geen betoog dat zij 

niet blij is met de geborgde zetels. We hebben het over vrije verkiezingen en als er dan 

geborgde zetels worden gecreëerd wordt er een drempel neergelegd. Als het dan toch zo is 

omdat de wet het voorschrijft dient het tot een minimum van 7 beperkt te blijven. Daarbinnen 

hebben wij onze visie nog eens opgeschreven: In de huidige wet is er nog sprake van de trits 

belang, betaling, zeggenschap. In de nieuwe wet, waar we het vandaag over hebben, wordt dat 

fenomeen verlaten en gaat het om de relatie belang, betaling enerzijds en belang, zeggenschap 

anderzijds. Zoals u ongetwijfeld weet, en alle leden rond deze tafel weten dat volgens mij, dat 

de betaling als zelfstandig en bepalend criterium, geschrapt is. Dat betekent dat de 

economische waarde als bepalend criterium voor de verdeling van de geborgde zetels niet meer 

aan de orde kan zijn. Mijn fractie stelt echter vast dat in het Statenvoorstel nog steeds sprake is 

van een verdeling op basis van diezelfde economische waarde. De bedoeling van de nieuwe 

wet is toch dat de geborgde zetels zijn bedoeld om te garanderen dat alle belangen die 

betrokken zijn bij het waterbeheer, in het bestuur vertegenwoordigd zijn. De garantie op 

voldoende sterke vertegenwoordiging van elke categorie zou dus het uitgangspunt moeten zijn. 

Verdeling van de geborgde zetels met de economische waardeverhouding als enig criterium, 

zoals wij dat zien en zoals nu ook wordt voorgesteld, komt niet overeen met de nieuwe wet. De 

economische waarde van de categorieën kan in dit kader hooguit fungeren als bijkomend 

criterium als het gaat om de verdeling van de zetels. Nu kun je heel veel feitelijkheden 

aanvoeren en getallen noemen over de grootte van de waarde van gebouwd en ongebouwd, 

maar dat schiet niet op. Dat maakt het allemaal veel te ingewikkeld. Het beeld dat ongebouwd 

ook veel niet cultuurcontingent betreft zoals wegen en dat het gebouwd de laatste jaren in 

waarde is toegenomen door meer bedrijven, kantoren enz., dat beeld moet toch wel herkend 

kunnen worden. Zeker onder de makelaars aan deze tafel. Helaas is de makelaar niet aanwezig 

om dat te bevestigen. Over het belang van de categorie bos- en natuur valt te constateren dat 

het hier in Flevoland gaat om de waarde van de vele natuurgebieden zoals daar zijn: de 

Oostvaardersplassen, het Horsterwold, de Oostrand, het toekomstige Oostvaarderswold, de 

Randmeren en niet te vergeten natuurlijk de bossen en natuurgebieden in de Noordoostpolder. 
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Alleen al van Zuidelijk Flevoland wordt meer dan 25% van de oppervlakte ingenomen door de 

bestemming bos en natuur.  

Deze natuur vervult een belangrijke rol voor het zich ontwikkelende stedelijk gebied van Almere 

maar ook uiteraard voor de rest van Flevoland. Al eerder is trouwens de economische waarde 

van natuurgebieden in opdracht van Natuurmonumenten bepaald in de studie ‘Geld als water’. 

Dat gaat over de baten van de KRW richtlijn. Kortom de voorgestelde verdeling van de 

geborgde zetels strookt dus volgens mijn fractie niet met de actuele waardeverhoudingen. Als ik 

dan kijk naar het voorstel van het CDA en de ChristenUnie dan komen deze verhoudingen, naar 

ons inzicht, geheel scheef te liggen. Ook al omdat wordt vastgehouden aan de, naar ons inzicht, 

verouderde zeggenschapsverhoudingen. Kijkend naar de reden van aanpassing van de nieuwe 

wet, is het eigenlijk ongelooflijk dat het CDA blijft vasthouden aan het oude systeem door 

doodleuk met 4 zetels voor de agrariërs te komen. “Niets geleerd dus”: zeggen wij dan. Het 

CDA gaat daarbij ook geheel voorbij aan het feit dat bij meer geborgde zetels er minder 

overblijven voor de vierde categorie n.l. die van de ingezetenen. Jammer vinden wij het ook dat 

de VVD fractie slechts 1 zetel toekent aan de categorie bos en natuur. Kennelijk is de 

landbouwlobby binnen de fractie nog heel sterk aanwezig. Het zij zo. Aan de andere kant stellen 

wij vast dat de VVD prominente mevrouw Jorritsma als voorzitter van het ‘Bosschap’ ook voor 2 

zetels voor bos en natuur pleit. Evenals die andere VVD prominent de heer Schaap, voorzitter 

van het waterschap ‘Groot Salland’ en tevens voorzitter van de “Unie van Waterschappen’. Dit 

alles gezegd hebbende, voorzitter, komt mijn fractie tot de conclusie dat er naar ons inzicht een 

meer evenwichtige verdeling moet zijn binnen de 7 geborgde zetels. Namelijk 3 voor de 

categorie bedrijven, dat heeft ook te maken met de duurzaamheid waarmee de bedrijven aan de 

gang zijn, 2 voor de categorie agrariërs en 2 voor de categorie bos en natuur. We moeten 

uiteindelijk binnen die 7 blijven en dat is dus onze verdeling. Ja voorzitter, samenvattend zeg ik 

dan maar even dat het stelsel van de geborgde zetels volgens de wetsgeschiedenis bedoeld is 

om te garanderen dat alle belangengroepen daadwerkelijk vertegenwoordigd zijn en de 

verdeling op basis van waardeverhoudingen niet strookt met dat uitgangspunt. Dat kan iedereen 

nalezen. Het heeft bovendien als resultaat dat de categorie natuur slechts 1 geborgde zetel 

krijgt toegekend, hetgeen niet kan worden aangemerkt, vinden wij, als garantie voor voldoende 

en continue vertegenwoordiging van het belang van deze categorie. Daarmee nemen wij in 

onze beschouwing ook mee dat bij het totstandkomingtraject van de nieuwe waterschapswet, 

m.b.t. de geborgde zetels, als credo gold: ‘1 zetel is geen zetel.’ Het is dan ook teleurstellend, 

vinden wij, dat de Staatssecretaris stelt dat 1 zetel ook al heel mooi is. Ze noemt dat zelfs een 

belangrijke stap vooruit. Daar snappen wij helemaal niets van. Dat dan nog namens een kabinet 

dat zich inspant voor een milieubewuster Nederland. Voorzitter, tot slot. In de laatste 

vergadering van de commissie Ruimte stelde het CDA dat de categorie bos en natuur via de lijst 

een extra zetel kan binnenhalen. Ik stel vast dat, dat evenzogoed geldt voor de andere 

categorieën, bijvoorbeeld LTO noord komt met de lijst ‘Waterbelangen in Flevoland’ en ook 

werkgeversorganisaties positioneren vertegenwoordigers uit de categorie bedrijfsgebouwd op 

andere lijsten. Waar gaat dit dan over? Ik heb het al gezegd: alles overziend vinden wij de 

verdeling, 3 zetels voor de bedrijven, 2 voor bos en natuur en 2 zetels voor de agrariërs, echt 

overeenkomstig de nieuwe wet modernisering waterschapsbestel. Dank u wel.”  

 

De voorzitter: “ Dan hebben we, denk ik, alle fracties gehad en geef ik het woord aan de heer 

Bos.”  

 

Gedeputeerde Bos: “ Ja, dank u wel voorzitter. Het verschil van inzicht dat er in april 2007 was 

en wat ook in de commissie van 2008 bleek, is nu ook nog aanwezig. Ik ben ook nog wel verrast 

over de varianten in de verdeling die nu weer uit de hoed getoverd worden. Overigens met ook 

telkens weer nieuwe argumenten. Daar kom ik straks nog op terug. Niet echt , wat mij betreft, 

steekhoudende argumenten. Ik wil op een paar punten nog inhoudelijk ingaan, voorzitter. De 

heer Bouma van het CDA komt met een heel bijzondere rekensom. Hij gaat uit van een aantal 

geborgde zetels en daar haalt hij dan een percentage uit terwijl het bestuur van het Waterschap 

straks gewoon bestaat uit 25 zetels. Volgens mij is dat dan ook de basis van waaruit gerekend 

moet worden. Ik vind het ook jammer dat u, op voorhand al, weinig vertrouwen uitspreekt in de 

democratie. Door nu al te spreken van een, mogelijk, foutief waterschapsbeleid. Er moeten eerst 

verkiezingen plaatsvinden en 25 leden benoemd worden die wij in eerste instantie alle 

vertrouwen moeten geven dat ze de goede dingen gaan doen. Tot slot haalt u ook nog de 

oorspronkelijke waterschapsmening aan. Ik ben bang dat u vanmiddag dan het prachtige 

pleidooi van de dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland op Omroep Flevoland gemist heeft. 
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Hij legde uitvoerig en omstandig uit waarom 7 geborgde zetels echt een goede zaak zijn. Ook 

met de verdeling zoals het college heeft voorgesteld. Wat ik ook jammer vind is dat de PvdA 

fractie aan het criterium economische waarde een gevoel- of belevingswaarde probeert toe te 

voegen.  

We hebben niet eerder, ook niet in de commissies, ter discussie gesteld dat we dat criterium 

gingen gebruiken. Het is bijzonder dat in het stadium dat we met de finale besluitvorming 

moeten komen daar dan nog over te gaan spreken. Wat denk ik wel terecht is en dat geldt, denk 

ik, voor de Staten en het college, is dat we kennelijk als het over dit soort procedures gaat die 

een langdurig traject behoeven, we van het begin af aan heel scherp met elkaar moeten 

vaststelen op welke momenten we met een uiteindelijke afweging moeten komen. Zeker voordat 

we met externe partners – in dit geval het Waterschap – daar verder over gaan communiceren. 

Dat belemmert natuurlijk ook de mogelijkheden om echt, interventies te plegen. Voorzitter, als ik 

zo alles afweeg is de situatie niet anders dan in de twee commissiebehandelingen die we gehad 

hebben. Ik kan niet anders constateren dan dat het college bij haar voorstel blijft.” 

 

De voorzitter: “Is er behoefte aan een tweede termijn? Het woord is aan de heer Bouma.” 

 

2
e
 termijn 

 

De heer Bouma: “Voorzitter, het zal gedeputeerde de heer Bos niet verbazen dat wij inmiddels 

nog steeds niet overtuigd zijn van zijn argumenten. U zegt dat u enkele nieuwe argumenten 

heeft gehoord uit de richting van het CDA. De argumenten van het CDA zijn nu niet voor de 

eerste keer gebezigd. Uw antwoorden zijn wel nieuw. Hij heeft echter geen zin daar een grote 

discussie over te houden. Wat ik wel heel aardig vind is dat mijn buurman ter rechterzijde 

(GroenLinks) in elk geval rustig bij de voorbereiding van zijn bijdrage van vandaag uit kan gaan 

van de bestendige lijn wat de CDA fractie betreft. Ik heb ook geteld, voorzitter. U krijgt een 

meerderheid in deze Staten voor uw voorstel en ook de CDA fractie is het inmiddels wel bekend 

dat we vandaag tot een besluit moeten komen. We zijn ook geen notoire dwarsliggers. Daarom 

hechten wij er wel aan om, schoorvoetend en met pijn in het hart, in tweede instantie met uw 

voorstel akkoord te gaan. Dank u wel.” 

 

De heer Geersing:”Ja dank u wel, voorzitter. In de aanloop hiernaartoe hebben we toch nog met 

een aantal partijen contact gehad om te kijken of we toch tot een gezamenlijk standpunt zouden 

kunnen komen. We zijn daar niet uitgekomen. We zijn dan ook bij ons standpunt gebleven. Toch 

nog even reagerend op wat de heer Meijer aangeeft; wij hebben ook in het voorliggende 

gedeelte aangegeven dat wij ook onze sympathie hebben voor de natuur maar dat wij daarbij 

ook altijd de weg hebben gekozen van de landbouw. Dat er via die hoek, naar ons idee, ook 

veel gerealiseerd kan worden. Daar kunt u misschien om lachen mijnheer Rijsdorp maar het is 

wel een constante lijn.” 

 

De heer Rijsdorp:”Volgens mij hebben we in de afgelopen jaren juist telkens een discussie 

gehad over de belangen van natuur en landbouw en waar die elkaar in de weg zitten. Het feit 

dat u nu zegt dat de landbouw de natuurbelangen kan dienen is niet in overeenstemming met 

alle gesprekken die we daarover hebben gevoerd.” 

 

De heer Geersing: “Dan denk ik dat u niet helemaal op de hoogte bent van de realiteit en dat er 

in die sector in dat opzicht ook een heleboel gebeurt. Dat wou ik toch graag nog even naar 

voren brengen om het standpunt dat wij daarin innemen nog enigszins te nuanceren. Gezien de 

realiteit dat het collegevoorstel een meerderheid zal halen, zullen wij ons daarbij neerleggen en 

gaan wij met het collegevoorstel mee.”  

 

De heer Meijer: “Ja voorzitter, ik wil nog even reageren op wat de ChristenUnie zegt. Wij vinden 

het ontzettend gezellig dat u sympathie heeft voor ons voorstel maar ik zou zeggen: vertaal dat 

dan, wat mij betreft in een 2-3-3 zetelverdeling. Dat er dan 2 zetels voor bos en natuur en 3 voor 

de bedrijven en 3 voor de agrariërs zijn. Dan zit u wel boven de 8 maar dan heeft u in ieder 

geval het sein afgegeven dat u voor bos en natuur bent. Dat is nu toch echt minimaal en dat 

spijt mij geweldig.” 

 

De heer Bogerd: “Begrijp ik daaruit dat GroenLinks nu wel voor een optie 3-3-2, dus voor 8 

zetels is?” 
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De heer Meijer; “Nee, dat is natuurlijk onzin. Daar gaan we niet in mee. Wij blijven vasthouden 

aan een zetelverdeling van 2-2-3. Ik vertaal alleen even de sympathie die de ChristenUnie 

uitspreekt. Ik zei: had dat dan waargemaakt, ook al gingen wij daar niet mee akkoord, met die 2 

zetels voor bos en natuur. Dat is wat ik wilde zeggen.” 

 

De voorzitter: “Zijn er nog anderen die in de tweede termijn iets willen zeggen? Ik geloof het 

niet. Ik denk dat ook de heer Bos geen behoefte heeft aan een tweede termijn. Dan ga ik over 

tot besluitvorming. Het voorstel is, zonder stemming, aanvaard met de aantekening dat de 

GroenLinks fractie en de fractie van de PvdD te kennen hebben gegeven tegen te hebben 

gestemd.” 

 

7. Voorstel inzake kaderrichtlijn Water: vaststelling doelen, termijnen en maatregelen 

De voorzitter: “ Wie mag ik hierover het woord verlenen? De heer Rijsdorp heeft het woord.” 

 

De heer Rijsdorp: “Dank u wel, voorzitter. Kaderrichtlijn water, vaststelling doelen termijnen en 

maatregelen. Eigenlijk een heel bijzonder moment. Ik denk dat het niet vaak voorkomt dat 

collega’s van ons jaren terug, in Brussel, ervoor gezorgd hebben dat er een kaderrichtlijn kwam. 

Zij hebben toen gezegd dat het van grote wezenlijke betekenis is, dat in 2015 de waterkwaliteit 

op orde is. Wij legitimeren vanavond of wij de uitleg van die kaderrichtlijn, die op ons stukje van 

Europa van toepassing is, op een correcte manier vertalen. Waterkwaliteit op orde in 2015. Daar 

gaat de kaderrichtlijn over. Maar, zegt de kaderrichtlijn ook, tenzij onhaalbaar of onbetaalbaar. 

De Nationale Overheid heeft een paar jaar geleden, tijdens de Nationale discussie gezegd dat 

zij niet weet wat ons allemaal te wachten staat en heeft veiligheidshalve de termijn opgerekt tot 

2027, de laatst genoemde termijn, omdat zij niet weet of zij die tijd nodig heeft. Wij hebben hier 

voor de regio Flevoland als PvdA altijd aangegeven dat het van de grootste betekenis is dat, 

daar waar wij relatief weinig ‘wateropgave’ hebben als je het vergelijkt met veel andere 

waterbeheerders, wij laten zien dat we ons ‘stinkende’ best doen om het voor elkaar te krijgen. 

Wij hebben ons ook heel lang vastgehouden aan 2015. Het college heeft in de discussie op een 

gegeven moment gezegd: Ja, wij hebben goede argumenten om niet 2015 aan te houden. Ook 

in relatie tot de discussie over ‘haalbaar en betaalbaar’. De PvdA heeft de betaalbaarheid nooit 

een sterk argument gevonden. Zo duur is het immers allemaal niet en we hebben geld zat, als je 

het maar belangrijk genoeg vindt. Daar gaat de kaderrichtlijn namelijk niet over. In de zin van 

haalbaar; kan je wel op tijd klaar zijn in 2015, heeft het college waarschijnlijk een terecht punt. 

Je zult nogal wat grond moeten onteigenen en wil je dat voor 2015 klaar hebben dan is dat 

eigenlijk geen reëel spoor. Het college komt tot het voorstel om dat op te rekken tot 2021. 

Akkoord. Haalbaar en betaalbaar in 2021. Het ware nu zo mooi geweest als het was gelukt om 

hier vanavond ook met elkaar te zeggen en dat schrijven we dan ook op. Gewoon 2021 en dan 

zitten we daaraan vast. Dat doen we echter niet en de PvdA is het daar ook mee eens. We 

zetten straks 2027 op papier. Maar we bedoelen 2021. Waarom doen we dat? We doen dat 

omdat we helaas als we met Brussel die afspraak maken waarin we 2021 zeggen en het lukt 

ons net niet, om wat voor goede reden dan ook want dat kan gebeuren, dan wordt je als het 

ware bij de strot gegrepen. In die zin zou het zoveel beter en stimulerender zijn als de manier 

waarop ‘Brussel’ met ons omgaat, wat meer begripvol zou zijn. Dat is niet zo en vandaar ook dat 

het voorstel zegt: we gaan in onze programma’s uit van 2021 en we schrijven op het formulier in 

2027 zijn we ermee klaar. In die zin heeft de PvdA daar dan nog twee boodschappen bij voor 

het college. Het eerste is dat het cruciaal is dat we dat dan wel vastleggen in harde afspraken 

met elkaar. Dat we bedoelen om in 2021 klaar te zijn. Dat in de programma’s door te werken en 

in de communicatie duidelijk te maken aan onze andere partners. Niet alleen het Waterschap is 

een partner in deze maar ook de gemeenten. De tweede boodschap van de PvdA is er één in 

de richting van uw eigen collega’s in IPO verband en ook van de Staatssecretaris, om ook aan 

‘Brussel’ te kennen te geven dat dit niet stimulerend is. De manier waarop je de lidstaten houdt 

aan die harde termijnen. Als je er niet met wat meer ‘rek’ naar kunt kijken dan krijg je dat je met 

elkaar kiest voor de meest veilige route, in dit geval 2027. Kort gezegd: wij steunen op alle 

fronten het voorstel met de kanttekeningen en de noties die ik zojuist geplaatst heb.” 
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De heer Bogerd: “Ik mis bij de bijdrage van de heer Rijsdorp eigenlijk het tweede deel van zijn 

inzet. Hij had het over ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ . Hij zegt: er staat 2027 maar we bedoelen 

2021. Dan vertaal ik dat even naar ‘betaalbaar’. Gaat u ook zo met de centen om?” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Bogerd, dit is volgens mij precies het voorstel zoals het in het stuk 

staat. In die zin is ook de vertaling van de centen erop gericht om in 2021 het hele programma 

uit te voeren. Door ons en ook door het Waterschap.” 

 

De heer Bogerd: “U spreekt over geld van een ander. Ik weet wel dat, dat het makkelijkste 

praten is. Als je over het geld van een ander kan praten. We moeten alleen met elkaar, zeker 

als gebied, dit geld toch maar ophoesten. De vraag is of wij in 2021 in staat zijn, in 

meerjarenperspectief dat geld uit de buidel te kunnen kloppen. Dat het geld er is, daar zijn we 

het denk ik wel over eens maar we hebben het hier alleen nog niet op tafel liggen.” 

 

De heer Rijsdorp: “Maar mijnheer Bogerd, zo zijn wij geïnformeerd in de commissie. Dat niet 

alleen wij maar ook het Waterschap deze afspraak voor 2021 ‘van harte’ wil omarmen en ook in 

haar programma wil doorvoeren. Het enige wat ik daarbij vraag is, dat het een belangrijke notie 

van het huidige bestuur is om op deze manier daarin te gaan staan. We moeten wel zorgen dat 

we het uiteindelijk ook in de programma’s verwerkt zien. Dat is het enige dat ik daarbij vraag. 

Het antwoord op uw vraag is eigenlijk een volmondig, ja. Niet alleen door de PvdA aangegeven 

maar nota bene ook door het bestuur van het Waterschap.” 

 

De heer Bogerd: “Als ik de begroting van het Waterschap zie en met name de 

meerjarenbegroting van het Waterschap. Dan zie ik dat die niet verder gaat dan over 4 jaar. We 

kunnen met elkaar natuurlijk mooie afspraken maken over 2021, 2027 maar een begroting over 

die jaren ken ik niet.” 

 

De heer Rijsdorp: “ Volgens mij zeggen we dan precies hetzelfde. Voor de eerste 4 jaar is het 

geregeld, maar best college het is van belang om ook te zorgen dat we het voor de jaren daarna 

goed met elkaar regelen. Dat is precies hetzelfde verhaal. Het Waterschap heeft inzage in haar 

eigen portemonnee. Zij heeft dus kunnen zien dat ze dat waar kan maken. Wij vragen het 

college om in de komende tijd te bewaken dat hetgeen we hier met zijn allen willen ook 

daadwerkelijk, op hetzelfde moment dat we het willen, wordt gerealiseerd.” 

 

De heer Bouma: “Voorzitter, de grote verdienste van de kaderrichtlijn water is dat op het 

moment dat hij volledig in Europa wordt doorgevoerd, Nederland niet meer het afvoerputje van 

Europa zal zijn. Voor de rest is de kaderrichtlijn water ook wat Nederland betreft een hele klus 

die wat Flevoland betreft nu in elk geval geregeld is. De CDA fractie is zeer blij dat deze 

kaderrichtlijn water ingepast kon worden in bestaand beleid. Uiteraard hebben wij in Nederland 

al jaren lang beleid zowel kwantitatief als kwalitatief, op het gebied van water. Het is uitstekend 

gelukt in Flevoland om de doelen die gesteld zijn in het kader van deze kaderrichtlijn, in te 

passen in bestaand beleid. Met als resultaat dat de kosten voor onze burgers, zowel wat de 

provincie betreft maar ook wat het Waterschap betreft, passen in het bestaande beleid en de 

bestaande financiële kaders. Dat alles kunnen wij ook nog realiseren binnen de wettelijke 

termijnen. In 2015 zal 65% van de doelstelling bereikt zijn. Dan zijn de natuurvriendelijke oevers 

aangelegd in zuidelijk en oostelijk Flevoland en onze ambitie is dat in 2021 dat ook zal zijn 

gerealiseerd in noordelijk Flevoland. Voorzitter, de CDA fractie kan hier geheel mee akkoord 

gaan.” 

 

De heer Steendijk: “Dank u wel. Voorzitter. De kaderrichtlijn water is onderdeel van de Europese 

wetgeving en heeft tot doel om een goede toestand van grond- en oppervlaktewater te bereiken. 

Tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De collega’s van PvdA en CDA hebben er 

al even aan gerefereerd. Onze provincie maakt deel uit van het zogenoemde deelstroomgebied 

Rijn-Midden. In 2009 moeten de stroomgebiedbeheersplannen zijn vastgesteld en dan moet het 

maatregelenprogramma operationeel zijn in 2012. In dat kader stelt de provincie in haar 

Omgevingsplan de waterlichamenkaart en de waterkwaliteitsdoelen vast. Dat zal in 2009 

gebeuren middels een partiele herziening van het Omgevingsplan. Eén en ander houdt in dat er 

een strak tijdspad is uitgezet en dat is ons ook meegedeeld toen we voor de eerste keer 

geïnformeerd werden over het traject van de kaderrichtlijn. Ik meen te mogen stellen dat we tot 

nu toe op schema liggen. Daarvoor is een compliment op zijn plaats. In de commissie Ruimte 
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hebben we onlangs onze waardering uitgesproken over het overzichtelijke hoofdrapport 

kaderrichtlijn water nota IJsselmeerpolders. Echter ook in dit huis is op de betreffende afdeling 

in relatief korte tijd veel werk verzet. Een aantal goed georganiseerde werkbezoeken en 

informatieve bijeenkomsten hebben ertoe bijgedragen dat we nu voor een weloverwogen besluit 

staan.  

Voor wat betreft de doelen, termijnen en maatregelen inzake de KRW. Voorzitter, met 

inachtnemening van dit compliment aan de betreffende afdeling stemt de VVD fractie in met het 

voorliggende voorstel. Dank u wel.” 

 

De heer Meijer: “Als compensatie voor mijn, misschien wat lange betoog bij het vorige 

agendapunt, wil ik het dit keer heel kort houden. Wij stemmen in met dit Statenvoorstel.” 

 

De heer Geersing: “Ik zou in navolging van de heer Meijer hetzelfde willen zeggen.” 

 

Gedeputeerde Bos: “Ja dank u wel, voorzitter. Dank aan de Staten voor de instemming en de 

complimenten. Goed om te horen dat de ambitie van het college niet allen door u wordt 

ondersteund maar dat u die ook onderstreept. Ik denk inderdaad dat, zoals de heer Rijsdorp ook 

zijn bijdrage begon, dat het een memorabel moment is zeker als je het bekijkt in het perspectief 

van wat er in de rest van Nederland gebeurt. Om de reden die mijnheer Rijsdorp uitvoerig heeft 

neergezet, kiest een overgroot deel van Nederland ervoor om 2027 als meetpunt te nemen en 

als ambitie. Wij hebben in ieder geval met elkaar afgesproken om dat meetpunt in 2021 te 

leggen. Er moet een kleine nuancering worden aangebracht want uiteraard zullen wij het in die 

lijn en die ambitie nog niet makkelijk hebben. We zullen ook harde afspraken moeten maken 

met elkaar. Vanaf vandaag, want vanavond is pas het besluit genomen, kunnen wij met de 

gemeenten communiceren. Wij zullen dat traject in gaan zetten. Wij zullen uiteraard middels 

onze IPO kanalen aangeven dat een dergelijk boetesysteem niet stimulerend is. Ik moet een 

kleine nuancering maken over het feit dat u in uw enthousiasme zei dat het Waterschap er van 

‘harte’ mee kan instemmen. Ik heb het in de commissie zo geformuleerd: het Waterschap heeft 

een zeer positieve houding getoond en gezegd dat ze er alles met ons aan zullen doen om die 

ambitie te bereiken. Of ze dat nu heel van harte hebben gedaan is de vraag we hebben er in 

ieder geval heel goede afspraken over gemaakt en we zullen ook samen, richting de 

gemeenten, het verdere traject in gaan zetten. Dank u wel, voorzitter.” 

 

De voorzitter: ”Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan 

mag ik vaststellen dat dit voorstel Statenbreed is aanvaard.” 

 

8. Voorstel inzake Burgerinitiatiefvoorstel stichting Blauwe Vogels Lelystad 

1
e
 termijn 

Mevrouw Luijer: “Dank u wel, voorzitter. Het burgerinitiatiefvoorstel van de stichting Blauwe 

Vogels is behandeld in de commissie Samenleving en ik zal in het kort samenvatten wat de 

inbreng van het CDA is geweest in die betreffende commissievergadering. Het leven is een 

groot leerproces. Zo is het ook voor ons als Statenleden een nieuwe ervaring om een particulier 

initiatief, ingediend door burgers, op haar merites te beoordelen. De presentatie van het 

burgerinitiatief in de commissie van 14 november vorig jaar heeft ons geraakt. Het gaat immers 

om een kwetsbare doelgroep. Kinderen met een handicap die opvang en afleiding wordt 

geboden. Last but not least speelt een aspect van integratie ook een rol. Gezonde en 

gehandicapte jongeren werken samen onder begeleiding van het programma van de 

luchtscouts, een afdeling van scouting Nederland. Dit ontslaat ons echter niet van de 

verantwoordelijkheid om goed naar het voorstel te kijken. Is het voorstel levensvatbaar en is de 

provincie de geëigende instantie om dit voorstel te ondersteunen. En zo ja, op welke manier. 

Met geld of anderszins. Het CDA stelt vast dat het initiatief het karakter heeft van een 

subsidieverzoek. In principe is het burgerinitiatief daar niet voor bedoeld. Als het gaat om een 

subsidieverzoek volstaat het vigerend subsidiebeleid van de provincie. De fractie van het CDA 

ziet op dit moment geen reden om het beleidskader te wijzigen. Het college adviseert PS om op 

deze gronden het verzoek van stichting Blauwe Vogels af te wijzen en het CDA neemt dat 

advies over. Wel is zij van mening dat het initiatief het verdient om zoveel mogelijk 

ondersteuning en advies te krijgen bij de verdere uitwerking en realisatie van de plannen. Het 

CDA heeft opgemerkt dat het college en de medewerkers van de provincie daar al in investeren 

en zij waardeert dat. Wij hopen dat u die begeleiding nog verder kunt voortzetten. Dank u wel.” 
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Mevrouw Zeilstra: “Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad 2 keer besproken in de commissie 

Samenleving. Hetgeen mevrouw Luijer daarover heeft gezegd zal ik niet herhalen. Zij het niet 

dat wij van de PvdA fractie het jammer vinden dat het eerste burgerinitiatief eindigt zoals het 

geëindigd is.  

Na de presentatie door de stichting Blauwe Vogels zijn ook door mijn fractie een aantal vragen, 

ter onderzoek, meegegeven aan het college. Het college heeft daar zeer adequaat op 

geantwoord. Er blijkt dat er zoveel elementen in dit initiatiefvoorstel zaten dat het misschien 

zelfs aanleiding zou kunnen zijn om breed te kijken hoe wij überhaupt omgaan met een 

burgerinitiatief. Het was ook de eerste keer dus laat dat voor ons dan een leerschool geweest 

zijn om te kijken of het wel op de manier moet waarop het nu gegaan is. Wat ik niet deel met de 

CDA fractie is dat de stichting natuurlijk een kans verdiend maar dat ik toch de elementen wil 

onderstrepen die raakten aan andere subsidiemogelijkheden. De manier waarop dit 

gepresenteerd is door de Blauwe Vogels wil toch zeggen dat het eigenlijk alles weg had van een 

subsidieverzoek. Wat ik met u deel is dat het geen aanleiding geeft om het te herzien maar het 

vraagt er wel om, om nog eens te kijken hoe we hiermee omgaan. Mijn fractie zou het jammer 

vinden dat initiatieven van burgers op deze manier niet eindigen op een manier waarop ze, in 

onze ogen, zouden moeten eindigen. Wij zullen ook instemmen met het Statenvoorstel en wij 

zullen niet instemmen met de beslispunten zoals verwoord in het initiatiefvoorstel.” 

 

De heer Siepel: “Voorzitter, dank u wel. Na de bespreking in de commissie Samenleving en ook 

na de bijdragen van het CDA en de PvdA sluit ook de ChristenUnie zich aan bij de argumentatie 

die leidt tot de afwijzing van een financiële bijdrage aan dit verschrikkelijk mooie initiatief dat 

voorziet in een maatschappelijke behoefte. Wij doen dat wel heel expliciet voor de gevraagde 

financiële bijdrage zoals dat ons is uitgelegd als zijnde een subsidieverzoek. En niet voor wat 

betreft het faciliteren van het verzoek. In dat licht voorzitter, zou ik ook willen vragen of het 

besluit zoals het voorgesteld is - het kan zijn dat ik het fout lees maar er staat in het besluit nu 

expliciet opgenomen: dat we niet instemmen met het verzoek om te bemiddelen bij de Europese 

subsidies en niet bemiddelen bij het zoeken naar een geschikte locatie. Als ik zo de bijdragen 

van de fracties voor mij hoor, zou dat niet het besluit van de Staten moeten zijn. Het kan zijn dat 

ik het voorstel fout lees, maar als dat niet het geval is en het echt zo bedoeld is als het hier staat 

dan zou mijn fractie tegen het besluit stemmen, althans met de kantekening tegen de 

onderdelen b en c gestemd te hebben.” 

 

Mevrouw Zeilstra: “Mijnheer de voorzitter, mag ik de heer Siepel nog iets vragen? Ja, dank u 

wel. U zegt: wel faciliteren. De gedeputeerde heeft in de commissie al gezegd hoe juist uit dit 

huis al ondersteuning geboden is, ook in ‘het faciliteren van’. Ik vind het prima dat, dat gebeurt 

maar wil ook geen precedenten vormen. Als een subsidie wordt afgewezen, want dit ligt heel 

dicht bij een subsidieverzoek en wij gaan het college vragen om toch te faciliteren, waar gaan 

we dan naar toe?” 

 

De heer Siepel: “Ik kan daar redelijk kort over zijn, voorzitter. Ik neem aan dat het goed gebruik 

is uit het oogpunt van klantvriendelijkheid en service van deze organisatie dat op het moment 

dat wij nee moeten verkopen, wij best het gesprek met de initiatiefnemer aan willen gaan om te 

kijken waar elders mogelijkheden liggen. Ik vind het helemaal geen raar idee om zoals dat tot nu 

toe gebeurd is en zoals dat ook in de toekomst zou kunnen zijn, om het netwerk van de 

provincie of de kennis van onze organisatie ten dienste te stellen aan initiatieven die uit de 

samenleving komen, waaronder dit initiatief.” 

 

Gedeputeerde Bos: “Voorzitter, ter voorkoming van verdere misverstanden. Dat doen we 

uiteraard. Uiteraard ook met zijn beperkingen, maar in eerste instantie zullen wij altijd, in de 

formulering zoals u die gebruikt, altijd bij een subsidieafwijzing faciliteren en kijken wat er nog 

mogelijk is.” 

 

De heer Siepel: “Dat weet ik ook mijnheer Bos. Alleen het besluit dat nu aan de Staten 

voorgesteld wordt zegt om niet in te stemmen met het verzoek om te bemiddelen in Europese 

subsidies en niet in te stemmen met het gebruik van het netwerk om bij de gemeenten Lelystad 

naar een geschikte locatie te zoeken.” 

 

De voorzitter: “Misschien is het, het beste als ik dat nu even kortsluit. Dit is een besluit dat de 

Staten nemen. De facilitering en ondersteuning die bij b en c worden genoemd kunnen heel 
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goed door de organisatie en door GS worden geboden. Hier wordt een Statenuitspraak 

gevraagd en het zou onjuist zijn als de Staten besluiten om die ondersteuning te bieden.” 

 

De heer Siepel: “Toch ben ik blij dat ik namens mijn fractie in ieder geval heb mogen zeggen 

voorzitter en daarmee rond ik mijn eerste termijn af, dat wat ons betreft het college, ondanks dat 

wij dan besluiten het niet zelf te doen, ruimhartig zal zoeken naar mogelijkheden waarin zij dit, of 

andere initiatieven, op vergelijkbaar niveau kan ondersteunen omdat dat goed is voor 

Flevoland.” 

 

Mevrouw Jonker: “Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mede met de toelichting die we net van u 

hebben gekregen sluit de VVD zich aan bij de vorige sprekers en wijzen we het voorstel/ 

burgerinitiatief af om de genoemde formele redenen.” 

 

De heer Bogerd: “Ja voorzitter, het klinkt misschien een beetje ongeloofwaardig voor een 

SGP’er maar ik sluit mij van harte aan bij de verwoordingen uitgesproken door de beide dames 

van PvdA en CDA.” 

 

Mevrouw Roda: “ Dan wou ik ook nog een poging doen. Ik weet niet of u zich daar dan later ook 

bij kan aansluiten. Ik vond het best moeilijk, in de commissie, om tot een goed oordeel te komen 

omdat het een ontzettend sympathiek voorstel was. Daar fietste eigenlijk ook nog doorheen en 

dat merk ik nu ook weer een beetje, het feit dat het om een burgerinitiatief gaat. In die zin denk 

ik, zonder het complexer te maken en aansluitend op wat de heer Siepel zei, dat, omdat het niet 

alleen maar zomaar een subsidieaanvraag was maar ook een burgerinitiatief, de besluiten hier 

toch uit elkaar getrokken zouden kunnen worden. Als het gaat om de subsidieaanvraag dan zou 

je kunnen zeggen dat, dat jammer is maar dat, dat niet past in het beleid. We gaan het beleid 

daar niet voor aanpassen. Dat was ook in de commissie, volgens mij, duidelijk de algemene 

mening. De punten b en c zou je misschien meer in de richting van het burgerinitiatief en niet zo 

zeer in de richting van een subsidieaanvraag kunnen benoemen en daar dan toch anders mee 

omgaan.”  

 

Gedeputeerde Bos: “Toch heel kort even een reactie op wat mevrouw Roda zegt. Wij krijgen 

natuurlijk heel veel sympathieke subsidieaanvragen. Het zou niet zo mogen zijn, wat mij betreft, 

dat middels de weg van het burgerinitiatief mensen op dat moment een andere benadering 

krijgen en een andere behandeling van een subsidieverzoek. In die zin denk ik dat de procedure 

zoals die nu gegaan is, goed gegaan is. Wat wij in ieder geval altijd doen met 

subsidieaanvragen, van welke orde dan ook, als ze getoetst moeten worden aan een 

beleidsregel, dat te doen. Tegelijkertijd wordt er met name ook gekeken hoe men voorziet in een 

blijvende exploitatie. Mevrouw Luijer heeft dat ook al aangehaald. In dit geval was, ondanks hoe 

sympathiek het idee was, met deze éénmalige bijdrage slechts een heel klein deel van het plan 

van de grond gekomen en was er tegelijkertijd tijd nog geen enkel zicht op een blijvende 

financiering voor wat zij feitelijk nodig zouden hebben. Dat is wat we ook regulier bij 

subsidieaanvragen altijd in de beschouwingen betrekken.” 

 

2
e
 termijn 

Mevrouw Luijer: “Voorzitter, ik denk dat we toch het formele moeten scheiden van het voorstel 

zelf en de sympathie die dat oproept. We delen ook wel de onwennigheid dat het hier om iets 

nieuws gaat. Ik denk dat we moeten blijven bij het besluit zoals het geformuleerd is en dat 

neemt niet weg dat we ook goed begrepen hebben - en dat is nog een keer bevestigd door de 

gedeputeerde - dat informeel alle inspanning wordt verricht om dit projectvoorstel verder te 

begeleiden. Het lijkt mij verstandig om ons niet vast te leggen op formele toezeggingen. Ik weet 

ook niet wat de importantie daarvan is. Ik stel voor het formele te scheiden van de inhoud van 

het voorstel en hiermee akkoord te gaan, mede door de toezegging van de gedeputeerde op dit 

vlak.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Heeft er verder nog iemand behoefte aan een tweede termijn? Dat is 

niet het geval. Mag ik dan vaststellen dat conform het stuk zoals u het voorgelegd hebt 

gekregen kan worden besloten? Dat is het geval.”  
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9. Sluiting 

De voorzitter: “ Ik sluit de vergadering.” ( 20.25 uur )  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden 

op 6 maart 2008. 

 

 

 

de griffier,                    de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


