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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op  
donderdag 4 september 2008 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

 Aanwezig zijn:  

Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), 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), R. TH. Van der Avoort (VVD), 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), F. Brouwer (CU), B.G. Van het 

Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), mevrouw N. Van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP), de heer J. 

Kramer (VVD), de dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), 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 A.A. 

Rijsdorp (PvdA), W.R. Ruifrok (PvdA), 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), T.H. Van 

der Wal (SP), J. Van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

 

Afwezig zijn: de dames M. Jonker-Waterlander (VVD), N. de Lange (SP), de heren N. Demirbilek 

(SP), D.G. Schutte (CU). 

 

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 deel u mede dat er bericht van verhindering is 

ontvangen van mevrouw Jonker, mevrouw de Lange en de heren Schutte en Demirbilek. Ik wil 

u het volgende voorstellen voor de orde van de vergadering. De toelating en beëdiging van 

een nieuw Statenlid is aan de orde en op de agenda staat bij punt 3 de beëdiging van de 

nieuwe, mede door u benoemde, bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer. Ik 

stel voor dat we die beide formele handelingen direct na deze opening laten plaatsvinden. En 

dat we daarna overgaan tot het vaststellen van de agenda en de rest van de agendapunten. Ik 

was van plan om na de beëdigingen een korte schorsing in te lassen om het nieuwe Statenlid 

en de nieuwe directeur de gelegenheid te geven om gefeliciteerd te worden door diegenen 

die daar behoefte aan hebben. Kunt u daarmee instemmen? Dan komen we daarna formeel bij 

het vaststellen van de agenda. Akkoord? Dan doen we het zo. Dan mag ik als eerste mevrouw 

Kolkman toespreken. Zij zit al op de tribune. Het is helemaal geen leuke reden om u toe te 

moeten spreken. Wij vinden het jammer dat we ons jongste Statenlid – ook nog vrouw - zullen 

moeten gaan missen. We hadden heel veel verwachtingen en die zijn voor een deel in korte 

tijd ook nog waargemaakt. We moeten natuurlijk de redenen van uw besluit respecteren. De 

privé-omstandigheden van zowel het gezin, waar wij u korte tijd geleden mee hebben kunnen 

feliciteren en tegelijkertijd een verandering in de werkkring. U hebt dat ook meegedeeld in 

een brief/mail aan alle Statenleden. U was ook, voor zover wij weten, het eerste Statenlid in 

Nederland dat gebruik gemaakt heeft van de nieuwe regeling die er was om met 

zwangerschapsverlof te gaan.  
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Degene die wij straks hopelijk toelaten, heeft u al vervangen. Wij willen u heel hartelijk 

danken voor de wijze waarop u zich in die helaas korte periode hebt gemanifesteerd in ons 

midden. Wij allen wensen u heel veel geluk en succes in de gewijzigde loopbaan. Ik mag u 

namens het provinciaal bestuur en namens de Staten het aandenken voor een definitief 

vertrekkend Statenlid aanbieden. Nogmaals, hartelijk dank.” 

 

De voorzitter biedt mevrouw Kolkman het provinciaal geschenk aan. 

 

Applaus. 

 

De voorzitter: “Dan is die plaats nu echt leeg. Er staat al een naambordje. Een beetje 

voorbarig. Ik moet eerst kijken naar de voorzitter van de commissie voor het onderzoek naar 

de geloofsbrieven, mevrouw Luijer. Zij zal verslag doen van het onderzoek van de 

geloofsbrieven.” 

 

Mevrouw Luijer: “Dank u wel voorzitter. De commissie die het onderzoek heeft gedaan naar 

de geloofsbrieven van de heer F. Brouwer, heeft geen beletsel gevonden en adviseert dan ook 

tot toelating van de heer Freek Brouwer tot lid van de Provinciale Staten van Flevoland.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Wenst iemand daarover nog het woord te voeren? Kunnen wij het 

advies van de commissie volgen? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan is daarbij de heer 

Brouwer toegelaten tot lid van deze Staten en ik verzoek de griffier om hem voor de 

voorzittersstoel te geleiden. Wij kunnen dan overgaan tot de beëdiging.” 

 

De griffier leidt de heer Brouwer voor. 

 

De voorzitter: “Ik verzoek alle aanwezigen om te gaan staan. Mijnheer Brouwer ik lees het 

eedsformulier voor. 
Ik zweer of verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, 

rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 

heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te 

laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte, heb aangenomen of zal 

aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten, naar eer en geweten zal vervullen.”Zo 

waarlijk helpe mij God Almachtig.” 

 

De heer Brouwer: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.” 

 

De voorzitter: “Ik zou haast zeggen: welkom terug. Veel succes Mijnheer Brouwer.” 

 

Applaus. 

 

De voorzitter: “Neemt u uw plaats in. Dan zijn we nu toegekomen aan het moment van 

beëdiging van mevrouw Hoenderdos. Mevrouw Hoenderdos zit op de publieke tribune. 

Mevrouw Hoenderdos, namens de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer en 

de deelnemers daarin mag ik u van harte feliciteren met uw benoeming tot 

bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer. De gemeenschappelijke regeling 

Rekenkamer loopt nu bijna vier jaar. In die tijd heeft de kamer verschillende onderzoeken 

gedaan en kritisch gekeken naar de begrotingscycli van de verschillende provincies. Onderdeel 

van die gemeenschappelijke regeling was destijds dat de samenwerking na drie jaar 

geëvalueerd zou worden. Op dit moment loopt die evaluatie over de samenwerking binnen de 

gemeenschappelijke Rekenkamer en over het functioneren van de Rekenkamer. Daarin zal ook 

de ervaren meerwaarde van de Rekenkamer naar boven kunnen en moeten komen. Bij de 

instelling van de Rekenkamer is destijds door alle deelnemende overheden heel bewust de 

keuze gemaakt om een volstrekt onafhankelijke Rekenkamer in te stellen. Daar staan wij als 

vier Randstedelijke provincies nog steeds achter. Daarbij mogen wij het gezamenlijke belang 

niet uit het oog verliezen. Namelijk een beter functionerend openbaar bestuur. Dat komt ook 

terug in de missie van de Randstedelijke Rekenkamer. 
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In onze visie helpt de Rekenkamer overheden om rechtmatiger, efficiënter en effectiever te 

werken. Zij onderzoekt, toetst en kijkt samen met de betrokken overheid naar wat er 

verbeterd kan worden en hoe verbeteringen in de procesgang kunnen worden doorgevoerd. De 

Rekenkamer moet geen tweede accountant worden. Een goede en open relatie is daarbij heel 

belangrijk. Ik denk dat u daar een belangrijke rol in kunt en zult vervullen. U hebt in uw 

loopbaan kennisgemaakt met diverse ministeries. U weet als geen ander hoe politieke en 

bestuurlijke afwegingen gemaakt worden en hoe de overheid werkt. Ministeries werken 

waarschijnlijk wel wat anders dan provincies. Sommige ministeries zelfs ieder onderling heel 

verschillend en zelfs de vier provincies in de gemeenschappelijke regeling werken allen op 

hun eigen manier. Zij hebben in de loop der jaren hun eigen cultuur opgebouwd. Het is goed 

als ook daarvoor ruimte is. De meetlat die wordt gehanteerd mag dus geen 

studeerkamerontwerp zijn. U hebt heel veel ervaring op het gebied van onderzoek. U bent 

plaatsvervangend voorzitter van twee Rekenkamercommissies geweest en het instituut 

Rekenkamer of Rekenkamerfunctie is u dus bepaald niet onbekend. Zelf heeft u ergens gezegd 

dat deze functie bij de Randstedelijke Rekenkamer u de mogelijkheid geeft om uw 

inhoudelijke kennis, managementvaardigheden en politiek bestuurlijke ervaring te bundelen. 

Ik denk/weet dat u daar gelijk in heeft. Ik wens u heel veel succes in uw nieuwe functie als 

bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer. Ik verzoek de griffier om u voor de 

voorzittersstoel voor te geleiden.” 

 

De griffier leidt mevrouw Hoenderdos voor. 

 

De voorzitter: “Dan gaan wij opnieuw over tot een beëdiging en ik verzoek een ieder die 

plechtigheid staande mee te maken. Mevrouw Hoenderdos ik lees u het verklarings- en 

belofteformulier voor. 

Ik verklaar dat ik, om tot lid van de Rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 

beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 

middellijk, enig geschenk of enige belofte, heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik 

getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid 

van de Rekenkamer, naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik.” 

 

Mevrouw Hoenderdos: “Dat verklaar en beloof ik.” 

 

De voorzitter: “Heel hartelijk welkom en heel veel succes. Wij verwachten een hele nuttige 

samenwerking. Dan schors ik nu de vergadering tot 20:00 uur om u allen in de gelegenheid te 

stellen om mevrouw Hoenderdos en de heer Brouwer te feliciteren. Ik verzoek mevrouw 

Hoenderdos en de heer Brouwer om hiervoor in de hal plaats te nemen” 

 

Applaus 

 

Schorsing. 

  

De voorzitter: “Ik heropen de vergadering. Wij gaan over tot onze orde. Die orde houdt in dat 

ik moet mededelen dat er mondelinge vragen zijn aangekondigd van de zijde van de CDA 

fractie door mevrouw Luijer, met betrekking tot de ontwikkelingen rond de IJsselmeer 

Ziekenhuizen.” 

 

Mevrouw Luijer: “Dank u wel voorzitter. Wij hebben waarschijnlijk allemaal wel de publiciteit 

gevolgd met betrekking tot de kwaliteit van de medische zorg in de ziekenhuizen in onze 

provincie. Zo had langere tijd geleden Elsevier een onderzoek waaruit bleek dat deze 

Ziekenhuizen op een aantal medisch specialismen heel positief scoorden. Zelfs landelijk. Maar 

onlangs verscheen in het A.D. het ‘ziekenhuis top 100 onderzoek’. Daaruit blijkt dat de twee 

meest slecht scorende ziekenhuizen zich in onze provincie bevinden. Op 28 augustus 

jongstleden kwam het bericht in de krant dat de IJsselmeer Ziekenhuizen dit jaar afsluiten 

met een aanzienlijk verlies. In het betreffende persbericht wordt vermeld dat men met 

verbeteracties in productieverhoging en kostenbesparing het verlies wil trachten te 

voorkomen. 
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Alhoewel tevens melding gemaakt wordt van het feit dat men blijft investeren in kwaliteit en 

veilige zorg vraagt het CDA zich af of en op welke manier het ziekenhuis zich inzet voor het 

verhogen van het vertrouwen van de cliënten, de bewoners van Flevoland.  

Investeren in het verhogen van het vertrouwen van de bewoners van Flevoland en daarmee de 

verhoging van de zogenaamde adherentie van de IJsselmeer Ziekenhuizen lijkt ons van 

minstens zo eminent belang als het realiseren van efficiencywinst door het verbeteren van 

werkprocessen. Het CDA is van mening dat de provincie een verantwoordelijkheid heeft in het 

voor haar bewoners garanderen van de aanwezigheid van goede medische zorg. Op welke 

manier de provincie die rol kan en wil invullen is een beleidskwestie. Daarover zullen wij met 

elkaar ongetwijfeld in debat gaan. Naar aanleiding van de recente berichtgeving vragen wij 

het college ons op dit moment te informeren over het volgende: heeft het college 

kennisgenomen van het feit dat er in de media bijzonder ongunstige berichten zijn verschenen 

met betrekking tot de ziekenhuiszorg in onze provincie? Heeft het college inzicht in de 

redenen waarom beide ziekenhuizen zo laag scoren in het onderzoek van het A.D.? Bent u 

genegen ons daarover te informeren? Kan het college ons melden of en op welke wijze de 

ziekenhuizen werken aan het herstel van het vertrouwen van hun cliënten cq. de burgers van 

Flevoland? Kan het college de continuïteit van de medische zorg in onze provincie voor de 

kortere en de langere termijn garanderen en/of ons melden dat deze voorziening in gevaar is? 

Dank u wel.” 

 

Gedeputeerde Bos: “Dank u wel voorzitter. Het college heeft kennisgenomen van het A.D. 

onderzoek en het bericht over de financiële situatie van de IJsselmeer Ziekenhuizen. 

Afgelopen maandag is er door mij een bestuurlijk overleg georganiseerd met de wethouders 

van Lelystad en de Noordoostpolder en de raad van bestuur van de IJsselmeer Ziekenhuizen. 

De raad van bestuur van het ziekenhuis heeft ons daar nader geïnformeerd. Binnenkort is er 

ook bestuurlijk overleg met de zaad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Ons college 

concludeert dat op basis van de onderzoeksgegevens een aantal processen nog niet voldoet 

aan de gewenste standaard niveaus. Overigens concluderen wij ook dat in andere 

onderzoeken, daar refereerde u al aan, waar andere zaken gemeten worden, er een positief 

beeld over de ziekenhuizen aanwezig is. Desalniettemin zullen wij de ziekenhuizen vragen 

naar de achtergronden van deze scores alsmede naar de acties tot verbetering. Uit informatie 

van beide ziekenhuizen maken wij op dat de ziekenhuizen op velerlei wijzen werken aan 

verbetering van klantgerichtheid en klanttevredenheid. In aansluiting op uw eerdere vraag 

zullen wij de ziekenhuizen vragen om ons ook daarover nader te informeren. Uw laatste vraag 

vond ik wat ingewikkelder. Binnen de bestuurlijke context van de ziekenhuisvoorziening en de 

ziekenhuisexploitatie in ons land, heeft de provincie geen positie en verantwoordelijkheid tot 

het garanderen van ziekenhuisvoorzieningen. De door u gevraagde garantie kunnen wij 

daarom ook niet geven. Wat wij wel reeds enkele jaren doen is bestuurlijke zorg dragen voor 

het behoud van goede ziekenhuiszorg in onze provincie. Deze zorg is u bekend en hebben wij 

al een groot aantal jaren met uw Staten gedeeld. Vanuit onze positie proberen wij het 

uiterste bij te dragen aan de continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Flevoland. 

Inmiddels heeft het college besloten om samen met de gemeenten Lelystad en 

Noordoostpolder een onafhankelijke analyse te laten maken van de financiële situatie van de 

IJsselmeer Ziekenhuizen alsmede van de te verwachten resultaten van de te nemen 

verbeteracties. Dank u wel voorzitter.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Hebt u nog behoefte aan nadere vragen mevrouw Luijer?” 

 

Mevrouw Luijer: “Nee, dank u.” 

 

De voorzitter: “Dan sluit ik hiermee dit punt af.” 

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter: “Heeft iemand opmerkingen bij de agenda of kunnen wij deze agenda volgen? 

Dat is het geval. Dan stellen wij de agenda vast zoals hij voorligt.” 

 
3.   Beëdigen bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer                                                                

 

 

4. Vaststellen van de notulen. 
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         Notulen van de openbare vergadering van 29 mei 2008 

      De voorzitter: Er zijn geen tekstwijzigingen ontvangen. De notulen kunnen conform worden 

vastgesteld.” 

 

Notulen van de openbare vergadering van 12 juni 2008 

De voorzitter: Hiervoor is een wijzigingsvoorstel ontvangen. Op blz. 9 van die notulen (blz. 

129 in de bundel) staat in de voorlaatste alinea van punt 8, waar de heer Greiner aan het 

woord is, het woord Breman en dat moet zijn breedband. Ik neem aan dat u met die correctie 

kunt instemmen. Voor het overige zijn er geen opmerkingen ingediend. De notulen worden 

met inachtname van deze wijziging vastgesteld.” 

 

         Notulen van de besloten vergadering van 1 juli 2008 

De voorzitter: Hoewel er geen voorstellen tot tekstwijziging zijn ontvangen begrijp ik dat de 

heer Siepel hierover een opmerking wenst te maken.” 

 

De heer Siepel: Voorzitter ik kan mij herinneren dat er tijdens die vergadering een 

amendement is ingediend en de tekst van het amendement is niet opgenomen in het verslag. 

Ik zou graag zien dat deze alsnog in het verslag wordt opgenomen.” 

 

De voorzitter: Wij zullen het als bijlage aan het verslag toevoegen. Geen andere 

opmerkingen? Dan zijn de notulen met in acht name van het feit dat er een bijlage aan zal 

worden toegevoegd, vastgesteld.” 

   

5.     Mededelingen 

      Er zijn geen mededelingen. 

 

6.      Lijst ingekomen stukken 

De voorzitter: Heeft iemand iets op te merken bij de voorstellen 1 t/m 9? Niemand. Dan zal 

conform worden gehandeld.” 

  

7.      Hamerstukken 

a. Uitvoering Omgevingsplan; sturing op Omgevingsbeleid 

b. Eindverantwoording Renovatie nieuwbouw Provinciehuis 

De voorzitter: “Ik mag aannemen dat de hamerstukken conform kunnen worden vastgesteld. 

Dat is het geval.” 

 

8.     Nieuwe concessie Omroep Flevoland 

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

 

Eerste termijn. 

 

Mevrouw Roda: “Dank u wel voorzitter. In de commissievergadering van vóór de zomer hebben 

wij het al even gehad over de nieuwe concessie van Omroep Flevoland. Vanuit mijn fractie 

zou ik graag willen ingaan op beslispunt vijf zoals dat in het voorstel van GS staat. Dat betreft 

de samenstelling van het programma beleidsbepalend orgaan. Het PBO. Voorzitter, de 

Flevolandse samenleving verandert voortdurend. Steeds meer mensen wonen in het stedelijk 

gebied. De bedrijvigheid en mobiliteit nemen toe. Steeds meer mensen vinden hun weg op de 

arbeidsmarkt als werknemer of als werkgever. Inwoners van deze provincie komen uit alle 

windstreken en nemen hun cultuur en levensbeschouwelijke achtergrond mee. Het PBO heeft 

de taak om deze grote diversiteit van mensen zich te laten herkennen in de programmering 

van Omroep Flevoland. Dat is geen eenvoudige taak maar de leden van het PBO proberen om 

brede aansluiting te vinden in het segment van de samenleving waarvoor zij in dat PBO zitting 

hebben genomen. In de mediawet staat dat de samenstelling van het PBO representatief dient 

te zijn voor de belangrijkste in de provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen. In de huidige concessie worden godsdienstige en 

geestelijke stromingen concreet vertaald naar ‘kerken’. 

 

Gezien de toenemende diversiteit van onze samenleving op het vlak van godsdienst en 

geestelijk leven is voor ons het woord kerken een iets te beperkte concretisering van dit 
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artikel in de wet. Volgens ons sluit een wat bredere benaming beter aan bij de opvatting die 

ook binnen het PBO zelf leeft en die de voorzitter ons schriftelijk heeft laten weten. Men 

heeft op 25 augustus dit onderwerp ook daar besproken. Men geeft aan dat ‘kerken’ een te 

smal begrip is. “Het PBO tracht,” en ik citeer hier,”uitdrukkelijk alle religieuze stromingen in 

onze aandacht te betrekken, of zij nu wel of niet een instituut zijn en of zij nu wel of niet 

een godsbeeld hebben, is daarbij voor  

ons niet relevant.” Einde citaat. De brede opvatting wordt bovendien onderschreven door de 

provinciale Raad van Kerken die momenteel een afgevaardigde levert voor het PBO. De Raad 

van Kerken stimuleert en organiseert interreligieuze ontmoetingen en staat voor ontmoeting, 

dialoog en onderling respect. Niet voor uitsluiting. In deze geest zien wij een benaming 

waarin zowel kerken als andere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zich 

herkennen. Omdat op dit moment de concessie en dus ook de gewenste samenstelling van het 

PBO voor de komende vijf jaar wordt vastgesteld, willen wij voorstellen om het woord kerken 

te vervangen door levensbeschouwelijke organisaties en daarmee de wet beter gestand te 

doen en aan te sluiten bij de realiteit. Wij dienen daartoe een amendement in. Voor het 

overige kunnen wij ons vinden in het voorstel van GS.” 

 

De bode haalt het amendement op. 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Het amendement is zo beknopt dat ik mag aannemen dat we door 

kunnen gaan met het eventuele debat daarover.” 

 

Mevrouw Luijer: “Allereerst een vraag aan GroenLinks. Bij het overzicht van de huidige 

samenstelling staat twee keer het woord ‘kerken’. Is het uw bedoeling om beide woorden te 

veranderen? Links staat ‘ kerken’ en een rechts staat Raad van Kerken Flevoland. Wordt dat 

dan ook de Raad van Levensbeschouwelijke Groeperingen of wat moet ik mij daarbij dan 

voorstellen? 

 

De voorzitter: “Voor alle duidelijkheid. In het besluit staat dat niet. Waar u het over heeft 

staat alleen in de bijlage.” 

 

Mevrouw Roda: “Ter verduidelijking. Het gaat ons om het beslispunt vijf en het woord 

‘kerken’.” 

 

De heer Brouwer: “Voorzitter, ik zou eigenlijk niet het woord voeren maar nu ik het verhaal 

hoor van mevrouw Roda over het aangekondigde amendement, wil ik daar toch even op 

ingaan. De ChristenUnie is het niet eens met de verandering die u voorstelt voor de doelgroep 

‘kerken’. Wij zijn het eens met wat het CDA eigenlijk al gezegd heeft in de commissie. Wij 

gaan voor duidelijkheid in deze. De doelgroep ‘kerken’ wordt vertegenwoordigd door de Raad 

van Kerken. Als ik lees wat de Raad van Kerken op haar eigen website zegt, en dan citeer ik: 

“Samenleven doe je gezamenlijk. Als blanken, zwarten, bruine, gelen. Als socialist, liberaal, 

christendemocraat. Als christen, moslim en humanist. Het impliceert niet alleen dat je de 

ander respecteert in zijn of haar eigenheid, het vraagt ook medeleven met hoogte- en 

dieptepunten in het leven van de ander. Door te laten merken dat je werkelijk oog hebt voor 

de ander kan er een vruchtbaar klimaat ontstaan voor samenleven.” Dat zegt mij genoeg en 

dan denk ik inderdaad dat die opvatting door hen goed vertegenwoordigd wordt en dat zij 

opkomen voor alle geloofsovertuigingen. Wat dat betreft denk ik dat kerken ook heel 

belangrijk zijn in Flevoland en dat zij Flevoland heel goed kunnen vertegenwoordigen in het 

PBO. In de commissie is ook discussie geweest over het feit of ‘milieu’ niet veranderd moest 

worden. Nee, daar valt natuur ook onder. Onder ‘kerken’ vallen ook welzijn en allochtonen en 

zij worden dus goed vertegenwoordigd. Al met al spreken wij bij zo ’n programmaraad, bij de 

genoemde sectoren, over een representatieve afspiegeling van de Flevolandse samenleving. 

Het hoeft geen complete afspiegeling van elke groep te zijn. Je noemt bijvoorbeeld ook niet 

een aparte mannenorganisatie. Dat waren mijn opmerkingen in eerste termijn, voorzitter.” 

 

 

 

 

De heer Bogerd: “Ja, voorzitter wij worden uitgelokt door GroenLinks om hier iets over te 

zeggen. Met name over het begrip levensbeschouwelijke organisaties. Dat is een 
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containerbegrip. Hoeveel levensbeschouwelijke organisaties hebben we niet in Flevoland. Dat 

kan zelfs buiten de godsdienstige stromingen om zijn. De programmaraad behoort een 

afspiegeling te zijn van de inwoners van Flevoland. Er is zorgvuldig gekeken naar die 

afspiegeling in de samenstelling van de programmaraad. In het jaaroverzicht hebben wij nog 

eens een keer kunnen zien wie er allemaal inzitten. Uit alle stromingen en richtingen in 

Flevoland zijn er vertegenwoordigers. Er is ook een vertegenwoordiger van de kerken. Ik zou 

het jammer vinden voorzitter, dat waar Flevoland sterk is geweest in de religieuze stroming, 

die op de kerken gebouwd is, dat ‘kerken’ verwijderd zou worden.” 

 

Mevrouw Kuijken: “Dank u wel voorzitter. Wij steunen het amendement van GroenLinks. Wij 

steunen dat amendement omdat je met het weergeven van de sectornaam, de breedte 

aangeeft van de organisaties die de vertegenwoordiger zullen zijn van die sector. Op het 

moment dat je, je alleen maar beperkt tot ‘kerken’ sluit je daar, in theorie, een heleboel 

andere levensbeschouwelijke organisaties mee uit. De invulling; welke organisatie dat nu 

daadwerkelijk vorm zal gaan geven, zal door de omroepen worden gedaan. Zij zullen moeten 

kijken welke organisatie daar het beste bij past. Voor de PvdA is het van belang dat de 

sectornaam die je daar opzet, een benaming is die daadwerkelijk weergeeft wat je bedoelt. 

Als je bedoelt dat je alle levensbeschouwelijke organisaties mee wilt nemen dan zul je dat 

ook in de benaming moeten aangeven. Daarom steunen wij het amendement van GroenLinks. 

Dank u voorzitter.” 

 

Mevrouw Van Stenus: “Ook wij ondersteunen het amendement van GroenLinks en we sluiten 

ons aan bij de PvdA. Wij zien het veranderen van ‘kerken’ niet als het weghalen van ‘kerken’ 

maar wij zien dit nieuwe begrip als een aanvulling.” 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Dank u voorzitter. Ook wij sluiten ons aan bij het amendement 

van GroenLinks. Ik wil niemand beledigen van welke geloofsrichting dan ook maar door het 

alleen in te perken naar ‘kerken’ sluit je andere groepen die onder het begrip 

levensbeschouwelijke organisaties vallen, uit. Of zij nu in God geloven of in Allah of ergens 

anders in, wij denken dat door alleen ‘kerken’ op te nemen, die nu vertegenwoordigd worden 

door de Raad van Kerken, je het teveel inperkt. Als ik kijk naar de omschrijving van artikel 30 

van de mediawet die heel duidelijk spreekt over godsdienstige en geestelijke stromingen dan 

ondersteunen wij de omschrijving van GroenLinks van harte.” 

 

Mevrouw Bax: “Wij ondersteunen dit amendement ook. De heer Van Ravenzwaaij zei het ook 

al het lijkt alsof bepaalde groeperingen anders worden uitgesloten.” 

 

Mevrouw Luijer: “Ik vroeg me even af of het de bedoeling was om van de logica af te wijken 

van ‘kerken’ en de Raad van Kerken. Waar een nieuwe concessie al niet toe kan leiden. Met 

de mededeling van GroenLinks in de commissie om het woord ‘kerken’ te willen vervangen, 

zijn wij eigenlijk in verlegenheid gebracht. Ik zou willen bepleiten dat wij in de commissie 

nog eens met elkaar gaan praten over de samenstelling van het programmabeleidsbepalend 

orgaan. Dan kunnen wij ook kijken of überhaupt deze doelgroepen de brede lading dekken 

zoals wij de programmaraad zouden willen zien samengesteld. Dan kunnen wij ook kritisch 

kijken naar de organisaties die daar achter staan. Nu wordt één begrip, de ‘kerken’ eruit 

gelicht en daar gaan we dan met elkaar een verandering op aanbrengen. Weliswaar, dat is ons 

ook bekend, heeft de programmaraad zelf aangegeven dat deze wijziging haar aanspreekt, 

maar de vertegenwoordiger van de Raad van Kerken heeft gezegd dat de Raad van Kerken al 

de breedte bediend die geambieerd wordt. Het CDA is van mening dat het bestuurlijk 

eigenlijk niet helemaal netjes is om één categorie hier zo uit te lichten en er, heel 

principieel, de status van te veranderen. Het CDA zal dit amendement niet steunen. We zien 

over 5 jaar dan wel weer.”  

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Voorzitter mag ik bij wijze van interruptie mevrouw Luijer er op 

wijzen dat als we gewoon overnemen wat in artikel 30, letter c. van de mediawet staat 

‘godsdienstige en geestelijke stromingen’, dan voldoen wij uitstekend aan de wet.” 

 

De heer Bogerd: “Bij interruptie, voorzitter. U zegt godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Levensbeschouwelijke organisaties kunnen ook niet godsdienstige en niet geestelijke 
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stromingen zijn. Het is een veel breder begrip dan dat het alleen verband houdt met de 

godsdienstige en geestelijke stromingen.” 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Maar zij kunnen het evengoed wel zijn. Wij weten dat niet exact 

bij een geloof of een levensbeschouwelijke organisatie.” 

 

De heer Bogerd: “Ik ben bijna geneigd om clubs in Nederland te noemen die onder 

levensbeschouwelijke organisaties vallen waarvan u en ik zeggen: ze zijn anti democratisch.” 

 

De heer Oost: “De conclusie kan dus zijn dat levensbeschouwelijk niet past binnen de 

mediawet.” 

 

De voorzitter: “Ik zie dat er geen andere leden van de Staten zijn die in deze ronde het woord 

willen voeren. Ik geef kort de gelegenheid aan de heer Dijksma om te reageren en daarna 

beginnen we de tweede termijn over dit onderwerp, te beginnen met mevrouw Roda.” 

 

Gedeputeerde Dijksma: “Ja, voorzitter vanuit het college zijn er geen principiële bezwaren 

tegen het noemen van de term levensbeschouwelijke organisaties omdat wij aannamen dat 

daar ook gewoon de kerken onder vallen en zij er een belangrijk onderdeel van uitmaken. Als 

antwoord op de opmerking van het CDA - mevrouw Luijer- dat er wordt gezegd dat zij over de 

samenstelling nog wil praten, merk ik op dat er door de Tweede Kamer inmiddels een nieuwe 

multimediawet is goedgekeurd. Hij moet nog wel door de Eerste Kamer dus u hebt nog kans 

om te lobbyen bij uw partijgenoten. In die nieuwe wet is heel duidelijk gesteld dat GS niet 

meer de leden van de programmaraad kan benoemen of ontslaan. Wat dat betreft is het een 

aflopende zaak. Ik denk dat we over dit punt niet meer uitgebreid met elkaar kunnen 

discussiëren als de wet is aangenomen. Wij kunnen alleen nog aangeven uit welke 

denominaties wij de programmaraad samengesteld willen zien.” 

 

Tweede termijn. 

 

Mevrouw Roda: “Dank u wel. Ik wil twee dingen nog graag zeggen. Het is uitdrukkelijk niet de 

bedoeling - ik proef dat bij enkele reacties een beetje - om kerken dan wel de Raad van 

Kerken te verwijderen uit de programmaraad van de omroep. Waar het om gaat is juist om 

een meer inclusief begrip te vinden waar ook kerken onder vallen. Verder is het ook absoluut 

niet de bedoeling om ons te mengen in de vraag welke personen de sectoren 

vertegenwoordigen. Ik zeg ook helemaal niet dat degene die nu voor de Raad van Kerken in de 

programmaraad zit, niet een prima vertegenwoordiger zou zijn van een breder segment. Dit 

ter aanvulling.” 

 

De heer Brouwer: “Voorzitter, ik wil nog wel kwijt dat ik het met de heer Bogerd eens ben dat 

levensbeschouwelijk erg breed is. Ieder mens hier heeft een levensbeschouwing. Dat zegt mij 

niet zoveel. Ik ben het eens met mevrouw Luijer. Waarom moeten eenzijdig alleen de kerken 

eruit worden gehaald en bijvoorbeeld niet natuur/milieu. Daar is in de commissie ook over 

gediscussieerd. Dat wordt niet genoemd en waarom dan wel expliciet de kerken. Dat betreur 

ik en vind ik jammer. Ik vind het ook jammer dat de VVD zo snel meegaat. Met name als je de 

nieuwe liberale visie van Mark Rutte hoort, waarin hij expliciet het belang van de kerken voor 

onze samenleving noemt. Dan had ik een ander geluid verwacht.” 

 

Mevrouw Van Stenus: Wij sluiten de kerken niet uit.” 

 

De heer Brouwer: “Nee, dat begrijp ik. Maar dat hij dit juist zo expliciet noemde, deed me 

goed. Dank u wel.” 

 

De heer Bogerd: “Ja voorzitter, dat was hetgeen ik eigenlijk nog wilde zeggen. Er wordt 

gezegd: wij sluiten de kerken niet uit en wij willen de kerken niet verwijderen. Wij willen 

niet één categorie er uithalen. 

 

Nu horen we dat de gedeputeerde zegt: de Tweede Kamer heeft de nieuwe wet vastgesteld 

en binnenkort wordt deze vastgesteld door de Eerste Kamer en dan hebben wij er niet veel 

meer over te vertellen. Dan vind ik het wel frappant dat alleen het begrip ‘kerken’ er nu nog 
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heel snel uit moet. Het komt bij mij over alsof dat een woord is dat niet meer in deze tijd 

past.” 

 

Mevrouw Luijer: “Ik sluit mij aan bij de sprekers Freek Brouwer en Rien Bogerd. Bij de 

discussie die voorafgaand aan deze vergadering is gevoerd is wel duidelijk gebleken dat het 

gaat om het onderliggende gevoel dat het monopolie van de christelijke kerken een beetje 

verminderd kan worden. Dat is de onderliggende discussie die speelt.” 

 

Mevrouw Roda: “Bij interruptie. Ik denk dat dat een gevoel van u is. Ik heb dat nooit gezegd.” 

 

Mevrouw Luijer: “Dat kan niet. Dat heeft u letterlijk tegen mij gezegd. Toen zei ik: nou dan 

zijn we er. Daar gaat het om en dat is aan de orde.” 

 

Mevrouw Roda: “Het woord monopolie heb ik nooit in de mond genomen.” 

 

De voorzitter: “Zijn er leden die in de tweede termijn het woord willen voeren? Nee, ik neem 

aan dat de gedeputeerde geen behoefte heeft om nog te reageren. We hebben dit 

amendement. Ik denk dat het zo simpel is dat ik het niet hoef te laten vermenigvuldigen. Het 

gaat om een voorstel van de GroenLinks-fractie om in beslispunt vijf van het besluit het woord 

kerken te vervangen door de woorden levensbeschouwelijke organisaties. Dat is de inhoud van 

het amendement. Dat is iedereen duidelijk? Dat hoef ik niet te gaan laten vermenigvuldigen? 

Nee. Dan stel ik voor om tot besluitvorming over te gaan. Allereerst over het amendement. 

Mag ik degenen die voor het amendement zijn verzoeken hun hand op te steken. 

Voor stemmen: VVD, PvdA, SP, PvdD en GroenLinks. 

Tegen stemmen: CDA, SGP en ChristenUnie. 

Het amendement is aanvaard. 

Dan is het voorstel zoals het er ligt, geamendeerd. Wenst iemand daar nog een stemverklaring 

over af te leggen? Nee. Dan is conform het gewijzigde, besloten.” 

 

9.      Ontwerp Verordening groenblauwe zone 

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

 

Eerste termijn. 

 

De heer Geersing: “Dank u wel mijnheer de voorzitter. Tijdens de besloten vergadering van 1 

juli is het voorbereidingsbesluit groenblauwe zone genomen. Alhoewel deze Staten op 2 

november 2006 hebben besloten om een weg in te zetten die moet uitmonden in de aanleg 

van het Oostvaarderswold, heeft mijn fractie er moeite mee dit los te zien van de tegenstem 

die wij toen uitbrachten. Wij zijn niet los van onze zorg. Wij willen wel handen en voeten 

geven aan de door een meerderheid genomen besluiten. Met het amendement van 1 juli ging 

de discussie al richting de inhoud. Belangrijk voor ons is dat deze discussie nu in alle openheid 

op dit moment wordt gevoerd. Opdat de ontwerpverordening ter inzage gelegd kan worden. 

Wij zouden graag de mogelijkheid openhouden dat het zoekgebied niet wordt ingevuld. Dat de 

mogelijkheden tot ontwikkeling open blijven. Een extra argument dat er inmiddels is 

bijgekomen, is dat de landbouwgrond hard nodig is voor onze voedselproductie en 

energievoorziening. In datgene dat voorligt wordt het zoekgebied beperkt tot de vijf 

noordelijke kavels. Als kiekendief foerageergebied. Alternatieven daarvoor kunnen liggen in 

de Oostvaardersplassen en de vastgelegde 1.650 ha Oostvaarderswold. Wij zouden graag zien 

dat de gedeputeerde in gesprek gaat met de minister en Staatsbosbeheer om de grote grazers 

daar te weren. Bovendien liggen er mogelijkheden om in het agrarisch gebied, samen met de 

agrariërs een foerageergebied in te richten voor kiekendieven. Mogelijkheid te bieden om het 

principe van vrijwilligheid te verlaten, doet geen recht aan de afspraak dat de EHS op basis 

van vrijwilligheid en draagvlak zou worden gerealiseerd. Dan zou ik nog graag willen citeren 

wat daarover gezegd is in de vergadering van 2 november, door gedeputeerde Bliek - toen nog 

Statenlid: “Mijnheer de voorzitter. 

 

Ik wil namens de PvdA, het CDA en VVD een amendement indienen. Dat amendement houdt 

een harde begrenzing in van ongeveer 1.650 ha op het alternatief drie, dus niet de volledige 

1.950 hectare, de begrenzing ten noordoosten vanuit het hart van het Adelaarstracé, achter 

de grenzen van de eerste kavel. Dat is ongeveer 500 m uit het Adelaarstracé. Blijft over een 
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gebied van 300 ha dat niet hard begrensd is. Wij willen het college meegeven voor een 

beperkte periode van vijf jaar het zoekgebied te benoemen ten noorden daarvan, grenzend 

aan de noordelijke grens, zodat in goed overleg met alle belanghebbenden kan worden 

gekomen tot invulling van de 300 ha op vrijwillige basis.” U zult begrijpen dat wij ons niet 

kunnen vinden in de genoemde keuzes. Echter, mochten wij elkaar kunnen vinden om het 

zoekgebied te beperken tot de noordelijke vijf kavels en verwerving op basis van vrijwilligheid 

en mocht omwille van het voorkomen van Staatssteun dit principe verlaten moeten worden, 

dan gaan wij daarin mee. Dank u.” 

 

De heer Van der Avoort: “Dank u wel voorzitter. Vandaag nemen Provinciale Staten een 

belangrijke vervolgbeslissing in het traject om het omvangrijke project groenblauwe zone/ 

Oostvaarderswold te kunnen realiseren. Het is de beslissing om in te stemmen met inspraak. 

Het is een belangrijke beslissing. Op 1 juli jongstleden hebben de Staten besloten om 

daarvoor de provinciale planologische verordening in te zetten. Met dit nieuwe instrument is 

de provincie in staat om het provinciaal belang goed te waarborgen in de gemeentelijke 

bestemmingsplannen. Het doel is om de groenblauwe zone te verwezenlijken. Dit zoals in het 

Omgevingsplan in november 2006 door de Staten is besloten. Op 1juli is met het college 

afgesproken om de inhoudelijke discussie over het zoekgebied, het gehele gebied waarover 

een voorbereidingsbesluit is genomen, vandaag te houden. Om deze discussie mogelijk te 

maken heeft het college daartoe keuzes opgenomen in het voorliggende ontwerp. We kunnen 

nu richting geven aan dit ontwerp, om in december 2008 definitief de provinciale verordening 

te kunnen vaststellen. De VVD heeft veel waardering voor deze aanpak. Zodat de Staten een 

afgewogen keuze kunnen maken, rekening houdend met de grote belangen die er liggen voor 

de betrokken partijen. De VVD waardeert ook de vele achtergrondinformatie die is 

uitgewisseld en de professionele manier waarop de projectafdeling dit heeft voorbereid. 

Volgens mij kijkt ambtelijk Nederland naar Flevoland op dit moment. Voor de VVD-fractie en 

de gemeentefracties van de VVD, heb ikzelf uitgebreid onderzoek gedaan om dit ingewikkelde 

dossier goed te kunnen beoordelen. Daarbij heb ik niet geschroomd om kritische vragen te 

stellen aan allerlei organisaties en goed te luisteren en conclusies te trekken. Er ligt een 

opgave om 1.950 ha te realiseren. Naar aanleiding van de besluitvorming van 2 november, 

hebben de Staten besloten om 1.650 ha definitief te begrenzen en 300 ha nog te verwerven 

op vrijwillige basis, in een zoekgebied van circa 900 ha. Dit in een periode van vijf jaar. Het 

huidige college heeft in haar hoofdlijnenakkoord aangegeven binnen twee jaar duidelijkheid 

te geven hoe deze opdracht wordt ingevuld. Hiermee wordt ook gehoor gegeven aan de wens 

van de betrokken agrariërs om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Ik was vanmiddag een 

beetje verbaasd dat de landbouwers dat in een eerder stadium al voldoende vonden. Ik heb 

dat niet begrepen want volgens mij heeft het college er juist op ingezet om duidelijkheid te 

geven. Dat betekent nog niet dat bekend is dat de ontbrekende 300 ha worden gevonden. 

Procedureel moet het conceptontwerp ter inzage worden gelegd. U vraagt vandaag aan de 

Staten om daarmee in te stemmen. De VVD-fractie is ook erg benieuwd naar wat de 

belanghebbende overheden, instanties, betrokken agrariërs en andere organisaties nog gaan 

zeggen op dit voorstel. We hebben er vanmiddag al wat van mogen horen en als ik kijk naar 

de wethouders van de grote steden die willen uitbreiden, dan hebben ze het eigenlijk hard 

nodig. We hebben vanmiddag ook met elkaar afgesproken/toegezegd dat er een hoorzitting 

komt. Daar kan ook nog discussie plaatsvinden. De VVD-fractie wilde eigenlijk al op 1 juli het 

voorbereidingsbesluit op de hele zoekzone verkleind hebben. Voor het gebied zou dan meteen 

duidelijk zijn waar de dan nog niet gevonden hectares moeten worden gezocht. Het gehele 

gebied komt dan niet op slot te zitten. Doordat openbare behandeling op dat moment niet 

mogelijk was, is de behandeling uitgesteld naar vandaag. De noodzaak van het zoekgebied 

wordt gevormd door de toekomstige uitbreiding van zowel Almere als Lelystad en de daarmee 

samenhangende wettelijke opdracht om hiervoor compenserende gronden te verwerven. De 

VVD is het eens met het college om het zoekgebied te verkleinen tot de vijf meest noordelijk 

gelegen kavels. Dus b2. Uit de studie over de kiekendieven blijkt dat het extra 

foerageergebied op die locatie het meest effectief is. 

 

De afstand tot het broedgebied in de Oostvaardersplassen is bepalend voor deze locatie. De 

VVD is zich er terdege van bewust dat wij als provinciaal bestuur tevens de taak hebben de 

instandhouding van dit broedgebied te controleren. Door toetsing van het beheerplan voor dit 

Natura 2000 gebied. Het college zal dit moeten toetsen en wij zullen er scherp op toezien. Ik 

heb in mijn onderzoek ook uit gesprekken met Staatsbosbeheer begrepen dat de betrokken 
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partijen daarvoor worden benaderd. Er wordt in het gebied natuurlijk verschillend gedacht 

over hetgeen wij besluiten. Ook vanmiddag tijdens de inspraak in de vergadering van de 

commissie Ruimte hebben wij kennisgenomen van de reacties. De emotie die soms doorklinkt 

in de argumentatie wordt door ons gevoeld. Laat daarover geen misverstand bestaan. 

Natuurlijk wordt met de ingebrachte argumenten, waar mogelijk, rekening gehouden in het 

vervolgproject, maar de wet en regelgeving dwingt ons af en toe pijnlijke beslissingen te 

nemen. Indien de Staten kiezen voor b2 dan stelt u voor om een keuze te maken ten aanzien 

van de vrijwilligheid. De VVD-fractie is unaniem van mening dat de vrijwilligheid gewaarborgd 

moet worden. Dit conform de besluitvorming in 2006. Dat betekent dat er een keuze moet 

worden gemaakt waarbij de vrijwilligheid goed is geregeld. Het college blijkt een probleem te 

hebben bij de keuze van c1 als wordt uitgegaan van vrijwilligheid. Er is dan mogelijk minimaal 

risico op onbedoelde staatssteun. Een dergelijke situatie is ook financieel zeer nadelig voor de 

betrokken agrariërs. Het is dus logisch om voor c3 te kiezen. We hebben het vanmiddag over 

een wijziging in de tekst gehad. Ik neem aan dat u daar op reageert. Met een duidelijke uitleg 

van deze constructie, kunnen wij daar verder mee akkoord gaan. Dat betekent dat de VVD-

fractie het eens is met het college en dat er verder geen verwarring kan ontstaan over de 

term; de vrijwilligheid op dit moment te verlaten. De VVD-fractie kan akkoord gaan met de 

beslispunten en de uitwerking daarvan. In december is dan verdere besluitvorming van de 

ontwerpverordening met een compleet inzicht in alle zienswijzen. Aan de hand van de 

reacties op de ontwerpverordening en de resultaten van de inventarisatie wordt dan een 

besluit genomen over de begrenzing van het gebied en vervalt de rest van het zoekgebied. 

Zover mijn eerste termijn. Ik neem aan dat u straks nog iets zegt over de tekst.” 

 

De heer Bogerd: “Voorzitter, de heer Van der Avoort zegt dat de VVD uitspreekt dat de 

vrijwilligheid niet mag worden verlaten. Heb ik hem zo goed verstaan? Als ik c3 lees, daar 

staat: de vrijwilligheid vooralsnog te verlaten. Dat is niet meer vrijwillig. Dat is vooralsnog 

verlaten. Hoe moet ik dat in de visie van de VVD zien?” 

 

De heer Van der Avoort: “In december wordt bij de inventarisatie van wie bereid is om zijn 

kavel te verkopen, het gebied begrensd. Wie dat niet wil en blijft zitten, daarvoor vervalt het 

zoekgebied. Dat staat in de nieuwe tekst. Het zou prettig zijn als we die nieuwe tekst nu 

zouden krijgen.” 

 

De heer Bogerd: “Die nieuwe tekst ken ik niet.” 

 

De heer Van der Avoort: “Die is vanmiddag wel besproken maar die moet hier nog op tafel 

komen.” 

 

De heer Bogerd: “Wie brengt die tekst op tafel?” 

 

De voorzitter: “Ik weet het niet zeker maar ik begrijp dat er een nieuwe tekst is. Die tekst 

moet wel ingediend worden.” 

 

De heer Van der Avoort: “Ik heb ook een amendement, dus wat wilt u?” 

 

De voorzitter: “Van de zijde van het college is op dit moment geen nieuwe tekst voorgelegd. 

Het lijkt mij dat als er sprake is van een overleg dat kennelijk vanmiddag heeft 

plaatsgevonden in de commissie, waar over een nieuwe tekst is gesproken, deze tekst dus uit 

de Staten zal moeten komen als hij er is.” 

 

De heer Van der Avoort: “Ik heb hier een nieuwe tekst. Ik wil hem best bij het amendement 

doen als de andere partijen/mede indieners daarmee akkoord gaan.” 

 

 

 

De voorzitter: “Ik denk dat die tekst in ieder geval ter discussie moet komen.” 

 

De heer Van der Avoort: “Hij moet eerst nog ondertekend worden.” 
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De heer Bogerd: “Als deze tekst niet ingediend wordt mijnheer Van der Avoort, wilt u dan niet 

spreken over een nieuwe tekst.” 

 

De heer Van Amerongen: “Voorzitter, met uw welnemen. Kunnen wij even schorsen om de 

tekst op een goede manier te kunnen indienen namens de coalitiefracties?” 

 

De voorzitter: “Ik schors de vergadering voor 5 minuten.” 

 

Schorsing. 

 

 

De voorzitter: “Ik heropen de vergadering. 

 

De heer Van der Avoort: “Namens het CDA, PvdA en VVD dien ik een amendement in. 

 

De voorzitter: “Ik lees uit het amendement dat door VVD, CDA en PvdA is ingediend, de 

gewijzigde redactie voor bij keuze c3 van het Statenvoorstel: ‘De vrijwilligheid op dit moment 

te verlaten en in december 2008 de definitieve besluitvorming over verordening plaats te 

laten vinden. Ten behoeve van deze besluitvorming wordt geïnventariseerd wie in het 

zoekgebied vrijwillig tot verkoop wil overgaan en wie niet tot verkoop wil overgaan. Aan de 

hand van de reacties op de ontwerpverordening en de resultaten van de inventarisatie, wordt 

in december 2008 door Provinciale Staten een gebied begrensd waarvoor de bestemming 

groenblauwe zone (Natuur en Water) wordt voorgeschreven. Na het van kracht worden van de 

verordening is er geen sprake meer van een zoekgebied’. Dit is amendement A. Het zal 

worden vermenigvuldigd.” 

 

De heer Van der Avoort: “Voorzitter, nog even een antwoord op de vraag van de heer Bogerd 

naar de vrijwilligheid. In de nieuwe tekst van c3 is het woord ‘vooralsnog’ vervangen door ‘op 

dit moment’. Dat betekent dat het voor een kortstondige periode is. Dit is gedaan om de 

compensatie voor de agrariërs goed te regelen en er voor te zorgen dat er geen sprake zal zijn 

van onbedoelde staatssteun. 

 

De heer Siepel: “Voorzitter, de heer Van der Avoort heeft veel meer onderzoek gedaan dan ik. 

Hij zal dus vast wel een paar vragen van mijn kant willen beantwoorden. Moet ik het zo 

uitleggen mijnheer Van der Avoort dat als in december het besluit genomen is, dat er dan na 

december geen sprake meer is van vrijwilligheid en er dan ook geen sprake meer is van 

verplicht zijn? Is met de stand van zaken van december de invulling gegeven aan het 

zoekgebied en hoeft er niet verder gezocht te worden naar meer gronden?” 

 

De heer Van der Avoort: “Er hoeft niet verder gezocht te worden, maar er ligt nog wel een 

opgave. We hebben dan nog geen 1.950 ha. Dan krijgen we het punt dat als een boer alsnog 

wil verkopen het weer terug zal moeten komen bij de Staten om het te begrenzen om op die 

manier weer de staatssteunproblematiek te voorkomen. Daar is ruimte voor. Percelen worden 

omgewisseld of er zijn misschien andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld met agrarisch 

natuurbeheer. Dat weten we allemaal niet. Ik vind dat ook een discussie die we in december 

pas kunnen voeren.” 

 

De heer Siepel: “Nu heel concreet. Legt u zich neer bij het gegeven dat als er in december 

niet 300 ha verworven of aangeboden is, dat het dan niet 300 ha maar misschien 200, 100 of 

nul is?” 

 

De heer Van der Avoort: “Ja, dat klopt.” 

 

De heer Siepel: “Dank u wel voor uw helderheid.” 

 

De voorzitter: “Zijn er anderen die het woord wensen te voeren over dit onderwerp? We zijn 

in de eerste termijn.” 

 

De heer Stuivenberg: “Voorzitter, door alle commotie die rond dit onderwerp is ontstaan, is 

vooral bij de direct betrokkenen de indruk gewekt dat het besluit zoals dat in 2006 genomen 
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is, op losse schroeven is komen te staan en er daarmee sprake is van een onbetrouwbare 

overheid. We spreken hier over een ontwerpverordening waarbij een zoekgebied nog steeds 

noodzakelijk is. Om de werkingssfeer van deze verordening ook voor dat gebied, voor zover 

het niet definitief is vastgesteld, te laten werken is het noodzakelijk om tot deze constructie 

te komen. Wij zijn dan ook voorstander, als SP-fractie, van de keuze die voorgelegd is bij b2, 

mits er een toevoeging aan gekoppeld wordt. Wij begrijpen dat gebleken is dat 900 ha niet 

noodzakelijk zijn. Dat het beperkt kan blijven tot 300 ha. Daar zitten alleen risico's aan vast. 

We gaan namelijk nog steeds van de vrijwilligheid uit. De werking van de verordening willen 

we nog steeds op basis van vrijwilligheid met onze agrariërs overleggen. Dat zou kunnen 

inhouden dat er gaten vallen. Om nu te voorkomen dat we met twee stukken zitten en de rest 

niet kunnen benutten, zouden wij als SP-fractie er voorstander van zijn om het zoekgebied uit 

te breiden tot de genoemde vijf percelen inclusief de percelen aansluitend tot 

de Vogelweg. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om met de agrariërs ook op dat gebied te 

kunnen overleggen en wellicht door herverkaveling tot een aaneengesloten gebied te komen. 

Dus kort en goed. Wij kunnen ons vinden in het voorstel b2, aangepast met een amendement 

dat ik aan u zal voorleggen. Vervolgens gaan wij mee met c3 aangepast. Dank u wel.” 

 

De bode haalt het amendement op en overhandigt het aan de voorzitter. 

 

De voorzitter: “Dat amendement houdt een toevoeging in bij keuze b2. De tekst: ‘het 

zoekgebied nader wordt bepaald tot de vijf meest noordelijk gelegen agrarische kavels in het 

zoekgebied’ te laten vervallen en te vervangen door de tekst: ’het zoekgebied omvat de vijf 

meest noordelijk gelegen agrarische kavels in het zoekgebied en de percelen tot de 

Vogelweg’. ‘En de percelen tot de Vogelweg’ is de echte materiële toevoeging. Dat is 

amendement B. Het zal ook worden vermenigvuldigd. Wie mag ik nog meer het woord geven 

over dit onderwerp?” 

 

De heer Meijer: “Dank u, voorzitter. Volgens mij gaat het vanavond over de ter inzage legging 

van dit stuk. We nemen hier geen besluiten. De vraag is kunnen wij met welke variant dan ook 

het stuk ter inzage leggen. Dat is volgens mij de voorliggende vraag. Ik zal proberen om aan 

te geven waarom wij tot een bepaalde keuze komen. Natuurlijk verklap ik geen geheim als ik 

zeg dat wat mijn fractie betreft de ecologische verbindingszone in Europa, cq. wereldwijd, 

niet groot genoeg kan zijn. Wellicht nog even ter herinnering - het is door anderen al 

aangehaald - het door de Staten aangenomen amendement 8 van 2 november 2006. Waarin 

1.650 ha als harde begrenzing werden voorgesteld en 300 ha, binnen vijf jaar, in aan elkaar 

grenzende kavels gevonden moest worden. Het Statenlid mevrouw Bliek maakte toen duidelijk 

dat een beleid van ‘kaveltje wel en kaveltje niet’, niet kon. Dat is wat ons betreft een 

duidelijk uitgangspunt. Volgens mij is dat ook nog steeds waar het over gaat. De 

oorspronkelijke door Staatsbosbeheer voorgestelde robuuste zone van 3.000 ha hadden wij 

natuurlijk liever gehad maar met de uiteindelijke 1.950 ha kunnen wij prima leven. Mijn 

fractie gaat er namelijk van uit dat de laatste 300 ha ook gevonden zullen worden. De brief 

van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid als antwoord op de VVD 

Kamervragen laat geen enkele twijfel bestaan over de noodzakelijkheid van het genomen 

voorbereidingsbesluit, respectievelijk de aanleg van de groenblauwe zone. In de voorliggende 

verordening wordt naar onze mening helder uiteengezet/onderbouwd waarom de ontbrekende 

300 ha in het meest noordoostelijke deel van het zoekgebied wenselijk is. Inclusief de wens 

om het in december 2008 helemaal rond te hebben. Belangrijkste argument voor de 

voorgestelde locatie is naar onze opvatting de grootte van het door Natura 2000 noodzakelijk 

geachte foerageergebied voor de bruine en de blauwe kiekendief. Over de onzekerheid van de 

bewoners en hun bedrijf is het nodige gezegd, geschreven en gecommuniceerd. De 

voorliggende situatie met betrekking tot de nog gewenste 300 ha betekent volgens mijn 

fractie wel dat de onzekerheid voor het grootste deel van de betrokkenen zal worden 

weggenomen als het gaat over de voortzetting van hun onderneming.  

 

 

Als ik het goed begrepen heb gaat het om nog slechts drie bedrijven. Slechts wil niet zeggen 

dat we het als een kleinigheidje wegzetten maar in het algemene belang dat hier toch echt 

aan de orde is moet iedereen doordrongen zijn van de noodzaak van medewerking aan dat 

algemene belang. Hoeveel pijn dat ook doet. Met iedereen bedoel ik dan niet alleen de 

bewoners van het gebied maar ook onszelf. De volksvertegenwoordigers. Het ‘vooralsnog’ in 
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de verordening geeft onzes inziens niet alleen aan dat er daadwerkelijk invulling gegeven 

moeten worden aan het democratisch genomen besluit van 2 november 2006, maar geeft ook 

voor zowel de provincie als de betrokken ondernemers de mogelijkheid aan om alsnog tot 

zaken te komen. Dat daarbij de eigenaren van de overgebleven kavels geen cent hoeven bij te 

leggen bij de verkoop van hun kavel, dat behoeft natuurlijk geen nader betoog. Samengevat 

voorzitter, mijn fractie kan zich dus vinden in de nu voorliggende verordening met de keuzes 

voor b2 en c3 en geeft hiermee haar instemming om de verordening voor inspraak vrij te 

geven. Voor alle duidelijkheid. Wij hebben geen behoefte aan het amendement met de 

nieuwe tekst als het gaat om c3. De tekst zoals hij in de verordening staat is, wat ons betreft, 

glashelder. Dank u wel.” 

 

De heer Rijsdorp: “Dank u wel, voorzitter. De begrippen vandaag: inspraakrijp, inperken 

zoekgebied, handhaven vrijwilligheid. We hebben er al een heel middagprogramma opzitten 

en we gaan het er vanavond nog even over hebben. Het leek even of het alleen maar 

over kiekendieven gaat. In die zin is het denk ik van belang om terug te pakken wat voor 

majeure ontwikkeling wij vandaag faciliteren. Een ecologische verbinding. Na de commissie 

ICMO niet alleen meer voor edelherten maar ook voor anderen. Het versterken van de 

natuurwaarden. Topnatuur, recreatie. Niet alleen voor mensen die in Flevoland wonen maar 

ook als vestigingsklimaat. Het faciliteren van stedelijke ontwikkeling. Oftewel een strategisch 

project dat we nodig hebben om meer verband te krijgen in de hele ontwikkeling van zuidelijk 

Flevoland. Een ontwikkeling waarvan de reikwijdte veel verder reikt. Het faciliteert immers 

de schaalsprong en maakt het daarmee mogelijk om een gedeelte van het Groene Hart te 

ontlasten als het gaat om woningbouw.” 

 

De heer Geersing: “Heeft de heer Rijsdorp daar ook niet 300 ha extra voor nodig?” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Geersing ik geef hier aan over welke grootschalig belang het 

gaat. Dan mag u de conclusie met mij delen dat je daarvoor een bepaalde oppervlakte nodig 

hebt.” 

 

De heer Geersing: “U zei dat de kiekendieven nu niet aan de orde zijn maar volgens mij ging 

daar vanmiddag de volledige discussie over.” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Geersing, de aardigheid is dat de discussie nu over de 

kiekendieven gaat maar dat zij ook gaat over de hele ontwikkeling van het Oostvaarderswold. 

Het gaat ook over de andere ontwikkelingen. Ik denk dat het belangrijk is om ook telkens die 

bril op te zetten. Waarom is dat van belang? Nu om de verordening zelf maar straks ook om de 

besluitvorming in december. Het gaat over stevige besluiten. Dan is het van belang om 

afstand te kunnen nemen en te zeggen: waar doen we het eigenlijk voor? Welk 

maatschappelijk belang is hier in het geding? Dat maakt ook dat je soms besluiten moet 

nemen met een grotere impact dan wanneer er alleen sprake zou zijn van directe lokale 

belangen. Dat is wat de PvdA hier wil duiden.” 

 

De heer Geersing: “Toen ging het er toch over dat er 1.650 ha met eventueel 300 ha 

aangevuld zou worden. Als dat op basis van vrijwilligheid gerealiseerd zou kunnen worden. 

Zoals ik het vanmiddag beluisterde krijg ik het gevoel - u moet maar zeggen als het niet zo is - 

dat we sowieso de 300 ha moeten hebben voor het foerageergebied. Oftewel: toen hebben we 

een besluit genomen over 1.650 ha. Het zou kunnen betekenen dat het 1.650 ha blijft. Nu 

wordt gezegd: het hadden toen eigenlijk al 1.950 ha moeten zijn.” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Geersing, dat is destijds ook onze opvatting geweest. We hebben 

in het kader van het Omgevingsplan het belang geduid van het Oostvaarderswold voor de 

ontwikkeling van Flevoland. We hebben het belang geduid van de schaal. We hebben een 

project gemaakt met een bepaalde omvang.  

Het moet in 2014 klaar zijn. Dat is het project Oostvaarderswold. Over het project 

Oostvaarderswold hebben we gezegd dat van de 1.950 ha, 1.650 ha begrensd is en 300 ha 

moeten we vinden in het zoekgebied. Dat vinden we omdat we de overtuiging hebben en 

hadden op 2 november 2006, dat we 300 ha zouden vinden. Dat was het besluit van 2006. Dat 

is namelijk het moment waarop we zeiden: we hebben deze omvang nodig. Er is een politiek 

compromis geweest, waarin we afspraken hebben gemaakt over een zoekgebied van 900 ha 
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waarin we 300 ha moeten vinden op basis van vrijwilligheid. Binnen vijf jaar. Op dat moment 

hebben we dat toen besloten. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen twee jaar het verzoek 

gekregen om helderheid te verschaffen. Duidelijkheid. Inperken van het zoekgebied. Daarom 

was ook onze middagvergadering van belang. Voor wie er niet bij was zal ik het duiden. De 

inspraak van de LTO gaf aan: ‘Wij stellen dat helemaal niet op prijs. Inperken van het 

zoekgebied. Laat het maar gewoon 900 ha zijn. Laat het maar gewoon vijf jaar zijn. Dan zien 

we wel. Dat is voor ons voldoende duidelijkheid’. In die zin waren wij wel even op het 

verkeerde been gezet. We nemen hier besluiten om te proberen mensen uit een onzekere 

situatie te helpen. De inbreng van de LTO heeft ons aan het denken gezet maar we hebben 

ook het antwoord van het college daarop gehoord. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat we hier 

als bestuur ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij zeggen met elkaar: als we deze 

lijn volgen, is het voor de PvdA een makkelijke keuze, dat we het zoekgebied gaan inperken 

van veel (1.000 ha) naar minder (300 ha). Die keuze maken wij ondanks het feit dat de LTO 

aangeeft het kennelijk niet meer zo belangrijk te vinden. Dat is omdat wij wel degelijk het 

signaal hebben gekregen van vele mensen daar dat inperking een soort rust geeft om de 

toekomst weer op te pakken.” 

 

De heer Geersing: Bij interruptie, mijnheer de voorzitter. Als ik de heer Rijsdorp hoor dan 

zegt hij 1.650 ha, daar hebben wij in principe niet genoeg aan. Indertijd is een aantal zaken 

afgesproken. Er is afgesproken dat u al die zaken wilt realiseren binnen de 1.650 ha en als het 

meezit, kan daar 1.950 ha van gemaakt worden.” 

 

De heer Rijsdorp: “Nee, mijnheer Geersing. Heel iets anders. Het besluit dat we hebben 

genomen daarvan heb ik gezegd: dat is duidelijk. Nu het punt van de opgave wat betreft de 

kiekendieven. Dat moeten we maar eens even bij de kop pakken.” 

 

De heer Geersing: “Daar gaat het volgens mij om.” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Geersing, als het alleen daarover gaat dan is dat uw beperkte 

blik. Voor mij gaat het Oostvaarderswold over enorm veel meer, maar dit is wel een 

belangrijk punt in de discussie. Dat ben ik met u eens. Als het gaat over de opgave van de 

kiekendieven, dan is dat een aanvullend en nieuw inzicht ten opzichte van de besluitvorming 

van 2 november 2006. Het is een cruciaal nieuw inzicht. Ook in relatie tot de totale 

besluitvorming van het Omgevingsplan. Dat had namelijk een bepaalde gedachte in zich. Dat 

gaf aan wat de ontwikkeling van zuidelijk Flevoland zou moeten worden en dat gaf aan wat de 

problematiek zou zijn met de natuurbeschermingswetgeving. We wisten toen alleen niet over 

welke omvang we het zouden hebben. Dat is een inzicht dat we vandaag de dag wel hebben. 

We hebben gemerkt dat de ontwikkeling van het Oostvaarderswold in relatie tot de opgave 

met betrekking tot de kiekendieven van vitaal belang is voor de groei van onze steden. Dat 

hebben wij vanmiddag ook uitgebreid gehoord van de beide wethouders. Dat is relevante 

aanvullende informatie waar we ook de besluitvorming op moeten baseren. Daar gaat het ook 

over bij de besluitvorming in december. Dan kom ik bij het voorstel van het college over het 

inperken en het voorlopig wegnemen van de vrijwilligheid. Het gaat er nu om, om op dit 

moment ruimte te bieden aan de inspraakprocedure. We staan straks voor moeilijke 

besluitvorming. Wij moeten nu zorgen dat het concept besluit, dat wij hier neerzetten, de 

gelegenheid geeft om straks het juiste besluit te nemen. Daarom is het van belang om de 

criteria die we in 2006 hadden even terug te halen. Zij blijven nog steeds een rol spelen in de 

besluitvorming. Het gaat over het vinden van 300 ha. Het gaat over vrijwilligheid. Het gaat 

over het wegnemen van onzekerheid. Alleen de vraag is straks of het ons lukt om een 

antwoord te vinden dat deze drie zaken in zich heeft. We mogen met elkaar hopen dat de vijf 

kavels op vrijwillige basis kunnen worden verworven. Dan hebben we een makkelijk besluit 

straks in december. Het kan natuurlijk ook anders uitpakken.  

 

Het kan ook zijn dat we straks een aantal kavels niet hebben. Het is van belang om dat te 

beseffen. Niet om er vanavond besluiten over te nemen maar om te zorgen dat je weet dat 

het besluit dat je wel neemt de ruimte biedt voor besluitvorming later. Het ‘als dan’ is voor 

ons van belang. Als je minder invult dan de 300 ha, blijft er wel een opgave staan. Een opgave 

die niet verdwijnt met het besluit. U verwijst telkens naar de 1.950 ha en de 1.650 ha van 2 

november 2006, maar de discussie over deze 300 ha is een andere discussie. Dit is de discussie 
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of het nog mogelijk is om die andere ontwikkeling in Flevoland mogelijk te maken. Daar gaat 

dit deel over.” 

 

De heer Geersing: “U gaat de discussie vooral aan met het idee dat u 300 ha in ieder geval 

moet hebben. Ik zou de discussies op een manier willen voeren waarbij we ook kunnen kijken 

naar alternatieven. Ik vind dat er makkelijk over zulk soort zaken heen wordt gestapt.” 

 

De heer Rijsdorp: “Nee Mijnheer Geersing, u stapt daar veel te makkelijk overheen. Dat is ook 

heel duidelijk geworden tijdens de behandeling in de commissie. Er is uitgebreid onderzoek 

gedaan. De alternatieven zijn goed bekeken. Het is ook duidelijk geworden door de inbreng 

van de wethouders. Het is ook duidelijk geworden door de beantwoording door de 

gedeputeerde. Het is ook duidelijk geworden door het dikke rapport dat we daarover hebben 

gekregen. Het is ook duidelijk geworden door het uitgebreide onderzoek van de heer Van der 

Avoort. Het onderzoek houdt een keer op. We weten allemaal dat er een opgave ligt die niet 

op die manier invulbaar is. Ik deed het rekensommetje vanmiddag al even en ik doe het nu 

nog een keer met u. Ik begrijp best dat agrarisch natuurbeheer ook een belangrijke manier is 

om in het landelijk gebied natuur te beheren. Daar gaat het niet om. We praten over 300 of 

500 ha. Dat zijn de opgaven die we hebben. U weet 300 ha wordt 500 als het minder efficiënt 

is. We proberen daar 10 m brede zones van te maken. Dan heb je een afstand nodig van hier 

tot Parijs om voldoende invulling te hebben. Dan moet het ook nog een keer zo zijn dat u daar 

voldoende garantie voor biedt voor de komende 30 jaar. U weet dat, dat niet kan.” 

 

De heer Geersing: “Ik sprak niet alleen over agrarisch natuurbeheer, ik sprak ook nog over 

datgene dat we al een aantal keren in de Staten te horen hebben gehad namelijk: dat er 

kritisch gekeken wordt naar de grote grazers. Dat ook vanuit Gedeputeerde Staten, wat ons 

betreft, best de bal teruggekaatst kan worden richting de minister door te zeggen: op die 

1.650 ha moet in principe alles gebeuren en minister, wij kunnen niet alles.” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Geersing, dat is alsof de bruine kiekendieven altijd in de 

Oostvaardersplassen waren, in de periode dat de aantallen zijn geteld. Ik kom zelf uit 

Apeldoorn. Ik ging op de fiets deze kant uit om naar de bruine kiekendieven te kijken en ik 

mocht toen niet in de Oostvaardersplassen komen. Toch zag ik ze elke keer. Waarom? Omdat 

het doodnormaal is voor deze vogels om in de omgeving te foerageren. Dat is altijd zo 

geweest. Dan is de wetgeving zo eenvoudig. Als je een gedeelte van het gebied afneemt moet 

je dat compenseren. Het is niet eerlijk naar betrokkenen toe om te doen alsof de opgave niet 

zo zwaar is. Die opgave ligt er wel. Dat is ook het verband dat er ligt met de besluitvorming 

van vandaag. Als we uiteindelijk minder hectares realiseren, dan blijft de opgave er nog 

liggen en die moet gewoon gezocht worden. Ja, het zoekgebied gaat weg. Tegelijkertijd is er 

een nieuw groot zoekgebied. Dan misschien niet met een hoofdletter omdat we het dan niet 

meer zo noemen. Het is wel een gebied waarin we zullen moeten zoeken naar nieuwe 

hectares die gewoon natuur moeten worden. Geschikt als foerageergebied voor deze vogels. 

Dan kom ik weer terug op het wegnemen van onzekerheid. Waar zijn we dan mee bezig? We 

moeten zorgen dat we niet een nieuwe onzekerheid terugkrijgen. Als we nu de onzekerheid 

wegnemen van een aantal mensen, hetgeen ik ze van harte gun, dan moeten we niet later de 

onzekerheid voor heel veel mensen weer terugbrengen. Dat is niet omdat we daar vanavond 

een besluit over nemen. Ik wil graag de inspraak in. Ik wil graag horen hoe het ligt en de 

uitkomst moeten we gebruiken. Daar gaat het tekstvoorstel van de VVD ook over en ook de 

oorspronkelijke tekst van het college. Het biedt de ruimte om straks een afweging te maken. 

De afweging om te zeggen: het is en blijft vrijwilligheid en we accepteren dat er minder 

hectares zijn. Het biedt ook de ruimte om te zeggen: het is pijnlijke besluitvorming maar we 

kiezen ervoor om wel de vrijwilligheid eraf te houden.” 

 

 

 

De heer Bogerd: “Voorzitter, ik maak me grote zorgen.” 

 

De voorzitter: “Hebt u een punt van orde of was u van plan de heer Rijsdorp te 

interrumperen? Ik zou graag willen weten wat u beoogt.” 

 

De heer Bogerd: “Ik ga interrumperen.” 
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De voorzitter: “Ga uw gang.” 

 

De heer Bogerd: “Voorzitter, in 2006 hebben de grote fracties CDA, VVD en PvdA elkaar 

gevonden in een oplossing voor het Oostvaarderswold. Op het laatste moment. Ook voor het 

zoekgebied. Nu is er weer een amendement ingediend, verschoven naar december 2008, en 

als ik de heer Rijsdorp hoor en zijn overtuigingskracht, dan vrees ik dat CDA en VVD er zo 

achteraan lopen.” 

 

De voorzitter: “Ik hoor niets van een interruptie maar een politiek statement. Mijnheer 

Bogerd een interruptie betekent dat u een vraag stelt aan de heer Rijsdorp en niet dat u uw 

eigen politieke statement van uw eerste termijn al zit te maken.” 

 

De heer Bogerd: “Mijnheer Rijsdorp, is mijn interpretatie daarvan juist?” 

 

De heer Rijsdorp: “Het is mij volstrekt ontgaan. Wat mij niet ontgaan is, is dat ik u in het 

vervolg beter zal aankijken. Ik begin aan deze kant. Het is wel van belang om grip te houden 

op de opgave. Ik kijk u aan want ook u zei net: misschien is het zo meteen wel weg. Het zou 

mooi zijn als de opgave weg was. Maar zij verdampt niet. De enige manier waarop de opgave 

straks weg is, is als er 300 ha is ingevuld. Dan is de opgave voor 2015 weg. Mijnheer Bogerd er 

komt daarna weer een nieuwe opgave aan. Dat is denk ik ook het belang van zorgvuldigheid 

betrachten en bestuurlijke durf te nemen om straks in december te zeggen: hoe ligt het voor? 

Laten we in vredesnaam zorgen dat mensen die duidelijkheid ook voor de lange termijn 

pakken. Dit was een lang verhaal voorzitter, omdat het er straks over gaat: maken zachte 

heelmeesters stinkende wonden? Dat zijn vragen die bij ons voorliggen en waar de inspraak 

over moet gaan. We moeten blij zijn dat we een hoorzitting krijgen en dat we straks wijze 

besluiten kunnen nemen. Voorzitter de PvdA acht de verordening inspraakrijp.” 

 

De heer Siepel: “Voorzitter, ik zie de naam van de heer Rijsdorp onder het amendement staan 

en daarom voel ik me vrij om toch nog een vraag te stellen. Eigenlijk dezelfde vraag die ik zo 

straks ook aan de heer Van der Avoort stelde. De gewijzigde redactie van c3. Als ik de tekst 

lees en ik leg hem naast uw bijdrage, moet ik dan de conclusie trekken dat u na 8 december 

alsnog wilt overwegen om tot dwang over te gaan en gewoon vijf kavels wilt gaan aanwijzen?” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Siepel, in december zullen wij die afweging met elkaar moeten 

maken.” 

 

De heer Siepel: “Dan bent u duidelijk. U zegt dan iets anders dan de VVD bij de uitleg van 

deze tekst. Dank u wel.” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Siepel, als u het heeft over de uitleg van de tekst, dan staat daar 

alleen maar dat horende de inspraak en na inventarisatie, in december een besluit zal worden 

genomen.” 

 

De heer Van der Avoort: “Ik wil nog even interrumperen, voorzitter. Ik heb het steeds in mijn 

uitleg over vrijwilligheid gehad. Er wordt op vrijwillige basis verworven. Er wordt gekeken wie 

degenen zijn die willen verkopen. Dat kunnen we inventariseren. Dan weten we in december 

dat zij willen verkopen. Dan houdt het op. Ik ben het met mijnheer Rijsdorp eens dat er nog 

een opgave ligt, daarna. Maar er komen nog meer opgaven. De schaalsprong Almere zit hier 

niet in. We hebben straks besluitvorming over een zone die we in het Omgevingsplan tot 2015 

hebben afgesproken. Over de woningbouwtaak voor Almere en Lelystad en ook over het 

bedrijventerrein De Vaart 4. We hebben van de wethouder gehoord dat dat nu al een 

probleem is.  

Mijn fractie wil dat er in december op vrijwillige basis wordt verworven. Dat wordt begrensd. 

Het is mogelijk dat er vreemde kantelen ontstaan met stukken ertussen. Als agrariërs daar 

zelf inventief mee willen omgaan dan horen wij dat wel. Dan is dat nog steeds mogelijk.” 

 

Mevrouw Bax: “Dank u wel voorzitter. De PvdD vindt het een zeer spijtige zaak dat omwille 

van nieuwe woningen huidige bewoners van Flevoland uit hun huis en van hun land geplaatst 

moeten worden. Hoe spijtig wij dit ook vinden, wij hechten erg veel waarde aan het behoud 
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van diersoorten. Over de hele wereld worden diersoorten in hun bestaan bedreigd, doordat 

hun habitat wordt ingenomen of vernietigd door de mens. De PvdD waardeert daarom de 

huidige wettelijke bescherming van de bruine en de blauwe kiekendief. Wij voelen ons 

eigenlijk min of meer gedwongen om een keuze te maken die hoe dan ook nadelig is voor 

anderen. Wij vinden het belangrijk om op te komen voor de kiekendief. In dat geval zijn de 

agrariërs gedupeerd. Een ideaal scenario voor agrariër en kiekendief blijkt niet te bestaan 

zolang er ruimte nodig is voor de bouw van woningen. Uitgaande van de opgave voor het 

vinden van 300 ha die gelegen moeten zijn in het noordelijk deel van het zoekgebied, zijn wij 

van mening dat de rest van het zoekgebied opgeheven kan worden en zodoende aan de 

agrariërs duidelijkheid gegeven kan worden. Daarom kunnen wij instemmen met optie b2. Wij 

kunnen er ook mee instemmen dat we de mogelijkheid geven aan de agrariërs om op basis van 

vrijwilligheid hun grond af te staan. Dit volgens optie c3. Hierbij gaan we er wel van uit dat er 

straks in december definitieve besluiten worden genomen over het aantal hectares dat 

begrensd kan worden. Waarbij het onze inzet is dat de volledige 300 ha beschikbaar komt als 

foerageergebied voor de bruine en blauwe kiekendief. Dank u wel.” 

 

De heer Bouma: “Dank u wel voorzitter. Er is veel gezegd en dat leidt er bij mij toe dat ik van 

plan ben om een verkorte versie weer te geven van hetgeen ik vanmiddag al gezegd heb. Het 

gaat om de ter inzage legging. Bij dit voorstel heeft het college ons een aantal alternatieven 

geboden. Om deze te kunnen beoordelen wil ik u eerst deelgenoot maken van de kaders die 

de CDA-fractie bij die beoordeling wil betrekken. Voorzitter, wij willen als CDA terughoudend 

zijn wanneer het gaat om het onttrekken van goede landbouwgrond ten gunste van 

natuurontwikkeling. Dat is ook conform de aangenomen resolutie van het CDA partijcongres 

van 31 mei jongstleden. Het tweede kader. Voor het zoekgebied is altijd gesteld dat dit 

uitsluitend op basis van vrijwilligheid benut zal worden voor de realisatie van het 

Oostvaarderswold. Voor het CDA staat deze belofte als een huis. Wij willen geloofwaardig 

blijven en wij willen aan deze vrijwilligheid blijven vasthouden. Ten derde. Wij willen ook zo 

snel mogelijk duidelijkheid bieden over het zoekgebied om aan alle onzekerheid voor de 

betrokkenen een einde te maken. Vanuit deze kaders en de besluitvorming op 2 november 

2006 en de afspraken die we daar gemaakt hebben, kan de CDA-fractie akkoord gaan met het 

voorkeursalternatief dat het college voorstelt. Uiteraard met inbegrip van de nieuwe redactie 

van c3. Dat hebben wij middels een amendement ondertekend. Wat het CDA betreft is het 

voorstel klaar voor inspraak. Dat betekent uiteraard niet dat het CDA op voorhand nu al met 

het hele voorstel instemt. Die afweging willen we maken nadat we kennis hebben genomen 

van de reacties tijdens de inspraakprocedure en de inventarisatie van de vrijwilligheid, die in 

het gebied uitgevoerd gaat worden. Dank u wel.” 

 

De heer Bogerd: “Ja voorzitter, twee punten die ik aan de orde wil stellen. Dat zijn de 

vrijwilligheid en duidelijkheid. De overheid zou een heldere lijn moeten voeren. Die lijn is in 

2006 ingezet. Er bestaat daardoor onzekerheid voor de bewoners in het gebied. Dan is het 

nodig om heel helder en duidelijk neer te zetten waar je als provinciale overheid voor gaat. 

Dat betekent dat het ook in de communicatie heel belangrijk is om duidelijk te maken waar 

we over spreken. Duidelijkheid over begrenzingen. Duidelijkheid over compensatie. 

Duidelijkheid over vergoedingen. Duidelijkheid over procedures. Duidelijkheid over rechten en 

plichten. Het vervelende is dat het begrip staatssteun niet alleen hier maar ook elders binnen 

de activiteiten van de provinciale overheid aan de orde komt. Daar moet je rekening mee 

houden. Dat is heel duidelijk. Klip en klaar. Als we het hebben over duidelijkheid dan vraag ik 

de gedeputeerde om in ieder geval de bewoners in het gebied ook nu weer die duidelijkheid 

te geven ten aanzien van de inspraakprocedure en de rechten en plichten die men op dat punt 

heeft. Waar het gaat over de vrijwilligheid, voorzitter. Vrijwillig is niet onder druk zetten. 

Vrijwillig is niet onteigenen. Vrijwillig is op basis van zuiverheid en zorgvuldigheid met elkaar 

onderhandelen. 

Ik hoop ook dat dat nu, maar ook in de toekomst plaats zal vinden. Het gaat over het 

zoekgebied voorzitter. Ik kan de heer Rijsdorp volgen en ik begrijp het allemaal maar we zijn 

nu verder in de tijd en zouden we dan met elkaar niet naar alternatieven kunnen zoeken om 

met name voor de kiekendief te kijken of daar geen oplossingen voor zijn. U weet met mij 

dat, zeker als we het over het Oostvaarderswold hebben en nu nog over de 

Oostvaardersplassen, er te veel grote grazers op te weinig vierkante meters lopen. Wij 

hebben hier een amendement over ingediend.” 
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De heer Rijsdorp: “Het is jammer dat u niet in de gelegenheid was om afgelopen maandag de 

informatiebijeenkomst bij te wonen. Ook jammer dat u de middagvergadering niet heeft 

bijgewoond want hier hebben wij het uitgebreid over gehad. We hebben het uitgebreid gehad 

over de vraag of er alternatieven zijn en hoe het met die grote grazers zit. Dan moet u ook 

eerlijk de conclusie durven trekken dat er geen alternatieven zijn. Alles is al ingevuld en dit is 

het resterende deel.” 

 

De heer Bogerd: “Ik kon niet aanwezig zijn maar mijn fractiegenoot Sjaak Simonse was er wel. 

Ik twijfel er niet aan dat hij heel goed op de materie is ingeschoten en het ook aan de orde 

zal hebben gesteld. Ik ken ook de reactie. Ik heb niet zoveel tijd nodig om een vergadering 

van 3 uur verslagen te krijgen. De helft kun je er afpellen en dan blijft er nog maar heel 

weinig over. Ik begrijp dus heel goed waar het over gaat. Laten wij ons nou eens richting het 

Rijk laten horen. Vooral aan Staatsbosbeheer die het beheer over de grote grazers heeft . Als 

ik dan een politiek statement mag afleggen: de SGP is voor de kleintjes en dan gaan wij voor 

de kiekendief en niet voor de grote grazers. En niet alleen voor de kleintjes in de 

dierenwereld maar ook in het gebied zelf. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.” 

 

De voorzitter: “Ik heb de indruk dat we alle fracties hebben gehad in deze ronde. Ik geef het 

woord aan gedeputeerde Bliek.” 

 

Gedeputeerde Bliek: “Ja, voorzitter ik zal proberen niet in herhaling te treden maar ik zal wel 

proberen om toch een zodanig antwoord te geven op enkele opmerkingen die zijn gemaakt. 

Dat toch duidelijk wordt dat we alle punten goed hebben belicht. In de bijdrage van de 

fracties is omstandig ingegaan op de vraag: waarom maken we nou precies de robuuste 

ecologische zone? Ik wil een punt onder de aandacht brengen waar we het ook voor doen. Een 

punt dat ik al heel lang niet heb gehoord. Dat is namelijk dat er een aanzienlijke wateropgave 

ligt in zuidelijk Flevoland. Dat we het ook doen voor het agrarische gebied. Als je de opgave 

niet invult en die ligt zowel in het gebied van het Oostvaarderswold als in de mogelijke 

toekomstige uitbreiding van Almere (de schaalsprong), dan is, op termijn, hele goede 

landbouwgrond helemaal geen goede landbouwgrond meer. Daarvoor is de 1.950 ha. Er wordt 

heel makkelijk door sommige fracties gezegd: we hadden toch 1.650 ha met elkaar 

afgesproken en de 300 ha komt er nu bij. Dat is echt niet aan de orde. Die opgave van 1.950 

ha is indertijd al uitgebreid onderbouwd. Het is een samenvoeging van allerlei doelen. 

Eigenlijk was de opgave veel groter, zoals partijen ook hebben gezegd. Het was inderdaad een 

politiek compromis om te zeggen we hebben 1.650 ha hard begrensd en 300 ha moeten we 

zoeken. Inmiddels hebben we nieuwe informatie. Daar hebben wij het allemaal over gehad. 

Ook zijn er de elementen uit de brief van de minister over de staatssteun. We hebben de tijd 

moeten nemen om er informatie en advies over in te winnen en door juristen te laten 

bekijken hoe we daarmee moeten omgaan. Vervolgens gaat de tijd door. We besluiten tot een 

voorbereidingsbesluit. Eén ding is heel erg duidelijk. Het besluit dat we in november 2006 

hebben genomen, is een besluit dat grote onzekerheid in het gebied heeft gegeven. Daar ben 

ik heel vaak op aangesproken. Daarom is het eigenlijk ook weer plezierig dat het besluit van 1 

juli nu gevolgd wordt door een verordening. Het moet in een hoog tempo want we krijgen 

volgens de nieuwe wet maar een halfjaar de gelegenheid en niet een jaar zoals dat bij 

gemeenten gebruikelijk is. Wij gaan toewerken naar duidelijkheid. Wat nu vervat ligt in de 

voorkeur van het college en waarvan ik merk dat er brede ondersteuning is in deze Staten, is 

dat het in december duidelijkheid geeft aan iedereen. Degenen die vrijwillig aanbieden 

kunnen dan begrensd worden en dan is dat duidelijk. Degenen die niet vrijwillig aanbieden 

hoef je niet te begrenzen en hebben dan ook duidelijkheid. Eén ding wil ik erbij zeggen. Het 

is niet alleen maar nu zeggen: het is inspraakrijp.  

 

U neemt nu wel degelijk het besluit waar u op 1 juli in de beslotenheid over hebt gesproken 

maar dat besluit toen niet hebt willen nemen omdat dat vandaag in het openbare debat 

moest plaatsvinden. Dat is zeggen dat het zoekgebied dat tot nu toe 900 ha behelsde, hetgeen 

u hebt vastgesteld op 2 november 2006, nu wordt ingeperkt tot de vijf noordelijke kavels. Ik 

denk dat dat echt het besluit is dat u neemt. Wat u in voorlegt voor de inspraak is het meest 

verstrekkende besluit wat u straks kunt nemen. U kunt alleen minder besluiten maar u kunt 

niet meer besluiten.” 
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De heer Stuivenberg: “Voorzitter, bij interruptie. Wanneer de feiten zo liggen en de 300 ha zo 

noodzakelijk zijn - Lelystad, schaalsprong Almere, u kunt er van alles bijhalen - waarom dan 

zo rigide met 300 ha. Lopen we hiermee niet de kans dat we straks alles overwegende in 

december toch tot de verplichting moeten komen om de vrijwilligheid los te laten. Is het dan 

niet in de rede om op dit moment niet naar de 900 ha maar naar een acceptabele hoeveelheid 

hectaren te gaan waarbij de vrijwilligheid wel in stand kan worden gehouden? Dank u wel.” 

 

Gedeputeerde Bliek: “Ja, ik begrijp uw pleidooi. U hebt daar ook een amendement over 

ingediend. Ik kom daar aan het einde op terug om u te zeggen wat we daarvan vinden. De 

nieuwe feiten, dat heb ik ook vanmiddag aangehaald, zijn dat er een voorkeursalternatief 

bekend is. De plek is ook bekend waar het allerbeste de hectares kunnen liggen voor de 

kiekendiefcompensatie. Het is juist als u een besluit neemt in december en u begrensd niet 

alles, dat de opgave blijft bestaan. We hebben vanmiddag ook afgesproken dat we het 

onderwerp ‘kiekendieven’ uitgebreid gaan uitdiepen. Dat we de mogelijkheden bekijken. Dat 

we nu voldoende onderzoek hebben om te weten dat met de stand en de mogelijkheden van 

dit moment geen oplossing is te vinden in particulier of agrarisch natuurbeheer. Maar dat het 

natuurlijk niet zo is dat je niet creatief kan denken en met elkaar over dat onderwerp toch 

nader van gedachten kunt wisselen. Daarbij voeg ik toe dat de minister in het najaar daar 

antwoord op zal geven. Ik zeg u toe en dat heb ik ook al aangekondigd ter voorbereiding van 

het werkbezoek van de minister, dat ik met haar over dit onderwerp uitgebreid van gedachten 

zal wisselen. Ik wil één ding zeggen want er komen allerlei oplossingsrichtingen langs. De 

mogelijkheid om uitgebreid invloed uit te oefenen op het beheerplan en de 

instandhoudingdoelstelling, die mogelijkheden schat ik buitengewoon klein in. Als u iets zegt 

over Staatsbosbeheer dan heeft u het eigenlijk over een besluit van de minister want 

Staatsbosbeheer voert dat uit. Zij hebben de opdracht voor de specifieke manier waarop ze 

nu het beheer in de Oostvaardersplassen uitvoeren. Dat is zo vastgesteld door de minister. We 

hebben daar nog een gesprek over. De opgave is duidelijk en blijft ook zo. Alles overwegende 

en als u kijkt naar alles wat tijdens de inspraak naar voren is gekomen kunt u uw afweging in 

december maken. Het leek ons verstandig vanuit het college dat u niet nu dat besluit neemt 

want de tijd is kort geweest sinds 1 juli. Er zat een vakantieperiode tussen en we moeten 

vaart maken met de verordening. Vandaar de keuze waarvoor u in meerderheid nu uw steun 

heeft uitgesproken. Dan het punt communicatie, wat nog aan de orde is. Waarom is het zo 

moeilijk om te spreken? Omdat de onduidelijkheid zo de boventoon voert. Je hebt een veel 

beter gesprek als je zegt: dit zijn de mogelijkheden, daarover kunnen wij met u in gesprek en 

dat kan niet. Het is ook heel plezierig - omdat het gebied wordt beperkt- dat je nu in de 

komende tijd met de vijf ondernemers die in het noordelijk gedeelte wonen, direct in gesprek 

kan gaan. Dat is het gevolg van het ter inzage leggen en wat u daar over afspreekt vanavond. 

We kunnen aan hen de vraag stellen: wilt u uw grond aanbieden en komen we tot 

onderhandelingen of wilt u dat niet. Degene die aangeeft: wij willen een gesprek, daar gaan 

wij mee in gesprek. Degene die zegt: ik heb geen behoefte aan een gesprek daar gaan wij niet 

mee in gesprek. Dat is natuurlijk het basisprincipe van vrijwilligheid. Dan de grote grazers. Ik 

heb wel iets gezegd over het gesprek met de minister maar ik blijf herhalen dat het ook de 

opdracht van de minister is. Over de grote grazers heeft u ongetwijfeld al een keer een brief 

gehad of hij zit bij de stukken. De grote grazers moeten als net zo’n grote doelstelling als het 

edelhert worden meegenomen bij de robuuste verbinding. Daar hebben wij heel duidelijk van 

gezegd: het is allemaal prachtig maar alleen als het kan. Dat betekent dat het niet een 

hoofddoelstelling is zoals het edelhert.  

Als er ruimte is en met alle randvoorwaarden eromheen, kunnen de grote grazers een plek 

krijgen zoals de minister dat heeft gevraagd. Dat is gelukt in het ontwerp. In het 

foerageergebied voor de kiekendieven worden de grote grazers geweerd.  

 

Er werd nog een opmerking gemaakt over het feit dat er een hoorzitting zou komen. Dat 

bepaalt u. Als dat uw wens is, dan zal het presidium ongetwijfeld deze wens honoreren. De 

amendementen. Het eerste amendement is geen wijziging van het besluit maar het is een 

andere verantwoording van het beslispunt c3. Dat kunt u in alle gemoedsrust zo nemen als u 

uw voorkeur uitspreekt voor c3. Het amendement dat gaat over een groter areaal, daarover 

kan ik zeggen dat het niet het voorkeursalternatief is; dus van onze zijde is dat amendement 

eigenlijk overbodig. Ik zou zeggen: beperk het tot de 300 ha. De uitkomst wordt u in 

december gepresenteerd. Dank u wel, voorzitter.” 

 



Prov inc i e  F levo land  Notulen  
  

 

 Bladnummer 

 21 

 
De voorzitter: “Dank u wel. Ik wil overgaan naar de tweede termijn.” 

 

Tweede termijn. 

 

De heer Van der Avoort: “Wat betreft het amendement van de SP denk ik dat ik mevrouw 

Bliek gelijk moet geven want het voorkeursalternatief ligt er. Die 300 ha worden daar 

gezocht. Ik heb er geen behoefte aan om het zoekgebied nu uit te gaan breiden. Verder vind 

ik het erg belangrijk dat mevrouw Bliek zegt dat in het Oostvaarderswold een apart gebied 

wordt ingericht voor de kiekendieven, waar de grote grazers niet kunnen komen. Dat is heel 

anders dan in de Oostvaardersplassen. Ik vind het heel belangrijk dat zij elkaar niet verstoren. 

Dank u wel.” 

 

De heer Stuivenberg: “Voorzitter, angst is een hele slechte raadgever. Maar toch. Wanneer je 

300 ha noodzakelijk acht en je beperkt je zoekgebied tot die 300 ha dan ben ik er zeer bang 

voor dat we in december een verplichting op gaan leggen. Dat zou ik in strijd vinden met 

hetgeen in 2006 besloten is. Om de betrouwbaarheid van de overheid toch in stand te houden 

lijkt het mij wenselijk om ons amendement te steunen.” 

 

De heer Meijer: “Voorzitter, ik heb geen behoefte aan een tweede termijn. Dank u wel.” 

 

De heer Bogerd: “Bij wijze van de stemverklaring, voorzitter. Ik denk dat de redactie zoals 

die nu ingediend is door de drie fracties, duidelijk is. De SGP zal deze ook steunen. Ik ben ook 

blij met de toelichting van de gedeputeerde, die feitelijk zegt dat de stukken ter inzage 

komen en dat in december 2008 de beslissing genomen wordt. De namen SGP en SP schelen 

niet zoveel maar ik heb doorgekregen dat de SP een vraag over de staatssteun heeft gesteld in 

de commissie en dat daar nog een antwoord op zou komen. Als u echter geen behoefte heeft 

aan een antwoord op de vraag, dan heb ik de vraag niet gesteld.” 

 

De heer Stuivenberg: “Mijnheer Bogerd dat klopt, maar de vraag is in de pauze aan mij 

beantwoord.” 

 

De heer Bogerd: “Dan doen de wandelgangen ook nog dienst.” 

 

De voorzitter: “Soms is dat heel nuttig. Er is naar aanleiding van deze tweede termijn 

waarschijnlijk geen behoefte van de kant van het college om te reageren. Dan wil ik tot 

besluitvorming overgaan. Ik denk dat het amendement B - het amendement van de SP - het 

meest verregaande amendement is. Namelijk het uitbreiden van b2 met, globaal 150 ha met 

de kavels tot aan de Vogelweg. Ik denk dat dit amendement als eerste in stemming moet 

worden gebracht. Als ik het debat goed samenvat heeft het ontwerpbesluit zoals het nu 

voorligt, b2 als uitgangspunt en wordt op c3 het amendement ingediend. We hebben het dus 

niet meer over b1, c1 en c2. Het voorkeursvoorstel van het college ligt nu voor en daar zijn de 

amendementen op ingediend. Het amendement van de SP gaat erom, het voorgelegde bij b2 

uit te breiden met de percelen tot aan de Vogelweg. Mag ik degenen, die voor dat 

amendement zijn, verzoeken om hun hand op te steken.  

Voor stemmen: SP en PvdD 

Tegen stemmen: VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks. 

Het amendement is verworpen. 

Dan kom ik bij amendement A. Het amendement dat c3 qua tekst verduidelijkt. Ik neem aan 

dat iedereen het voor zich heeft liggen.  

 

Dan vraag ik degenen, die voor dat amendement zijn, hun hand op te steken. Zijn allen voor 

en GroenLinks tegen? 

 

De heer Meijer: “Nee voorzitter, wij vinden het een overbodig amendement. De tekst van het 

verhaal is glashelder.” 

 

De voorzitter: “U wordt geacht als volksvertegenwoordiger om ja of nee te zeggen tegen een 

besluit. Of U moet de zaal verlaten en dat zou ik u niet aan willen doen. U moet stemmen. Zo 

hebben wij dat in ons Staatsbestel geregeld. U kunt zich niet van stemming onthouden.” 

 



Prov inc i e  F levo land  Notulen  
  

 

 Bladnummer 

 22 

 
De heer Meijer: “Omdat het inhoudelijk hetzelfde is als c3 zullen wij voor dit amendement 

stemmen.” 

 

De voorzitter: “Dan is het amendement A. Statenbreed aanvaard. Dan stel ik vast dat met 

aanneming van het amendement A, duidelijk is welk besluit de Staten hebben genomen. Het 

vrijgeven voor inspraak. Uit de alternatieven die konden worden gekozen is gekozen voor b2 

en c3. Overigens conform het voorgelegde stuk. Er is conform besloten.” 

 

10.    Sluiting 

De voorzitter: “Ik sluit de vergadering.” ( 21.40 uur) 

  

 

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

op 2 oktober 2008. 
 

 

 

 

 

 

de griffier,                          de voorzitter,  

 


