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P R O V I N C I E F L E V O L A N D VERSLAG 

S T A T E N G R I F F I E 

Registratienummer: 
944649 

Betreft: vergadering van Commissie Bestuur 
Datum: woensdag 10 februari 2010 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

Aanwezig zijn: 

De heren A. Stuivenberg (plv. voorzitter), A. van Amerongen (VVD), R.P.G. Bosma (WD), J. Kramer (WD), 
J.J. Posthumus (CDA) en J. van Wieren (CDA), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), heren W.R. 
Ruifrok (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), D.G. Schutte (ChristenUnie)en R.J. Siepel (Christenunie), 
mevrouw A.S.M. Roda (GroenLinks), heren J.N. Simonse (SGP) en A.W.J.H. van der Avoird (PvdD) en 
mevrouw R.C.M. Stadhouders (commissiegriffier) 

Ook aanwezig zijn: 

Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerde M.F.A. van Diessen en L. Verbeek (CdK) 
Ambtelijke organisatie: de heer H. Boeijenk (afd. Concerncontrol) 

Afwezig: 

De heren R.T. van der Avoort (voorzitter) en F.J. Pels (GroenLinks) 

1. Opening 
De plv. voorzitter, de heer Stuivenberg, opent de vergadering en heet een ieder welkom, met name de 
heer Diessen. 
Afgelopen maandag heeft de griffie het droeve bericht ontvangen dat de partner van de heer van der 
Avoort is overleden. Blijken van deelneming kunnen via de griffie aan de heer van der Avoort overgebracht 
worden. 

2. Vaststellen agenda 
De VVD begreep van de griffie dat het agendapunt Haïti van de agenda zou worden verwijderd. 
De voorzitter komt daar bij agendapunt zeven op terug. De agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 
- Bericht van verhindering ontvangen van: de heren van der Avoort (voorzitter) en Pels (GroenLinks). De 
heren Posthumus (CDA) en Schutte (Christenunie) zijn iets later. 

4. Verslag van de vergadering van 13 januari 2010 
Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingen binnengekomen. Tijdens de vergadering wordt door het CDA 
opgemerkt dat de heer Van Wieren aanwezig was. Het verslag wordt, behoudens de wijziging, vastgesteld. 

a. Lijst van toezeggingen 
Nr. 1: Aanbestedingsbeleid: uitstellen tot nieuwe wet is aangenomen. 
Nr. 2: Werkbezoek regionaal coördinatiecentrum. 
Nr. 3: Voorjaarsnota 2009 en Kader 2010-2013: in april 2010, in combinatie met toezegging 4. 
Nr. 4: Educatiee bijeenkomst Treasury: april 2010 na verschijning rapport rekenkamer, in 

combinatie met toezegging 3. 
De toezeggingen blijven staan. De naam van de gedeputeerde moet aangepast worden. 

b. Lijst van moties 
H.611857: C02 compensatie dienstreizen, wordt aan gewerkt. 
C.693745: Verantwoorde groei, deels uitgewerkt. 
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K.693752: Kwaliteit jeugdzorg 
V. 850297: Project Leef met Stijl 
De moties blijven staan. De naam van de gedeputeerde moet aangepast worden. 

5. Lijst ingekomen stukken d.d. 10 februari 2010 
De lijst wordt ter kennisname aangenomen. 

6. Lijst ter kennisneming stukken van 10 februari 2010 
De lijst wordt ter kennisneming aangenomen. 

7. Door fracties ingebrachte onderwerpen 
De voorzitter: de fractie van de PvdD heeft te kennen gegeven dat de ti jd te kort is geweest om een goede 
voorbereiding te laten plaatsvinden en hebben gevraagd het Ingebrachte onderwerp van de agenda af te 
halen. De voorzitter verwijst naar de e-mail die door de griffie is doorgestuurd. 
De PvdA zou het agendapunt graag wat rulmer willen interpreteren. Zij willen niet praten over een motie 
zoals de indieners bedoeld en aan het voorbereiden zijn. Als de collega's daarvoor voelen, zou de PvdA 

B graag een debat willen voeren over het onderwerp Haïti, hetgeen de indieners wellicht kan helpen bij het 
verwerken van het een of ander. De PvdA stelt voor, om over de inhoud van het onderwerp van gedachten 
te wisselen. 
De Christenunie ondersteunt het voorstel van de PvdA en zou graag inhoudelijk en wellicht ook 
procesmatig, met elkaar van gedachten wisselen over hoe er mogelijk hulp aan Haïti gegeven kan worden. 
De voorzitter concludeert dat het wenselijk is, dat niet de motie als zodanig, maar het onderwerp zelf ter 
bespreking aan de orde wordt gesteld. Wellicht kan dit voor de PvdD van nut zijn bij de verdere 
uitwerking. 
Eerste termijn: 
De PvdA: het is goed om terug te kijken naar het voortraject dat voorafging aan het indienen van de motie 
in de staten. Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden via de mail tussen verschillende 
fractievoorzitters en het college, bij monde van de commissaris. Aanvankelijk is er een Insteek gekozen 
met betrekking tot eventuele hulp aan Haïti. De stellingname die vanuit het college loskwam was: wat je 
doet is gemeenschapsgeld uitgeven. Het gemeenschapsgeld wordt op een aantal plekken al uitgegeven 
(gemeentes nemen deel en een verdubbelingregeling vanuit het ministerie van ontwikkelingsamenwerking) 
en er is sprake op een beroep van de individuele draagkracht van mensen. De conclusie is, afgezet tegen 
eerdere beslissingen van de staten bij dit soort Ingrijpende rampen, dat er op dit moment niet voldoende 
redenen zijn om initiatieven vanuit Flevoland te nemen. Vanuit verschillende fracties is hierop gereageerd, 
waarbij de PvdA fractie te kennen heeft gegeven dat zij deze conclusie als een goed uitgangspunt 

^ beschouwt. Voor de PvdA betekent het heel nadrukkelijk dat het niet nodig was geweest, wat niets heeft 
te maken met de ernst van de situatie, om op dit moment met een voorstel te komen. De fractie vindt wel 
dat je openlijk over dit soort zaken moet kunnen praten. 
Voor de PvdA gelden er drie uitgangspunten op basis waarvan de fractie vindt dat het vruchtbaar zou zijn 
om verder te praten over een eventuele bijdrage. Dit zijn: 
1. Als je iets doet, dan moet het zoveel mogelijk aansluiten bij die dingen die internationaal op een goede 
manier georganiseerd, gecontroleerd en vormgegeven worden. 
2. De fractie kan zich voorstellen dat je een heel ander type invalshoek, namelijk daar waar relaties liggen 
tussen activiteiten en Flevoland in de hulpverlening van Haïti. Er ligt een taak voor de regionale overheid 
om expliciet bovenop hetgeen lokaal gebeurt, of wat er vanuit het ministerie van 
ontwikkelingssamenwerking gebeurt, een paar stappen te zetten. Het zou kunnen zijn dat er typische 
Initiatieven vanuit deze provincie zijn in financiële zin, ondersteunende zin, of in andere zin. Het zou 
prettig zijn, als alle fracties, met elkaar, nagaan of er dergelijke Initiatieven bestaan. 

f, t=j, 3. De PvdA kan zich ook voorstellen, ook gezien het tijdstip van deze bespreking, dat de staten zich 
*̂=.->̂  verdiept in de vraag of er nadrukkelijker in de sfeer van wederopbouw Initiatieven zijn vanuit Flevoland. 

"^i>, Als er voor deze richting wordt gekozen kan er nagedacht worden over ondersteuning vanuit deze 
^ provincie. 
%_f% Voor de PvdA had de motie, zoals die er lag van de PvdD, niet op inhoud gesteund. Niet alleen vanuit het 
Q ^ principe, niet omdat de PvdA andere opvattingen heeft, maar omdat de doelen die gekozen waren, 
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in de motie van de PvdD, te weinig breed waren om op inhoud te steunen. Ook een gewijzigde motie kan 
niet op steun van de PvdA fractie rekenen. 
GroenLinks kan zich helemaal aansluiten bij hetgeen de PvdA heeft gezegd. Ook binnen de fractie van 
GroenLinks is er gesproken over dit initiatief. Ook voor GroenLinks geldt, dat de fractie er vooral iets in 
ziet om te kijken naar mogelijkheden, om een bijdrage te leveren, aan opbouwfase en niet zo direct aan 
de noodhulp fase. Je kunt denken aan financiële ondersteuning, maar ook aan het ter beschikking stellen 
van expertise. Een koppeling aan één of ander initiatief dat hier in de provincie, of door organisaties met 
een basis in de provincie, zou erg mooi zijn, maar is voor de GroenLinks fractie geen vereiste. 
De SP: bijzondere omstandigheden vereisen soms bijzondere acties. Als je kijkt naar de termijn, dan is de 
noodhulp voorbij. Als je iets gaat doen, dan moet je denken aan structurele opbouwhulp. De fractie heeft 
van de VVD begrepen, dat de staten na de Tsunami heeft gezegd: dit was eens, maar ook de laatste keer. 
Toch denkt de SP dat je daar anders naar moet kunnen kijken. Als je praat over structurele opbouwhulp, 
vanuit de provincie, moet je kijken wat een toegevoegde waarde zou kunnen betekenen. Het mooiste zou 
een organisatie vanuit Flevoland zijn, die al op Haïti aan het werk is. In bredere zin moet er dan 
gediscussieerd worden over: als je het gaat doen, hoe ga je het dan doen. 

De WD heeft haar standpunt vorige week al in de staten verwoord. De WD fractie vindt, dat er niet 
zomaar een financiële bijdrage vanuit de provincie moet worden verstrekt. Het is een 
rijksverantwoordelijkheid en een verantwoordelijkheid van de individuele burger. De fractie heeft 
nagedacht wat de provincie dan wel zou kunnen doen en gaat dan ook in de richting van hetgeen de PvdA 
verwoordt heeft, met name als het gaat om kennisoverdracht. Kennisoverdracht in de sfeer van de 
wederopbouw en in de sfeer om in de toekomst beter te kunnen anticiperen. Flevoland heeft heel veel 
kennis op het gebied van infrastructuur, kennisoverdracht met betrekking van opvang voor kinderen met 
een trauma en het opzetten van een organisatie voor rampenbestrijding. 
Met betrekking tot de middelen, landen als België (6 miljoen) en Amerika (48 miljoen) hebben een stuk 
minder gegeven dan Nederland (80 miljoen). 
Als je het hebt over het particulier initiatief, zou het kunnen gaan om het ondersteunen van een Flevoland 
initiatief. Je kunt dan nadenken over een bijdrage van het vervoer van goederen en mensen die daar hulp 
gaan bieden. Het voorstel van de PvdD van vorige week kwam wat ad hoc op de WD over. De fractie pleit 
ervoor, dat als er in de staten r gesproken wordt over een voorstel, om dat dan op de reguliere wijze te 
agenderen. 
Voor de Christenunie geldt en gold hetzelfde als voor de PvdA, als het gaat om steun van de motie van de 
PvdD. Nu er een andere vraag ligt, ook geïnitieerd vanuit de staten, komt de fractie uit op de li jn, om te 
proberen aan te sluiten bij initiatieven, kennis of mogelijkheden, die Flevoland in zichzelf heeft. Probeer 
dat te richten op de wederopbouw. Ook voor de Christenunie geldt, dat het voorstel zoals dat vorige week 
door de PvdD is ingediend, niet op steun van de fractie had kunnen rekenen, zowel inhoudelijk als 
procesmatig. Wat betreft de Inhoud wil de fractie absoluut niets tekort doen aan het dierenwelzijn in 
Haïti, maar op dit moment zijn er andere prioriteiten die de belangstelling en waardering van de 
Christenunie verdienen. 
De fractie is blij dat er op deze manier en op dit moment, van gedachten gewisseld kan worden en 
vertrouwt erop dat de woorden omgezet kunnen worden in goede daden. 
De SGP: eigenlijk durf je niet direct nee op een dergelijke motie als die van de PvdD te zeggen, maar de 
fractie had dezelfde gevoelens als de andere partijen. De motie was ad hoc en bevatte scheve verhouding 
tussen mens en dier vanuit de SGP gedachte. Er ligt een taak wat betreft gaven en giften, wat betreft de 
SGP particulier terrein en andere taken bij de rijksoverheid. Daartussen zitten geen taken. Toch wil de 
fractie meedenken in het geheel, omdat de nood zo hoog is. Binnen de fractie is er, net zoals er zojuist 
verwoord is, meer richting medische voorzieningen, opbouw van het land en scholing gedacht. Ook als dit 
vanuit Flevoland projecten plaatsvindt kan dit hoogstwaarschijnlijk ook op steun vanuit de SGP rekenen. 
Het CDA: noodhulp is in principe geen provinciale taak. Dit laat onverlet, dat je misschien toch besluit om 
dingen te doen. Als er wordt gekeken met betrekking tot Dmitrov, dan was dit'zeker in het begin ook 
gericht op hulp verlenen. Bij de Tsunami heeft de staten een bedrag beschikbaar gesteld. Er is toen ook 
gesproken over de vervolghulp. De vervolghulp is in de commissie van september 2005 aan de orde 
geweest. Twee projecten, die in de provincie Flevoland speelden, mochten de vervolghulp uitvoeren. Nu 
zijn er ook weer geluiden, in de zin van: wanneer er in de provincie initiatieven zijn en dan met name met 
betrekking tot de vervolghulp, dat daar eventueel geld naartoe zou moeten. 
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De fractie denkt dat, dat op zich wel een goede weg is, maar er moet wel bij nagedacht worden dat er nu 
niet gelegenheidscoalities ontstaan. Het moet goed besteed worden en er moet achteraf, op eenvoudige 
wijze waarbij het optuigen van een heel ambtelijk apparaat niet nodig is, verantwoording over afgelegd 
worden. Als dit niet lukt, dan moet er aangesloten worden bij de landelijke hulp. 
De voorzitter begrijpt dat de commissie in meerderheid terughoudend is met het geven van een bijdrage, 
een ondersteuning, in dit soort gevallen. Men staat er niet per definitie afwijzend tegenover. Er zijn een 
aantal waardevolle tips en uitgangspunten verwoord, waarmee de PvdD eventueel opnieuw in deze 
commissie terug kan komen. 
De PvdD had in de Statenvergadering al min of meer begrepen dat er een voorkeur zou zijn voor Flevoland 
initiatieven. De fractie is op zoek gegaan naar dit soort initiatieven, maar heeft dit tot op heden moeilijk 
kunnen vinden. De PvdD vraagt de andere fracties mogelijke initiatieven te laten weten. 
De PvdD heeft de stukken nagelezen en nergens kunnen vinden dat er besloten is nooit meer een dergelijke 
ramp te ondersteunen. 
De WD raadt de PvdD aan om nog eens goed te zoeken in de verslagen. 
De Christenunie: in het verslag van 13 januari zegt de VVD woordvoerder, de heer Manen: " het 
collegevoorstel wordt van harte ondersteund" en "het voornemen wederopbouw initiatieven in dit gebied 

^ ondersteunen heeft onze hartelijke steun". 
De WD: dat is hartelijke steun, maar er is ook gezegd dat men geen vervolgactie meer zouden plegen. 
De Christenunie: de heer van der Avoird heeft in deze gelijk. De fractie daagt de VVD uit om dit terug te 
vinden. 
Het CDA: in september 2005 is dit in de commissie geweest en heeft de gehele commissie ingestemd met 
vervolghulp. 
De PvdD heeft begrepen, dat als de Flevoland stichtingen niet lukken, dat er beter kan worden aangesloten 
bij 555, maar dat is niet unaniem. 
De WD: kan de PvdD de suggestie voor kennisoverdracht meenemen? Is er onderzoek geweest of hier 
behoefte aan is in Haïti, of aan infrastructuur, scholing, opvang van kinderen met een trauma of een 
calamiteitenorganisatie? 
De PvdD zal nadenken over de suggesties die gedaan zijn. 
De PvdA: waar het nu om gaat is het formuleren van een zoekopdracht, hoe je eventueel van hulp zou 
kunnen zijn, waarbij geld vervolgens een slotstuk is. Deze speurtocht is, naar mening van de PvdA, niet 
alleen een speurtocht die op het bordje van de PvdD gelegd moeten worden, maar met het oproepen van 
deze discussie is dit de verantwoordelijkheid van alle fracties. De fracties kunnen hier over nadenken, 
maar het zou ook een vraag kunnen zijn in de richting van het college, om via de formele kanalen 
contacten te zoeken. Dit alles niet, om het initiatief uit handen te nemen van de PvdD. 
De CvdK heeft een redelijk beeld van hetgeen zich op dit moment afspeelt in Haïti. Het lijkt de CvdK een 

^ illusie een Flevolandse organisatie te betrekken bij hulp. Het is daar dermate slecht, dat het niet 
realistisch is. De enige die een beetje kans van slagen hebben zijn, met alle voorbehouden van dien, forse 
organisaties die capabel en professioneel zijn, om zinnig onder die omstandigheden enigszins te bewegen. 
Als je iets wilt doen, dan moet je weg uit het denkpatroon van aansluiten bij een kleine organisatie die 
"iets leuks" doet. Je kunt contact leggen met de wat grotere organisaties om te kijken of Flevoland een 
bijdrage kan leveren, geldelijk voor een specifiek programma. De CvdK is bereid mee te denken, maar niet 
in termen van een kleine organisatie die ambities heeft om daar iets te doen. Dat lijkt de CvdK een illusie. 
De VVD wil het echt koppelen aan een particulier Flevolands initiatief. Uit de opmerking van de CvdK valt 
op te maken dat, dat geen begaanbaar pad en komen we uit op de grote organisaties. De fractie is van 
mening dat Flevoland daar dan geen taak in heeft. 
De CvdK: tenzij een dergelijke organisatie een afdeling in Flevoland heeft. 
De VVD: dat zou te overwegen zijn. De fractie wil als overweging meegeven, als het coUege het stokje 
overneemt, om ook te kijken naar een stukje kennisoverdracht. 

/, ip| De voorzitter wil aan het college vragen, de commissie gehoord hebbende, of zij het onderwerp van de 
^ ^ commissie willen overnemen, waarna dit onderwerp opnieuw op de agenda komt. Kan de PvdD zich in het 
" ^ voorstel vinden, dat GS met een voorstel komt? 
,—-I Het overvalt de PvdD. De fractie was in overleg met de Flevolandse stichting AAP, welke op dit moment 
1 / ^ nog geen echte contacten op Haïti heeft. Ze zijn wel bereid om in die richting mee te denken. De PvdD 
^ ' denkt wel dat zij zich kunnen vinden in het voorstel, maar zal dit binnen de fractie verder overleggen. 
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8. Portefeuillehouder M.F.A. van Diessen 
a. Mededelingen 
1. Financiële verhoudingen 
De gedeputeerde heeft geen mededelingen. 
Met betrekking tot de financiële verhoudingen is afgesproken dat de CvdK hier vanavond, gelet op de 
recente bespreking die hij gevoerd heeft, de commissie zal informeren. 
De CvdK: tijdens de Statenvergadering is dit onderwerp ruimschoots toegelicht. 
In GS is er uitvoerig gesproken over hoe te opereren in dit dossier. Rond de tijdspanne van het vertrek van 
de heer Dijksma en de komst van de heer Van Diessen is ervoor gekozen dat de CvdK wat actiever zal 
acteren, met name op het financiële dossier binnen het IPO. Er zijn Inmiddels werkafspraken gemaakt over 
hoe de overdracht weer teruggaat naar de gedeputeerde, omdat het ook een politieke portefeuille is. Het 
is een kwestie van weken, waarin het redelijk is dat de gedeputeerde ingewerkt kan zijn in het dossier. 
De werkgroep die in IPO verband aan het overleggen is, moet voor 1 maart 2010 rapporteren. De meningen 
zijn verdeeld of deze prestatie gehaald gaat worden. De CvdK zal dit afmaken, waarna het dossier, wat 
betreft de financiële kant, wordt overgedragen aan gedeputeerde Van Diessen, die in IPO verband de plek 
van de heer Dijksma overneemt. Het is voor gedeputeerde Van Diessen geen eenzame positie, want er 
wordt In GS regelmatig over gesproken over hoe daar samen in te opereren. De CvdK zal zich blijven 
bemoeien met de strategische kant ervan. 
Het verknopen van alle dossiers: je ziet dat de collega provincies moeite doen om dominantie te krijgen in 
één van die dossiers, zodat zij het niet over de anderen hoeven te hebben. De provincie Flevoland heeft 
dat ook braaf gedaan en met elkaar afgesproken dat het financiële dossier dominant is over de anderen. In 
IPO verband heeft de CvdK uitgesproken, dat de wijze waarop de som tot stand komt, het de provincie 
minder interesseert dan de uitkomst, als die uitkomst maar goed is. Dat betekent ook, dat in de hele 
discussie over de takenontwikkeling, over het wel of niet overhevelen van taken van het rijk naar de 
provincie met kortingen en wat dies meer zij, de provincie Flevoland mee doet, maar dat het 
ondergeschikt is aan het financiële dossier. 
De afspraken binnen GS zijn zo gemaakt en zo zal er in geacteerd worden, zodat er geen zijsporen gaan 
ontstaan. Een aantal provincies dat geld verliest doet enorm haar best om de aandacht in het debat te 
verleggen naar andere onderdelen. Er worden pogingen gedaan om het naar achteren te schuiven. 
Flevoland probeert dit te voorkomen. 

2. Informerende presentatie Planning ft Control kalender 2010 
Gedeputeerde Van Diessen geeft het woord aan de heer H. Boeijenk, die een presentatie zal verzorgen 
over het voorstel Planning & Control kalender 2010. Het is de eerste keer dat men een dergelijke kalender 
krijgt. Met elkaar worden er goede afspraken gemaakt als het gaat om Planning & Control. Planning & 
Control zijn extra belangrijk In tijden van economische crisis 
De heer Boeijenk geeft een presentatie over de Planning & Control kalender 2010, welke is vastgesteld 
door het college, in de weekend post zal de Staten de Planning & Control kalender ontvangen, samen met 
het boekje. 
De Christenunie: de doorlooptijd van de voorjaarsnota is zestien weken. Wordt er vanuit de afdeling 
Planning 6t Control, of misschien in de Statenwerkgroep, nagedacht om die doorlooptijd nog verder te 
verkorten? 
De heer Boeijenk: je maakt de voorjaarsnota in februari, maar je moet je voorstellen alsof het eind maart 
is. Eind maart wordt de voorjaarsnota vastgesteld in het college. Als je dus een bijdrage levert voor de 
voorjaarsnota, dan verplaats je, je in de situatie van eind maart. 
De VVD: het is een voorstel geweest in de werkgroep Planning & Control om de zaak wat efficiënter aan te 
kleden. De afgelopen jaren is daar veel in bereikt en is dit de beste mogelijkheid die er bedacht kon 
worden. Efficiënter kan het op dit moment niet. Je hebt te maken met doorlooptijden, 
voorbereidingstijden en besluitvormingsmomenten. Het is goed dat het presidium er uit gehaald is. 
De PvdA sluit zich aan bij de woorden van de VVD wat betreft de efficiëntie. De werkgroep heeft er ook 
heel erg op aangedrongen dat de voorjaarsnota Inhoudelijk iets te melden heeft en niet te vroeg komt 
waardoor je er eigenlijk niets aan hebt. Dat de najaarsnota niet te laat kwam, zodat er nog iets mee te 
sturen valt. Er is het één en ander aangepast in de planning en daar is dit het resultaat van. Een 
presentatie als deze is zeker voor herhaling vatbaar, zeker aan het begin van een nieuwe periode. 
De voorzitter bedankt de heer Boeijenk voor de duidelijke presentatie. 
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b. Vragenronde 
De WD. de heer Bosma, maakt gebruik van de vragenronde om een terugkoppeling te geven over de 
bijeenkomst Europa. 
De Statenleden, mevrouw Boode, de heer Bosma, de heer De Boerma van de griffie en mevrouw Doornbos, 
zijn vanuit Flevoland met de vier Randstadprovincies naar Den Haag gegaan. Daar is contact geweest met 
de vier Randstadprovincies om te praten over hoe de werkgroep Europa functioneert bij de provincie Zuid-
Holland. Europa leeft eigenlijk niet bij de statenleden. Om het op te lossen heeft men zogenaamde Europa 
ambassadeurs benoemd. Zij hebben binnen de reguliere commissies de taak om te helpen bij het 
agenderen en voorbereiden van stukken. Daardoor hopen zij vanuit het reguliere werk de aandacht voor 
Europa te vergroten. Misschien is het te overwegen of de provincie Flevoland hier ook iets mee zou 
kunnen. Ook gebruiken zij een vast formulier om het onderwerp te agenderen. De heer Boerma heeft het 
formulier gehad. 
De statenleden hebben wel duidelijk naar voren gekregen dat zij beter geïnformeerd zijn. Zij merken wel 
dat het beïnvloeden van beleid, wat door Brussel wordt opgesteld, niet echt van de grond komt. Wel 
kunnen zij programma's beter benutten. 

^ ^ Daarnaast is er een bezoek geweest aan de griffier van de vaste kamercommissie Europese Zaken in de 
Tweede Kamer. Je merkt dat daar het verhaal over de Europa ambassadeurs terug komt. Zij hebben een 
aantal adjunct griffiers die Europa ook meenemen in de reguliere commissies en ze hebben een specifieke 
Europa adviseur. De reden daarvan is, dat de Tweede Kamer tot het inzicht is gekomen, in 2003, dat zij 
veel te laat wisten te reageren op een aantal Europese voorstellen. Op het moment dat de commissie een 
Europese wetgeving, een beleidsagenda of jaarplan opstelt, wordt er op basis van dat openbare stuk 
gekeken wat men kan verwachten. Op dat moment worden de B&C fiches, besluiten nieuwe commissie 
voorstellen, opgesteld. Op basis van dat fiche wordt Integraal bepaald wat er verwacht en waarop 
geparticipeerd moet worden. In de werkgroep die de B&C fiches opstelt zitten, naast de mensen uit de 
provincies, ook mensen vanuit de ministeries. 
In de B&C fiches wordt een zogenaamde subsidialiteitstoets uitgevoerd. Het uitgangspunt van de EU is, dat 
op het moment dat je een wetsvoorstel maakt, dat je probeert het zo laag mogelijk weg te leggen in de 
bestuurlijke organisatie, om uit te voeren. 
Aan de griffier is de vraag gesteld wat zij voor Flevoland zouden kunnen betekenen, om te ondersteunen 
bij het alert zijn en beïnvloeden van de wetgeving in Europa. Er is heel diplomatiek verwoord, dat zij zien 
niet dat Flevoland daar zo'n rol in heeft. Als Flevoland daar iets in wil doen, dan moeten zij de politieke 
lijn maar pakken of het comité van de regio's, waarbij is aangegeven dat die beïnvloedingsroute niet zo 
krachtig is. Wel is toegezegd, dat we op de internetsite van de Tweede Kamer moeten kijken naar de 
Europese agenda. De heer Bosma kan de link echter nog niet werkend vinden. Het verzoek aan de griffie is, 

^ om dit na te vragen. Ook is toegezegd dat de provincie Flevoland op de distributielijst van de nieuwsbrief, 
die door de griffier gemaakt wordt en naar alle Tweede Kamerleden verzonden wordt, komt. Of dit naar de 
griffie, of naar alle statenleden gaat is de heer Bosma niet duidelijk. Op 18 maart is er een ontmoeting 
tussen de vastekamercommissie en de Tweede Kamerleden, wat gebeurt vanuit de vier 
Randstadprovincies. 
De SGP hoort de opmerking dat het goed werkt in Zuid-Holland. De commissie wordt beter geïnformeerd en 
men heeft meer aansluiting bij projecten. Er is ook een lobbyist in Brussel. Zijn er geen taken die op dat 
niveau thuishoren? Overlapt dat, of heeft Zuid-Holland dat niet? 
De heer Bosma (VVD): Europa maakt een aantal programma's. Er zijn mogelijkheden om daar een aantal 
voorstellen voor in te dienen. Als dat gehonoreerd wordt, dan kan de commissie daar geld voor krijgen als 
cofinanciering. Als statenleden dat zouden weten, dan zou er wat meer bedrijfsleven ondernemers, 
onderwijs en overheid, triple helix, gecombineerd kunnen worden en kan er uiteindelijk in 
gezamenlijkheid een dergelijk voorstel ingediend worden. Het gaat om de verbintenis, die een 

f F̂  randvoorwaarde is, om daarvoor in aanmerking te komen. 
y , Het CDA: in de Randstad en IPO verband is al vaker over dit soort zaken, als geheel, gesproken. Wat opviel 

" ^ was dat veel statenleden vonden, dat zij niet voldoende geïnformeerd werden over bepaalde zaken. De 
r~„J fractie is van mening, dat Flevoland altijd goed geïnformeerd is over allerlei zaken die er speelden. 
l / % Flevoland heeft al jaren te maken met forse Europese programma's die hier gedraald worden. 
^ ^ Onderwerpen, zoals leader, spelen heel erg in deze provincie en komen regelmatig op enigerlei wijze op 
U I de agenda. De fractie heeft het idee dat het meer voor anderen geldt om beter geïnformeerd te worden. 

> 
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De PvdA fractie heeft het gevoel, dat de provincie in het verleden goed geïnformeerd is en dat Flevoland 
grote betrokkenheid kende bij Europa, zeker door gedeputeerde Dijksma. Zijn woorden, "de wet van de 
remmende voorsprong", heeft mevrouw Boode In de bijeenkomst met de ambtelijke ondersteuning van de 
vastekamercommissie geuit. Er gaat wel het een en ander veranderen in de Europese subsidiegeving. Er is 
het nodige doorzettingsvermogen nodig om de dingen echt te lezen en tot je te nemen. Daarin zou de 
informatievoorziening aan de Staten beter kunnen. Ook zou de eigen interesse beter kunnen. Tijdens de 
uitwisseling was de PvdA gecharmeerd van het Zuid-Hollandse model. Wellicht moet hier een rustiger 
opbouw in gekozen worden. De vraag is hoe dit moet gebeuren. Oriënteren op de Zuid-Hollandse aanpak, 
of wordt er in het presidium gekeken of het klopt dat de behoefte aan meer Informatievoorziening groter 
is? 
Wat betreft het Haagse en het Zuid-Hollandse is het mevrouw Boode duidelijk geworden dat het behoorlijk 
wat ambtelijke en griffieondersteuning vergt voordat je werkelijk in de fase komt dat je, je kaderstellende 
rol kunt verbeteren. Je bent als één provincie gewoon te klein om in Brussel wat voor te stellen. 
De Christenunie herkent een groot gedeelte van de zoektocht die onder andere door mevrouw Boode is 
verwoord. De fractie begeeft zich in dezelfde zoektocht. In Brussel gebeurt heel wat, wat belangrijk is 
voor de provincies. Omgekeerd merkt de fractie in bijvoorbeeld de bijeenkomst van het Randstedelijke 
Europese forum dat het moeilijk is om voor jezelf, als Statenlid, daar bestuurlijke relevantie uit te halen 
en daar een Instrument te vinden om invloed uit te oefenen. De zoektocht is er bij de leden van de fractie 
en de commissie werk. Men moet zich bewust zijn van de waarschuwing "de wet van de remmende 
voorsprong". Tegen één ding kijk de fractie anders aan, niet het presidium zal het er maar eens over 
moeten hebben, maar de commissie bestuur. De fractie heeft ten aanzien van de zoektocht geen 
antwoorden, maar vragen. 
De heer Bosma (VVD): de zoektocht is herkenbaar. Als je er niet aan toegeeft om in het proces mee te 
gaan, dan kun je de dingen er ook niet in herkennen. Een oproep is: je moet er gewoon maar iets aan 
doen. Al doende leert en herkent men en zal men het belang ervan inzien. Als je aan de zijkant blijft 
staan, dan is het een te Ingewikkeld fenomeen, wat wel belangrijk is, maar waarvoor je in de directe 
nabijheid het belang niet kan herkennen en kansen kan ontdekken. 
Het CDA: je moet goed kijken naar wat je er als Statenlid uithaalt en de rol daarin. Er worden regelmatig 
bezoeken aan Brussel gebracht. In 2003 kwam, bij een bezoek aan het huis van de provincies, aan de orde 
waar ook ingezet zou worden voor het nieuwe Europese programma. Daaruit kwam, dat innovatie een van 
de belangrijke pijlers was voor het programma 2007-2013. De provincie Flevoland is altijd goed 
geïnformeerd, omdat de provincie de contacten in Brussel heeft. Je moet je afvragen of het instellen van 
ambassadeurs een meerwaarde zal betekenen. Een vaste plek op de agenda, betekent dat, dat er meer 
informatie komt dan er nu al is? 
De heer Bosma (VVD): het doel van de ambassadeurs is, dat zij een vertaling, een koppeling en informatie 
zichtbaar maken en geven, van waarvan je eigenlijk niet weet wat je ermee moet. Dit lijkt de fractie geen 
slechte zaak, maar er moet op een later moment, met wat meer voorbereiding, verder over gesproken 
worden,. 
De SP: alhoewel Europa bij de fractie niet prominent op de agenda staat, is het een gegeven feit. De 
ambassadeurs zijn best een intrigerend idee, met name door de opmerking van de PvdA, tel je als 
provincie Flevoland wel mee. 
De PvdA: alleen kun je daar niets bereiken. De P4 combinatie is daar zeker noodzakelijk bij. Als je als 
Flevoland niets doet, dan tel je zeker niet mee. 
De Christenunie: in het dossier provincies is één van de vier piket palen, die door de bestuurders zijn 
geslagen, de koppeling die er is tussen de provincies en Europa. Het zou nog wel één van de belangrijkste 
akkoorden kunnen zijn als het gaat om het bestaansrecht van de provincie en toekomstige positionering 
van het hele openbaar bestuur. Juist om die reden zou je nu al moeten willen dat je, je actief op het 
speelveld begeeft. 
De voorzitter bedankt de heer Bosma voor de terugkoppeling en de beantwoording van de vragen en 
mevrouw Boode voor de nadere toelichting. De terugkoppeling kan in handen gelegd worden van het 

' ^ presidium, die gevraagd wordt om in samenspraak met de griffie tot een stuk te komen, wat terugkomt in 
J deze commissie Ook kan er een werkgroep vanuit de commissie bestuur gevormd worden die hier de 
j=% verdere uitwerking aangeeft. 
^ De PvdA geeft de voorkeur aan het eerste voorstel. 

g De WD geeft ook de voorkeur aan de eerste optie. 

O 

^ 
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Na overleg concludeert de voorzitter dat de voorkeur naar de eerste optie uitgaat. 

De Christenunie: vandaag is in de media bekend geworden, dat de Raad van State opnieuw een uitspraak 
heeft gedaan in het dossier Flevoherbs. De fractie wil het college vragen, of de Staten Inhoudelijk 
geïnformeerd kan worden en vooral, over het dossier nu gesloten kan worden. Kunnen daarmee de 
voorzieningen en de risico's, die er voor dit dossier in de boeken waren opgenomen, weg? Kan het college 
de Staten op enig moment inhoudelijk informeren? 
De gedeputeerde: de Staten zal schriftelijk geïnformeerd worden. 
De CvdK: er is een beroepszaak geweest en er is geoordeeld dat de provincie terecht niet heeft uitgekeerd 
aan het betreffende bedrijf, waarbij het ging om een bedrag van ongeveer 2 miljoen. Bij weten van de 
CvdK is de kwestie daarmee afgedaan. 
9. Portefeuillehouder L. Verbeek 
a. Mededelingen 
1. Middenbestuur/ positionering provincies 
De voorzitter: komende dinsdag is er een conferentie. Het verzoek aan de fracties is, welke dit nog niet 
gedaan hebben, om de deelnemers door te geven. 
GroenLinks: de uitnodiging is ontvangen, het hoofdthema is duidelijk, maar wat is het programma? 
De voorzitter: de stukken hierover zijn toegestuurd. De fractie was niet aanwezig bij de voorbereidende 
bijeenkomst, omdat er een commissie vergadering was. 
De WD herkent het gevoel van GroenLinks. De rapporten en de uitnodiging zijn ontvangen. Dit geeft geen 
indruk over hoe je, je moet voorbereiden. In de korte bijeenkomst is aangegeven dat er een aantal 
stellingen lagen, maar of dat de focus is, is onduidelijk. 
De CvdK: er is een aantal verschillende invalshoeken geweest over dit onderwerp, onder andere de motie 
taken, de discussie van Lodders. Het hele vraagstuk van de taken van de provincie raakt hoe we met elkaar 
praten over de ontwikkeling van middenbestuur, wat ook weer de discussie over de financiële 
verhoudingen raakt. Inmiddels raakt dat het vraagstuk over de bestuurskrachtmeting, wat de landelijke 
discussie rondom de commissie Calders raakt, wat is de toekomst van de provincies. Er is aangegeven dat 
het verstandig leek deze sporen niet allemaal apart te behandelen, maar die met elkaar te verbinden, 
zodat daar integraler met elkaar over gesproken wordt. In de oorspronkelijke planning van de 
bestuurskrachtmeting was al een momentum bedacht voor de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting 
tussen de provincies en de gemeenten. Dit, om het gesprek aan te gaan over hoe men in deze 
verschillende thema's zit. De conferentie is bedoeld om hierover met elkaar in gesprek te raken en niet 
bedoeld om tot conclusies te komen. Dezelfde discussie wordt tegelijkertijd op allerlei verschillende 
plekken gevoerd. Er is een open discussie, die niet moet lelden tot vormen van besluitvorming of 
vermeende overeenstemming. Het is de bedoeling dat men elkaar voedt in een scherp debat. 
De WD heeft de CvdK gevraagd, of de fractie de bijeenkomst van 16 februari dan moet zien als een stuk 
acceptatie van rolverschillen, of gaan we al naar een soort oplossing toe. De CvdK heeft toen aangegeven, 
dat naar een oplossing toe nog niet aan de orde is. In communicatie heb je drie niveaus: relatie, proces en 
Inhoud. Als de fractie af en toe de reacties beluisterd via de politieke li jn, dan bemerkt de fractie dat er 
veel verschillende denkbeelden zijn over een vrij neutraal en keurig beschreven rapport. Het is voor de 
WD heel erg moeilijk in te schatten of het op 16e februari alleen om een kwestie van acceptatie zal gaan, 
of dat er toch bepaalde dingen in de week gelegd zullen worden. 
De CvdK: het advies is om er wat onbevangen naartoe te gaan. Ga het gesprek open aan. Denk erna, ook 
binnen de fractie, wat er nu eigenlijk gebeurd is en wat je ervan vind. Levert het bagage op, om het debat 
te voeren, of worden er nog een aantal andere vormen van huiswerk aan toegevoegd. Het zijn activiteiten 
die vanuit GS georganiseerd worden om bij de fracties, in politieke zin, deze vraagstukken op de agenda te 
krijgen. Veel meer gericht op een volgende college periode, zodat fracties in hun verkiezingsprogramma 
stelling kunnen nemen over dit soort onderwerpen. De CvdK heeft op zich genomen, om op meerdere 
beleidsterreinen informatie, wat is de agenda van Flevoland de komende vijf, zes, zeven jaar, aan te 
dragen. 
De VVD: de CvdK geeft een leuk denkbeeld weer betreft een aantal niet wettelijke taken die je toch wilt 
doen, omdat het een ontwikkelingstraject is. Dat wordt teruggelegd naar wat partijen daar zelf van 
zouden vinden, of zouden kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma. Als je dat transparant maakt, 
dan heb je daar in de onderhandelingen met het rijk ook iets aan. 
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Je maakt dan duidelijk welke ontwikkelingsachterstand er nog Ingelopen moet worden, bulten het 
reguliere takenpakket van de provincie. 
De CvdK: dat is de crux van het Cebeon rapport. Er staat expliciet in, dat er onderscheid gemaakt wordt 
tussen de financiële onderhandelingen in twee hoofdstukken. Één: U stelt ons onvoldoende in staat om ons 
gewone werk in de huidige situatie te doen. Twee: Rijk, u heeft ons opdracht gegeven dat wij een 
provinciale verantwoordelijkheid hebben te realiseren, wat is vastgelegd in de raambrief en in het 
integraal afspraken kader. 
De WD: het nieuwe is, is dat dit bepaalde eindigheid in zit. 
De Christenunie: de CvdK geeft aan dat men onbevangen naar de conferentie heen moet gaan. De inleiding 
wordt door de CvdK verzorgt en er is inspreker. Aan de hand van stellingen wordt er gediscussieerd over 
bestuurskrachtmeting. Hoe gaan de andere gesprekspartners, waterschap en gemeentebesturen, naar die 
middag toe? Welke stukken hebben zij gekregen? 
De CvdK kan niet vooruitkijken hoe de gesprekken binnen de colleges van B&W gevoerd zijn in de 
voorbereiding op die bijeenkomst. De voorbereiding zal waarschijnlijk niet identiek zijn. De aanleiding is 
de rapportage bestuurskrachtmeting, maar ook zij zullen volop in het landelijke debat zitten binnen 
bijvoorbeeld de VNG. Ook zij zullen met een zekere onbevangenheid naar de conferentie toekomen, maar 
wel of niet helder afgesproken hebben om te proberen daarin een soort van strategische agenda te 
hanteren in het debat, redenerend vanuit hun eigen belangen. Het is voor het eerst, dat op deze schaal, 
collectief met elkaar het gesprek wordt aangegaan. 
We moeten publiekelijk en onder elkaar, goed van elkaar weten hoe we als Flevoland, samen als 
Flevoland, staan voor dit type agenda. 
De Christenunie hoopt dat er uiteindelijk iets gezamenlijk bereikt wordt en dat de sessie niet rollebollend 
wordt afgesloten. Is bekend welke externe inspreker er een bijdrage levert? 
De CvdK: de Inspreker heeft afgezegd. Wegens de korte termijn zal de CvdK zelf een inleiding verzorgen. 
De PvdA: onderdelen vanuit de bestuurskrachtmeting en signalen zijn voor een deel voorspelbaar, die elke 
middenlaag, in elke organisatie zullen treffen. Het Is zaak om het niet alleen over elkaar, maar ook tegen 
elkaar te kunnen zeggen en te kunnen luisteren en doorvragen. 
Naar aanleiding van ontwikkeltaken en hetgeen er in de notitie staat over kerntakendiscussie, wordt de 
commissie Lodders eng en smal geïnterpreteerd. Als het over Lodderstaken gaat, gaat het over kerntaken, 
de wettelijke taken. Dat, terwijl Lodders heel nadrukkelijk heeft uitgesproken, wat is vastgelegd in het 
bestuursakkoord, dat provincies een open huishouding kennen. Natuurlijk moet er nu extra aan gebeuren in 
het ontwikkelstadium, maar als de CvdK de provincie op termijn een normale provincie noemt en als je 
kijkt wat normale provincies op die terreinen doen, dan is dat veel meer. Wat betreft de PvdA fractie is 
het zeker niet eindig op de trajecten cultuur, sport en samenleving. 
De WD: de CvdK geeft aan dat je het moet hebben over het strategische niveau. De fractie spreekt haar 
zorg uit dat waarschijnlijk op operationeel niveau, over bepaalde casussen, het netvlies wordt bepaald van 
een aantal deelnemers. De fractie hoopt dat er op gestuurd wordt, dat de discussie niet op dat niveau 
komt. 
De zorg over Overijssel, in de laatste poll in de krant, kozen alle politieke partijen in de Noordoostpolder, 
op één na, voor Flevoland. 
De voorzitter bedankt de CvdK voor de nadere toelichting. De voorzitter verzoekt leden, die de conferentie 
gaan bezoeken, zich aan te melden. 
Het CDA: er Is gesproken over een bijeenkomst die voor alle statenleden open is. In de mail stond niet dat 
men zich moest aanmelden. 
De Christenunie: is de conferentie via Internet te volgen? 
De CvdK: het is geen publieke vergadering. 
De voorzitter sluit het onderwerp af. 

b. Statenvoorstel(len) 
1. Herstructurering bezwaar en beroep 
De voorzitter: men heeft kennis kunnen nemen van het stuk. De discussie gaat over beslispunten één, twee 
en drie zoals die in het stuk zijn opgenomen. 
Eerste termijn: 
De WD: 22 september 2009 is het nieuwe reglement van orde vastgesteld in de Staten. 
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Nu wordt er al gesproken over een aangepaste versie. Hier zit slechts 22 weken tussen, terwijl het 
daarvoor geldende reglement 22 jaar heeft standgehouden. De fractie vindt het onduidelijk wat er nu in 
het voorstel gewijzigd is en zou dit graag transparanter zien.. De eedaflegging is gewijzigd en de Inbreng 
van stukken in het proces. De fractie graag wil een toelichting over wat de ech'te achtergrond van deze 
wijzigingen is. Is de vorige keer het huiswerk niet goed gedaan? 
Het CDA heeft geen bezwaar tegen deze vereenvoudiging. Er is de mogelijkheid van administratief beroep. 
Kan deze mogelijkheid weggelaten worden, zodat men na bezwaarfase direct naar de rechtbank kan, of is 
dit een wettelijke verplichting? 
De SP heeft gekeken of er zwaarwegende knelpunten zijn. De fractie heeft deze niet kunnen zien zoals de 
VVD verwoordt en gaat akkoord. 
De VVD heeft geen zwaarwegende knelpunten gezien, maar de fractie heeft gezien dat er wijzigingen zijn 
die op korte termijn weer terug gewijzigd zijn. De vraag is, hoe het proces tot stand is gekomen, omdat 
het voorstel nu na een paar maanden weer voorligt. De WD heeft geen bezwaar tegen het voorstel op 
zich. 
De CvdK: het is heel pragmatisch. Het bezwaar en beroep heeft men, in goed overleg met de ambtenaren, 
willen stroomlijnen, zodat het in één commissie behandeld kan worden. Op die wijze is er overzicht en 
hoeft een commissie niet maar één of twee keer per jaar bijeen te komen om zaken te behandelen. De 
vraag van het CDA, het administratief beroep is verplicht in het kader van de wet algemeen bestuursrecht. 
De voorzitter wordt het Statenvoorstel aangepast op het administratief beroep? 
De CvdK: als dit in handen van het presidium wordt gelegd dan is dit voldoende. 
De voorzitter concludeert, dat met de beantwoording van deze vragen, de commissie akkoord kan gaan 
met Statenvoorstel en dat het als hamerstuk op de agenda geplaatst mag worden. 
De CvdK: in het presidium is besproken dat er één PS lid nodig is, om in de commissie herstructurering 
bezwaar en beroep zitting te nemen. De CvdK stelt voor dat het presidium dit regelt. Als meerdere mensen 
zich melden, dan zal er een verkiezing komen. 
De Christenunie: wordt dat ene lid uit de Staten benoemd worden door de Staten, of door iemand anders? 
Voor zover de CvdK weet, is dit door PS. 
De voorzitter: belangstellenden kunnen zich bij de griffie melden. 

c. Vragenronde 
Er zijn geen vragen voor de CvdK. 

10. Presidium 
a. Evaluatie e-petitie 
De voorzitter: bij dit stuk zijn twee discussie vragen voorgelegd 
Eerste termijn: 
De PvdA: het antwoord op de eerste vraag is nee en het antwoord op de tweede vraag ja. 
De Christenunie sluit zich aan bij de antwoorden van de PvdA. De fractie is blij dat de geplande evaluatie 
op het geplande moment uitgevoerd wordt. Eigenlijk is de evaluatie te vroeg. De fractie wil ervoor pleiten 
om het niet bij deze evaluatie te laten, maar om over één of anderhalf jaar hier nog eens naar te kijken. 
Er is gekozen voor het instrument druppelsgewijs. Je zou dit nog eens in bespreking kunnen brengen. 
GroenLinks merkt op, dat dit onderdeel is van vraag twee. 
De Christenunie moet dan concluderen dat de fractie zich dan niet meer kan aansluiten bij de woorden 
van de PvdA. 
GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. De fractie wil in herinnering brengen dat de fractie 
toen al heeft gezegd: waarom deze terughoudendheid, geef er meteen goed publiciteit aan, zodat mensen 
weten dat het instrument er is. 
De VVD: het antwoord op vraag één is nee en het antwoord op vraag twee is nee. Er zijn weliswaar maar 

g tf̂ , twee petities geweest, waarbij Urk/Briest ook wordt meegerekend en daarnaast veilig spoor Flevoland, 
maar dat Is in alle provincies bijna zo. Als je kijkt naar Almere, daar zijn er acht. Op niveau van de 
gemeente leeft het meer. Zo'n instrument wordt best wel bekend, als er iets speelt., daar zit de 

^ J rechtvaardiging in. 
l / % De voorzitter: wat stelt de WD daar dan tegenover? 
jQ^ De VVD: laat het gaan zoals het nu loopt, het loopt goed. 
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De SGP kan zich min of meer in de lijn van de VVD vinden en misschien een schoorvoetend ja op de tweede 
vraag. Als er in het stuk geconcludeerd wordt dat heel veel mensen niet bekend zijn met het instrument, 
dan mag er op het gebied van communicatie een tandje bij. De fractie is nog altijd blij dat het Instrument 
stevig in de organisatie is neergezet. Het zal vanzelf wel lopen. 
De PvdD wil als aanvulling geven dat het misschien verstandig is om via de lokale pers bekend te maken, 
als een e-petitie online staat. De e-petitie is ontzettend moeilijk te vinden op de nieuwe site. De PvdD is 
voorstander van een beetje extra reclame. 
De SP kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen en zou er voorstander van zijn dat de e-petitie 
meer onder de aandacht te brengen 
Het CDA: in de teksten worden drie effecten genoemd. Er wordt geconcludeerd dat effecten twee, het 
versterken van het democratisch burgerschap en drie, het versterken van de volksvertegenwoordigende 
rol, niet gerealiseerd zijn. Dit wordt gekoppeld aan het gebruik. De fractie is het met die conclusie niet 
eens. Omdat het CDA vindt dat de verantwoordelijkheid bij de burgers zelf ligt om van de mogelijkheid 
gebruik te maken, is er destijds ook gezegd communicatie druppelsgewijs, net als nu. Het CDA ziet dan ook 
geen reden om tot wijziging van de huidige werkwijze te gaan. 
De CvdK brengt de gemaakte opmerkingen terug naar het presidium. In de overgrote meerderheid hoort de 

f CvdK dat men het instrumentarium in stand wil houden. Ook wordt er genuanceerd gedacht wordt over de 
wijze waarop het in de aandacht wordt gebracht. De CvdK stelt voor dit in handen te geven van het 
presidium, maar er geen zwaar Statendebat van te maken. Het presidium zal over het vervolg rapporteren, 
als men hiermee akkoord gaat. 
De WD wil graag de opmerkingen van de PvdD vast houden, een mogelijk persbericht en de website. 
De voorzitter concludeert dat dit in handen van het presidium wordt gegeven, waarbij de opmerkingen 
worden meegenomen in de hoop en verwachting dat er invulling aan gegeven wordt. 

b. Voortgang afspraken Statenconferentie 
De voorzitter: er worden twee vragen voorgelegd, te weten: herkent u zich in de uitwerking zoals ter hand 
is gesteld en heeft u zelf suggesties voor de uitvoering van specifieke afspraken. 
De VVD kan zich genuanceerd herkennen in de uitwerking, met daarbij een aantal kanttekeningen. Er 
wordt gesproken over het elkaar interpreteren in eerste termijn van de algemene beschouwing. De fractie 
kan zich niet herinneren dat het op deze wijze zo stellig is afgesproken. Ook nrtist de WD de toegevoegde 
waarde van de interruptie in de eerste termijn. Er wordt over gesproken, dat we elkaar binnen de fractie 
de ruimte moeten geven voor het politieke debat. Dat is iets voor de voorzitter van de fractie. Er moet 
actief op zoek gegaan worden naar politieke tegenstellingen. Suggesties voor de uitwerking: wat er nu is, 
is een afspraak. Er staat ook dit gaan we oplossen, maar de uitwerking van de oplossing mist de WD. 
Misschien moet er toch met een klein werkgroepje gekeken worden hoe dit verder uitgewerkt moeten 

f worden. 
Bereikte zaken: de interruptie microfoons, zorg ervoor dat de techniek goed werkt. 
De PvdA: als het gaat om een weergave, dan is de uitwerking van de afspraken prima. De algemene wil om 
iets meer politieke risico te nemen, iets meer politieke profiel te kiezen en daarbij meer ruimte en 
veiligheid te bieden in algemene zin, is wel degelijk één van de uitkomsten van de Statenconferentie. De 
fractie deelt een beetje de opvattingen van de WD als het gaat om de wijze waarop je het uitwerkt. De 
uitwerking staat hier en daar open. Er ontbreekt misschien een andersoortige afspraak, die gaandeweg het 
jaar is gemaakt en in de verschillende commissies wordt opgepakt. Dit zijn: dat er verschillen kunnen zijn 
per commissie over hoe je dingen aanpakt en dat commissieleden zelf een actieve rol zullen moeten 
vervullen in het vullen van hun agenda en activiteiten. Er zijn commissies waar dat zeer gestructureerd 
gebeurt, zoals de commissie ruimte, die zeer actief is in het zelfstandig vullen van de agenda en het 
beïnvloeden van de manier waarop er binnen die agenda over zaken wordt gepraat en met wie er over 
wordt gepraat. De PvdA wil de leden in deze commissie en de leden van andere commissies, oproepen om 

, tPi dit vooral zelf, op een manier die past bij de onderwerpen die aan de orde komen en past bij de mensen 
^ met wie je het moet doen en hierbij de uitkomsten van de Statenconferentie te combineren. 
^ ^ Zowel In de aanloop naar de Statenconferentie, als in de conferentie zelf, heeft de PvdA geconstateerd 
J dat het van groot belang is om je, je op allerlei momenten te realiseren in welk stadium van een 
;,/-| besluitvormingsproces activiteiten zich bevinden. Ooit is er door de griffie een participatieladder 
r y vervaardigd. De PvdA pleit ervoor deze participatieladder te implementeren bij de vormgeving van 
^ . besluitvormingsprocessen en dit wellicht te relateren aan de agendering in de commissies. 
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GroenLinks: er wordt aangekaart, dat het probleem van de vergaderfrequentie aangepast moest worden. 
De fractie is niet gelukkig met de wijze waarop dat nu gaat en zou hier op terug willen komen. Het effect 
dat optreedt, is dat werkbezoeken steeds meer verspreid door de week plaatsvinden, waardoor het 
agendatechnisch voor mensen, die ook nog andere bezigheden hebben, niet meer mogelijk is om alles bij 
te wonen. 
GroenLinks heeft het idee dat informatie heel erg laat bij statenleden terechtkomt. Stukken komen zeer 
regelmatig pas als er een reactie van GS bijgevoegd is. 
Wellicht is het een idee om na te denken over de Inrichting van de Staten zaal, omdat die niet heel veel 
recht doet aan het dualistisch model. Iedereen heeft de nelging om met GS te gaan praten, terwijl het de 
bedoeling is dat er met elkaar gediscussieerd wordt. Het zou best mogelijk kunnen zijn om de voorzitter en 
de griffier in de kring plaats te laten nemen en dat de gedeputeerden zich daarbuiten bevinden. 
GroenLinks komt daar mogelijk met een initiatief voor. 
De Christenunie: in de ti jd dat het dualisme is Ingevoerd, is in tal van gemeenteraden en provincies, het 
onderwerp van discussie geweest of het college en GS aan tafel moeten zitten. GroenLinks heeft gelijk, 
dat de neiging aanwezig is om tegen GS te blijven praten. Het is een punt waarover nagedacht kan 

^ worden. 
^ Het CDA kan beide vragen met ja beantwoorden. Het overzicht geeft een goed beeld van hetgeen er vorig 

jaar maart in de Statenconferentie is genoemd. Ook de fractie zit met de vraag wie dit oppakt. Het zal 
voornamelijk iets voor een ieder zelf zijn, ook binnen commissieverband en mogelijk in verschillende 
werkcommissie. Het CDA wil zich aansluiten bij de woorden van de PvdA. Er zijn al een aantal 
vervolgacties in gang gezet. Er is een Statenconferentie geweest op 12 en 13 maart 2009, dit voorstel ligt 
er nu, bijna een jaar verder. Als er wordt gesproken over suggesties, dan zou het goed zijn om sneller na 
een Statenconferentie dit met elkaar door te nemen. Er worden nieuwe ideeën geboren over voor hoe men 
het werk beter kan doen. Dit is niet alleen een discussie welke tijdens een Statenconferenties plaatsvindt. 
Om de voortgang te bewaken, moeten afspraken die vooral voor de commissie belangrijk zijn, op een soort 
lijst gezet worden, om daar met elkaar frequent naar te kijken. 
De SP is benieuwd naar het voorstel van GroenLinks. De fractie vindt het gevaar van de bijlage, dat het 
"het lijstje" gaat worden. Het lijstje zou als grondslag gebruikt kunnen worden om een constante discussie 
met elkaar te voeren, over hoe gaan we met elkaar om. De SP is het met het CDA eens, dat we nu een jaar 
verder zijn, politiek gezien zal na het zomerreces langzaam de verkiezingscampagne op gang komen voor 
de volgende Statenperiode. De fractie stelt voor om deze periode te gebruiken voor een stukje evaluatie 
en handreiking naar een volgende Statenperiode. 
De Christenunie: de PvdA signaleert verschillen tussen commissies en het CDA zegt dat de zelf nieuwe 
suggesties zouden moeten doen. De waarneming van de Christenunie is, dat dit in commissies opgepakt 

_ wordt, welke begonnen zijn met borrelbijeenkomsten. Op informele wijze moet deze lijst beetgepakt 
^ worden en gekeken worden wat een commissie eruit wil halen. De commissie bestuur heeft dit nog niet 

met succes opgepakt. 
De voorzitter constateert dat er een aantal kanttekeningen zijn geplaatst, suggesties zijn gedaan en kritiek 
is geuit. 
De CvdK constateert ook zelf, in het jaar dat de CvdK hier is, dat er al grote verschillen zijn. Men is op een 
leuke en prettige manier in beweging gekomen en bereidt te experimenteren. Er worden grenzen verlegd 
en overschreden, waarbij men bereid is om wat risico te lopen. Uiteindelijk wordt dit doel ontwikkeld naar 
een stijl waarbij een ieder zich prettig voelt. Terecht wordt opgemerkt dat je de discussie niet met 
voeren, door er alleen maar over te praten. Je moet ook bereid zijn om naar jezelf te kijken, ook als 
fractie. Fractievoorzitters behoren daar een serieuze rol in te vervullen en dit de evalueren binnen de 
fractie. Met het maken van dit soort lijstjes en door hier met elkaar over te praten, kun je elkaar wat 
ruimte om daarin te opereren. Het presidium zelf werkt actief met dit lijstje. Vanuit het presidium heeft 
men de griffie uitgedaagd om een griffieplan te schrijven, om als griffie na te denken over de werkwijze. 

, ir| Binnen de griffie wordt op dit moment gewerkt aan een griffieplan, waar hier ook over gesproken zal 
^ ^ worden. 
"<C De beweging is er, er wordt geëxperimenteerd. De CvdK stelt voor dit vol te houden en niet te snel fixeren 
«=,-J in een wat statische vorm. Het is goed hier even mee door te gaan. 
l y i ^^ voorzitter concludeert dat het stuk voldoende besproken is. De voorzitter constateert dat GroenLinks 
l 'Y' " ist een voorstel komt in de richting van het dualisme. 
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c. Bespreking bestuurskrachtmeting en Randstadprovincies 
De voorzitter: in het voorstel, onder één en twee, wordt aangegeven om de commissaris hier als eerste het 
woord over te geven, vervolgens een inhoudelijke reactie door de commissie, waarna bespreking van 
mogelijke vervolgstappen. 
De CvdK: langs andere Invalshoeken is hier al vaker over gesproken. Over de bestuurskrachtmeting en met 
name over de gekozen methodiek, raadt de commissaris aan niet te veel in detail te treden. 
In een bestuurskrachtmeting als deze wordt gesproken met betrokken bestuurders, ambtenaren, colleges, 
waarbij het meest interessant de grote lijn is bij een dergelijke rapportage. De essentie van het rapport is, 
dat op de grote lijn een spiegel wordt voorgehouden, over hoe anderen ervaren dat je functioneert. De 
strategische kant van zo'n rapportage heeft meer dan uitstekend voor Flevoland uitgepakt. Door meerdere 
ministeries in Den Haag is de rapportage positief opgepakt. Door dit type rapportage is het imago van de 
provincie behoorlijk omhooggetrokken. Veel mensen realiseren zich dat deze provincie, meer dan andere 
provincies, over te weinig middelen beschikt en dan toch verbazingwekkend in staat is scherpe afwegingen 
te maken in datgene wat ze zich voorneemt, zeker als het gaat om de ontwikkeltaak. 
Inhoudelijk zitten er een aantal elementen in, in wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld, die 
interessant zijn om naar te kijken. Dit is bijvoorbeeld de discussie over, dat het niet voor iedereen altijd 
duidelijker is in welke rol je acteert. Het zal altijd een uitdaging blijven om per onderwerp helder te zijn 
vanuit welke rol je acteert en het is van belang deze rol aan te geven. Je ziet soms dat collega gemeentes 
daar een zeker shock gedrag vertonen. De problematiek van draagvlak voor de provincie, maar toch ook 
wel identiteit, raakt dit direct. 

De opmerking die gemaakt wordt rondom de uitvoering is direct te relateren aan het coalitie programma 
dat geschreven is. Er worden zichtbaar minder nota's geschreven. De provincie is actief op de uitvoering. 
Vervolgens zeggen de partners, dat de provincie wel erg actief is op de uitvoering. Dit neemt niet weg, dat 
de provincie altijd bereid zal moeten zijn om het gesprek te voeren. Langzamerhand zal de provincie 
tegen sommige gemeenten moeten zeggen: dat doet u maar zelf, dat gaan wij niet voor u doen. 
De CvdK is erg geïnteresseerd in hoe de statenleden de rapportage ervaren en hoe zijzelf opereren met 
zo'n rapportage. Dit rapport is een belangrijke bouwsteen in de discussie hoe we verder willen met deze 
provincie, inclusief de discussie wat stellen we ons nu voor in de ontwikkeltaak en op welke elementen 
zouden we het nodig vinden, of durven, om een toekomst te schetsen van: dan gaan die rollen van ons 
veranderen collega's, zowel naar boven als naar beneden. Dit zal een langere periode van debat zijn, maar 
hiermee staat het goed op de agenda. De CvdK, zowel als GS, is heel tevreden met deze rapportage. 
Eerste termijn: 
De Christenunie: er is de laatste weken al veel over deze dossiers gesproken. De fractie vindt het heel 
Interessant dat men zich vanuit de provincie open en kwetsbaar, heeft opgesteld. De fracties zien dat hier 
een leerproces uit naar voren komt. De rol van wettelijke uitvoerende taken, de discussie met de 
gemeenten daarover en in welke rol zit je nu, daar is het goed van om op bestuurlijk en/of ambtelijk 
niveau over te praten en goed te benadrukken vanuit welke rol je dit doet en wat de speelruimte is in die 
rol. Dit moet iedere keer helder gecommuniceerd worden. Je moet van elkaar op aan kunnen als "wij" 
Flevoland. Het "shop" gedrag van bepaalde gemeenten moet niet bevorderd worden. 
Als je kijkt naar de financiën en de taken die de provincie Flevoland heeft, dan heeft Flevoland aardig wat 
gepresteerd. 
De fractie denkt, dat dit een goed stuk is om in de toekomst mee verder te werken. Je kunt het stuk als 
een leerproces zien en naar elkaar zeggen wat je er van vindt, ook met waterschap en de gemeenten, op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau. 
Het CDA spreekt haar complimenten uit over het rapport, welke goed en bruikbaar is. Het rapport laat 
heel duidelijk zien waar een aantal gevoelens leven, waarmee we aan de slag kunnen en moeten. Terecht 
dat het college, in de uitgebreide reactie, opmerkt dat de rapport een spiegel is, een leerinstrument. Ter 
voorbereiding van de conferentie van aanstaande dinsdag 16 februari tipt de fractie de volgende zaken 
aan: de identiteit, uit het rapport blijkt dat onze provincie na de allereerste jaren van pionieren toe is aan 

« J een nieuwe stap. Het samenbindend element: wat bindt ons samen en voor welke opgaven staan we. In de 
l / % beeldvorming gaat veel aandacht uit naar het gebied beneden de Knardijk. De fractie heeft dit opgevat als 
jfY^ een stuk beeldvorming en is benieuwd hoe we hiermee omgaan en of deze terecht is. Het punt van de rol 

en de verantwoordelijkheden komt heel helder naar voren. 

<Ci 

LL: 
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Aan de ene kant een agenda zettende, wat meer wordt verwacht en aan de andere kant bemoeizucht, 
waar termen als bestuurskracht en bestuurders mag worden genoemd. Het college stelt duidelijk dat ze 
die rol beter kenbaar wil maken tijdens het proces, door daar in de communicatie aandacht aan te 
besteden. De fractie vraagt zich af of betere communicatie niet wat te mager is. 
De sturende rol van de Staten wat betreft Europese onderwerpen. Hier is net een afspraak over gemaakt. 
De fractie denkt dat dit punt wat hierin genoemd wordt hieronder gehangen kan worden. 
Tenslotte: hoe gaan we om met een grote stad, volgens het rapport heeft de provincie Flevoland moeite 
met het oppakken van de rol in de omgang met de grote stad Almere. Het college zegt ook, dat ze die rol 
met de grote steden willen herijken. Bij de fracties speelt de vraag hoe je dit doet. 
Dit is voor het CDA een inleiding naar de conferentie op 16 februari. De fractie is benieuwd naar de 
antwoorden die daar gegeven worden. 
De SGP kan zich in grote lijnen vinden in de reactie van GS op deze bestuurskrachtmeting. Daar waar de 
commissaris het had over, ik herken mij in dit stuk en je moet genuanceerd kijken, als het gaat om de 
autoritaire rol. Wat betreft de SGP moet gezegd worden, laat het rapport de waarheid spreken en waar de 
vinger erbij gelegd wordt, laat dat gewoon de waarheid zijn. Daar waar de provincie een te autoritaire rol 

^ heeft, waar ze dat niet zou moeten doen, dan had de samenwerking en het proces misschien wat sneller 
P tot stand gekomen. Hierbij wordt gedoeld op Oostvaarderswold. 

De chemie tussen de verschillende overheidslagen, provincie gemeenten en waterschap, horen in deze 
kleine provincie niet tegenover elkaar te staan, maar met elkaar het werk te verrichten. Net als het CDA 
denkt de SGP, dat de conferentie veel duidelijkheid zal brengen. 
Het positieve overheerst in dit stuk. Wat bindt ons in Flevoland, wat moeten we uitstralen. Wat naar voren 
komt, is dat Flevoland op de juiste wijze Inhoud probeert te geven aan de rol en de taak van het 
middenbestuur. Een provincie waar muziek inzit, een voorbeeld voor andere provincies. De SGP vindt, dat 
we dat mogen uitdragen. 
De SP: we zijn een vrij kleine provincie, met zes steden, waarin je klein en slagvaardig kunt optreden. 
Alleen, hoe ga je om met een stad die openlijk lonkt naar Amsterdam, nota bene een andere provincie. 
Zeewolde zegt, doe mij de andere kant maar op. Het deel boven de Ketelbrug lieert zich meer aan 
Friesland. Hoe maak je daar één provincie van, de noodzakelijke groeiende sociale cohesie In Flevoland. 
De VVD: het is een goed en helder rapport. Nu moet er gekeken worden naar hoe je het verder kunt 
brengen in het proces. Het zal in de commissies besproken worden en het zal een deel in de politieke 
partijprogramma's terugkomen, als het gaat over keuzes. Het aspect cultuur tussen bestuur zijn macht en 
bestuurskracht, wat zich daar minder voor leent. Het is lastig grijpbaar om daar als PS op te sturen. Een 
periodiek regelmatig terugkerend overleg met de gemeentes is er thema gewijs wel, maar over wie we nu 
zijn en wat we met gemeenschappelijkheid willen bereiken, dat is er eigenlijk niet. Zou deze meting niet 

^ een startpunt kunnen zijn van een repeterend proces, waarbij eens in het jaar het dagelijks bestuur van 
p gemeentes, de provincie en het waterschap overleggen, waarbij besproken wordt of we de goede kant op 

gaan en hoe alles loopt, los van de inhoudelijke dossiers. 
De PvdA: met betrekking tot de opmerkingen van de SGP, wat is waarheid. Ook vindt de fractie het 
gekozen voorbeeld Oostvaarderswold ongelukkig gekozen van de SGP. 
De SGP: de commissie heeft een ti jd geleden het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer gehad. De 
discussie hierover ga je dan in, met de vraag of het allemaal wel waar is. Dit verlamt de discussie. De 
fractie heeft hiermee bedoelt, dat als je dit voor waar aanneemt, je veel strikter op de zaak kan ingaan. 
De PvdA: wat je, je moet afvragen is, waarom de bestuurskrachtmeting is bedoeld. Deze is bedoeld om de 
diepte in te gaan, goed naar jezelf te kijken en ervan te leren hoe je het beter moet doen en vervolgens 
conclusies trekken over wat je beter zou kunnen doen. Als de SGP heeft bedoeld, dat zij dit ervaren als 
goede grondslag voor de discussie, dan is dit dezelfde opvatting als de PvdA. 
Er is niet veel toe te voegen aan de beelden die genoemd zijn en de commissaris noemde. In zekere mate 
zijn een aantal uitkomsten van het rapport behoorlijk voorspelbaar. Het is een algemeen beeld. De 

jj Fl provincie Flevoland heeft een aantal keuzes gemaakt. Met elkaar zijn er een aantal inhoudelijke keuzes 
^ ^ gemaakt over de positionering, oriëntatie en prioriteitstelling. Dit ontslaat je niet van de plicht om met 
" ^ elkaar, datgene wat je als basis ooit gehanteerd hebt bij de vorming van dit gebied, daarover door te 
,»^J denken. Langzamerhand wordt de provincie Flevoland zich In toenemende mate bewust van de taak die ze 
{/"\ heeft te vervullen naar buiten, maar ook binnen het eigen gebied. Dat Is een proces van volwassen 

worden, waar kritisch naar gekeken moet worden. 
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Concrete voorstellen over hoe je dit proces nu verder kan trekken is door andere fracties al toegelicht. Het 
bespreken van de deel rapportages in commissies lijkt de PvdA een goed idee. Het is een prima 
onderlegger om te hanteren in de verdere discussies rondom het middenbestuur. De PvdA zou zich kunnen 
voorstellen dat het nuttig is om daar in statenverband op terug te komen. 
De PvdD: deze bestuurskrachtmeting geeft in het algemeen een positief beeld. De fractie wil wijzen op de 
vergunningverlening van handhaving van de milieuwetgeving. Er staat dat een aantal zaken niet volgens de 
opgave zijn. De commissie stelt als reden daarvoor, dat er een keuze gemaakt zou zijn in de besteding van 
de middelen tussen wettelijke taken en extra taken die de provincie op zich heeft genomen. Dat wordt 
door GS ontkend. Welke oplossing ziet GS om te komen tot honderd procent handhaving? 
De CvdK is blij met de uitgebreide behandeling en dat iedereen de moeite heeft genomen om er serieus 
over na te denken. De commissaris incasseert de vele complimenten en zal dit doorleiden naar de 
ambtenaren. 
De gedachte van een Flevoland conferentie is Interessant. Op de komende conferentie zal de commissaris 
sonderen of het voorstelbaar is om met alle overheidsmaatregelen in een jaarlijkse traditie met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
De VVD stelt voor om de coördinatiecommissie in Amsterdam als voorbeeld te nemen. 

) De CvdK heeft hier altijd in gezeten en zit nog altijd in de coördinatiecommissie. Via de RSA worden 
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Dit zou ook voor staten en gemeenteraadsleden kunnen zijn. 
De SGP: in de commissie ruimte is er al zo'n gesprek met Waterschap. 
De CvdK: de suggestie is, om dat te verbreden, wat een interessante gedachte is. 
Er worden opmerkingen gemaakt als, wie voert nu precies het debat over hoe we verder gaan met de 
provincie en maak je niet afhankelijk. In de gesprekken die de commissaris daar landelijk over voert, gaat 
iedereen ervan uit, dat provinciale staten geen knip voor de neus waard zou zijn, als ze niet zeggen dat zij 
niet geloven in onze provincie. Het antwoord van provinciale staten vindt men over het algemeen niet 
Interessant. Dat neemt niet weg, dat provinciale staten dat waarschijnlijk wel moet doen, maar men moet 
zich realiseren vanuit welke positie. Het wordt niet ervaren als een waarneming, op grond waarvan je 
besluiten kunnen nemen. Het wordt veel interessanter als de partijen, waarvoor de provincie een rol 
vervult, ook zeggen: "dat is wel een relevante rol van ons". Je moet er niet aan denken, dat de functie, 
waarin in deze ontwikkeling behoefte is, er niet meer zou zijn. Wat de commissaris publiekelijk en ook 
hier, doet, is dat die partijen in een positie gebracht worden dat ze er uitspraken over doen, wetende wat 
de risico's zijn. Als we zelf niets doen, dan zullen anderen het doen. We moeten ons organiseren en zorgen 
dat we partners hebben, of als we constateren dat we geen partners hebben, nog eens heel goed nadenken 
over hoe je dan het beste kunt opereren in zo'n proces. 
De commissaris is het niet eens met van de uitspraak van de PvdA, dat het toch wel erg algemene 
conclusies zijn en eigenlijk voor iedereen wel gelden. In de discussie in het Haagse of de beoordeling over 
de beoordeling van de vier Randstadprovincies wordt gezegd, dat Flevoland er het beste uitkomt, dat Zuid-
Holland een goede tweede is en dat Utrecht en Noord Holland behoorlijk achteraan lopen. Er zijn allemaal 
verklaringen voor, maar in die terminologie wordt gesproken. De laatste ti jd zijn er veel vragen vanuit het 
Utrechtse en het Noord Hollandse of wij niet wat meer zouden moeten gaan samenwerken op een aantal 
inhoudelijke dossiers. Die gesprekken gaat Flevoland met hen voeren, over wat Utrecht, Noord-Holland en 
Flevoland nu precies betekenen in de Noord vleugel, in een aantal ruimtelijke, economische, sociale en 
volkshuisvestende vraagstukken. 
Daar waar in het rapport gesproken wordt over dat er plekken of momenten aan te wijzen zijn, dat er 
spanning is tussen bestuurders, is niet geheimzinnig. Het is mensenwerk. Op de sociale functie van een 
commissaris, tussen bestuurders, wordt met enige regelmaat een beroep op gedaan. 
Het vraagstuk, over de te grote aandacht voor Flevoland in de media, moet in de juiste proporties worden 
gezien. Als er in het kabinet stevig gediscussieerd wordt over de ontwikkelingen in de Noord vleugel, in de 
omgeving van Almere, dan is dat volstrekt logisch dat, dat in de pers, op de televisie en radio, in het 

Sri. politieke debat, landelijk gezien een dominante rol vervult. De Noordoostpolder zal nooit in dezelfde 
• ^ positie komen als het om kabinetsbesluiten gaat. Dat zegt niets over dat er geen belangsteUing is voor dat 
^ gebied, of dat er serieus wordt nagedacht en gesproken. Dat gebeurt op een hele nette en correcte 
J manier. 
/% Het vraagstuk van de milieuwetgeving, het is goed om dat in de betreffende commissie nogmaals te 

bespreken. Er is een verhaal bij te vertellen, waarom het zo in het rapport staat. 
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Wellicht is het goed om met elkaar af te spreken, dat het niet zinvol is om dit allemaal over te doen in de 
staten, maar om af te spreken, de commissaris wil daar de verantwoordelijkheid voor nemen, om samen 
met de griffie en het presidium te kijken hoe een aantal elementen uit dit rapport een vervolg krijgen. 
Misschien moet er ook worden afgesproken, dat er over een X aantal jaren weer een dergelijke meting 
gedaan moet worden. 
De Christenunie: houdt de klankbordgroep op te bestaan, of krijgt zij een rol in het uitwerken zoals de 
commissaris voorstelt? 
De CvdK: het erbij Inroepen van de klankbordgroep zit niet echt in de planning. Zij waren voor de 
begeleiding van het project en dat is nu afgerond. Meedenken, daar is geen bezwaar tegen. 
De Christenunie: er is getracht de klankbordgroep een rol te geven bij de agendering van deze bespreking, 
maar dat is niet gelukt. Je zou je kunnen voorstellen dat niet het presidium en de griffie deze taak op zich 
neemt, maar dat de klankbordgroep daar de lead in zou nemen. 
De CvdK: moeten we de bestuurskrachtmeting en het complete pakket van zo'n meting, een proces 
Insturen dat het bij elkaar blijft en als agendapunt een eigen leven gaat lelden, of de verschillende 
onderdelen een plek geven waar ze thuishoren en alleen met elkaar zeggen: laten we in de gaten houden 
of het traject daadwerkelijk tot stand komt, maar er niet een autonoom blijvend project van maken. Het 

M laatste geniet de voorkeur van de commissaris. 
De PvdA is het ermee eens dat je dergelijk Instituut niet eindeloos in leven gehouden moet worden. Het 
gaat de fractie te snel om te concluderen dat er geen Staten behandeling zou moeten zijn. Na 16 februari 
zal je als klankbordgroep één keer bijeen kunnen komen om te kijken of dit traject daadwerkelijk 
afgerond is, of dat er een vervolg gewenst is. 
De VVD kan zich vinden in de grote gemene deler die uit deze discussie voortkomt. 
Naar aanleiding van de opmerking van de PvdD: het verhaal over milieu heeft te maken met het 
opschorten van de Invoering van de wetswijzigingen en de discussie over de uitvoeringsdiensten. 
De voorzitter: vanuit de vergadering is de suggestie gedaan om onderdelen in de vakcommissies aan de 
orde te stellen. Overall zou de griffie hier een oplegnotitiè over kunnen maken, waarna deze opnieuw aan 
de orde komt. Daar staat tegenover dat de commissaris een voorstel heeft gedaan en terug wil geleiden 
naar het presidium. 
De CvdK ervaart dit niet als tegenstelling. Er wordt afgesproken dat het in de commissies wordt behandeld, 
specifiek op hun onderdelen en in het presidium wordt alles op een rijtje gezet. Als Hierover wordt terug 
gerapporteerd. Daar wordt ook gekeken of en bijeenkomst van de klankbordgroep een toegevoegde waarde 
oplevert, of dat het op een andere wijze wordt opgelost. 
Het CDA neemt aan, dat een evaluatie van 16 februari in het traject wordt opgenomen. 
De CvdK bevestigt dit. 
De voorzitter: wat is de mening aangaande de behoefte om de leermomenten uit te wisselen met de P4 

m provincies in een conferentie? 
Het CDA: in de voorbereiding is deze vraag aan de orde geweest. Het gaat de fractie gevoelsmatig te ver 
om direct een conferentie te gaan beleggen. De fractie stelt voor om deze vraag terug te laten komen als 
de evaluatie heeft plaatsgevonden. 
De voorzitter begrijpt dat dit de gevoelens van de commissie zijn. 
De CvdK doet de suggestie, om dit te verbreden. Er zijn toenaderingen vanuit Noord-Holland en Utrecht, 
om het gesprek aan te gaan, om in een aantal dossiers meer gezamenlijk te gaan optrekken. Ook in dat 
traject zou er een moment kunnen komen dat je op provinciale staten niveau zegt, hoe willen we ons tot 
elkaar verhouden, ook gezien allerlei landelijke discussies en positionering middenbestuur. De commissaris 
zou een aantal dossiers aan elkaar willen knopen, waardoor het op een interessanter type debat. 
De VVD: er wordt dan ook uitstekend invulling gegeven aan de agenda zettende rol die nog wordt gemist. 
De voorzitter bedankt ledereen voor zijn of haar Inbreng. 

« trj. 11. Rondvraag 
^ ^ De heer Ruifrok (PvdA) heeft op persoonlijke titel een vriendelijke brief ontvangen van de voormalig 
" ^ gedeputeerde, de heer Dijksma, waarin hij terug verwijst naar zijn afscheid. In de brief bedankte hij de 
, J staten nog eens heel hartelijk over de wijze waarop het afscheid is verlopen en het cadeau dat hij daar 
1/=^ heeft gekregen. 

« S S - " 
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12. Sluiting 
De voorzitter: sluit de vergadering om 22.34 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2010, 
De commissiegriffier, de voorzitter, 
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