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Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van donderdag 15 februari 2007 
 
 

 

Aanwezig zijn: 

Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (voorzitter), heren W.R. Ruifrok (PvdA), A. van Amerongen (VVD), J.L. 

Kodde (VVD), R.T. Oost (CDA), J. van Wieren (CDA), R.J. Siepel (ChristenUnie), J.I. Crebas (D66), 

P.H. Walraven (SP), L.H.M. Lammers (ONS Flevoland) en M. Bogerd (SGP) en A. Doesburg (griffier) 

 

Ook aanwezig zijn: 

Leden van Gedeputeerde Staten: heren M.J.E.M. Jager en H. Dijksma 

 

Afwezig zijn: 

Mevrouw M. Koster (PvdA), heren E.W. Gumbs (PvdA), C.A.A.A. Maenhout (VVD),  A.H.R. Leijten 

(CDA) en E. Schaap (GroenLinks) 

 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij stelt vast dat dit de laatste 

vergadering is in deze samenstelling. 

 

2.  Vaststellen agenda 

De voorzitter meldt ten aanzien van agendapunt 9b. Mediation dat er iets mis gegaan is bij het 

toesturen van de stukken. Het is pas ter vergadering uitgereikt. Dit heeft tot gevolg dat de 

commissieleden geen gelegenheid hebben gehad dit vergaderstuk door te nemen. Er is lang op 

gewacht en zij zou het fijn vinden als dit nog in deze Statenperiode zou kunnen worden vastgesteld. 

Daarom stelt zij voor dit agendapunt aan het einde van de vergadering wel te bespreken, maar het 

dan als een bespreekstuk door te sturen naar de Statenvergadering. Vervolgens wordt de agenda 

vastgesteld. 

 

3.   Mededelingen Voorzitter/Presidium/Statengriffie 

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Leijten (CDA) en Maenhout (VVD). De heer 

Van Amerongen (VVD) komt later. 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4.  Verslag van de vergadering van 18 januari 2007  

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

a.  Lijst van toezeggingen 

Nummers 1 en 2 kunnen worden verwijderd. Bij de bespreking van dit agendapunt wordt door het 

CDA nogmaals het bezoek aan de Eerste Kamer gemeld. De griffier deelt mee dat zij contact heeft 

gehad met de vorige griffier. Bij een eerstkomend kennismakingsbezoek zal het schildje van Flevoland 

worden meegenomen, dat nog steeds ontbreekt in de Eerste Kamer. 

De mutaties zullen worden doorgevoerd en de lijst zal conform worden aangepast. 

 

b.  Lijst van moties 

Nummer 1: de dag van Flevoland blijft staan. 

 

De heren Van Amerongen (VVD) en Ruifrok (PvdA) verschijnen ter vergadering. 
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5.  Lijst ingekomen stukken van 15 februari 2007  

Er zijn geen vragen. 

 

6.  Lijst ter kennisneming stukken van 15 februari 2007  

Er zijn geen vragen. 

 

7.  Door fracties ingebrachte onderwerpen  

Geen. 

 

8.  Portefeuillehouder H. Dijksma 

a.  Mededelingen  

Geen. 

 

b.  Statenvoorstellen 

1.  3
e
 Wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland 

De ChristenUnie heeft in de commissie enkele inhoudelijke kanttekeningen geplaatst bij punt D 

Oostvaarderswold en zou daarom graag zien dat deze 3
e
 wijziging als bespreekstuk wordt 

geagendeerd voor de Statenvergadering.  

De VVD heeft ook kanttekeningen geplaatst bij punt D in de commissie. Na toelichting van de 

gedeputeerde kon de fractie akkoord gaan, maar ook zij wil deze wijziging als een bespreekstuk 

agenderen.  

 

De voorzitter concludeert dat de 3
e
 wijziging van de begroting wordt geagendeerd voor de eerste 

Statenvergadering van de nieuwe zittingsperiode. 

 

c.  Ter Bespreking 

1.  Verkennend onderzoek instelling Infrafonds 

Eerste termijn. 

 

De VVD is dankbaar voor deze verkenning. Het kan ook een hulp zijn voor de vorming van een nieuw 

college en de coalitieonderhandelingen die daaraan vooraf gaan. Er worden een aantal 

kanttekeningen geplaatst bij de koppeling van de verhoging van de opcenten (MRB) en de verbetering 

van de infrastructuur. Deze koppeling zou de begrotingsflexibiliteit niet ten goede komen. De VVD 

houdt vast aan de stelling dat de extra opcenten MRB via instellen van een infrafonds volledig ten 

goede moeten komen aan de infrastructuur. De structurele financiële problematiek dient ter sprake te 

komen bij de takendiscussie die gaat plaats vinden na de statenverkiezing en de extra’s via een 

rechtvaardige verdeling van de door het provinciefonds te genereren inkomsten. De fractie neemt aan 

dat er nog een lobby plaats vindt naar het rijk voor een rechtvaardige verdeling. Dat laat onverlet dat 

de middelen die nu al in andere fondsen zitten – waar ook een bestemming infrastructuur aan 

gegeven is – dat die er naar de mening van de VVD niet afgaan. 

De SP vindt het een goede zaak dat nu alleen gevraagd wordt om kennis te nemen van de notitie en 

geeft daarom slechts een korte reactie. Spreker noemt de reserve Zuiderzeelijn (18 miljoen euro). De 

fractie pleit ervoor dit voor openbaar vervoer geoormerkte geld alsnog te besteden voor het OV als de 

Zuiderzeelijn niet doorgaat (bijv. een railverbinding onder het IJmeer of het invoeren van/verruimen 

van een netwerk voor gratis openbaar vervoer). De fractie is van mening dat het aan de nieuwe 

statenleden is om ‘chocola te maken’ van het neergelegde advies. De SGP is niet tegen het instellen 

van een infrafonds. Zij vindt het goed om een relatie te leggen tussen inkomsten en uitgaven, maar 

vraagt zich af – als besloten wordt tot verhoging van de opcenten - welk percentage gestort moet 

worden in het infrafonds. Ook had ze graag gezien dat de N50 in het rijtje van projecten voorkwam. In 

het kader van de IFA wordt 100 miljoen geïnvesteerd in Almere. Zij vraagt zich af of daaruit moet 

worden afgeleid dat de stedelijke autowegen buiten de 100 miljoen vallen.  

De ChristenUnie was niet betrokken bij het indienen van deze motie en had hem om politieke redenen 

ook niet gesteund. Zij was wel bij de politieke beschouwingen een van de ‘aanjagers’, maar vanwege 

andere overwegingen, nl. de relatie tussen het verhogen van de opcenten en eventueel in de 

toekomst een hoger deel mee kunnen delen als er besloten wordt om tot een andere manier van 

beprijzing over te gaan. Dat besluit is inmiddels gevallen. Die overwegingen ziet ze in deze notitie niet 

terug. Voor het overige neemt zij met belangstelling kennis van de notitie. Het is conform de koppeling 

zoals zij dit vorig jaar heeft bepleit. Zij vindt het jammer dat de besluitvorming aan de coalitie 

overgelaten wordt.  
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Het CDA vindt het juist een goede zaak dat het in de coalitieonderhandelingen wordt meegenomen. 

Zij kan zich in grote lijnen vinden in de instelling van een infrafonds. De uitwerking en definitieve 

besluitvorming komt later. Zij noemt echter één ding, nl. blz. 1 – aan het einde en blz. 2 aan het begin 

m.b.t. de Zuiderzeelijn. Het CDA is, zoals bekend, een groot voorstander van de Zuiderzeelijn. Mocht 

het zo zijn dat die niet gerealiseerd gaat worden dan wil de fractie een open discussie voeren over wat 

gedaan wordt met het geld dat al gereserveerd is. Zij is van mening dat het niet op voorhand zo is dat 

dit besteed moet worden aan een IJmeerverbinding.  

ONS Flevoland is het eens met het standpunt van het CDA; ook zij wil eerst een open discussie over 

de besteding van de reserve indien de Zuiderzeelijn geen doorgang vindt.  

De PvdA wil in de eerste plaats een procedurele opmerking maken. Zij vindt het voor de hand liggen 

dat dit betrokken wordt bij de coalitiebesprekingen. Naar haar mening is het ook een politieke 

beslissing wat gedaan wordt met het infrafonds. De stellingname van de PvdA is dat de ambities die 

Flevoland koestert t.a.v. de ontwikkeling terecht zijn en dat die ondersteund moeten worden met 

financiën om ze te realiseren. Dit is een algemeen uitgangspunt, ook m.b.t. deze notitie. Toch heeft zij 

ook een aantal waarschuwingen: o.a. maak het breed; zorg voor een zo ruim mogelijke interpretatie 

van de manier waarop daar majeure projecten in ondergebracht worden. Houdt daarbij de flexibiliteit 

van de lopende begroting in het oog. Zorg dat zaken die te maken hebben met onderhoud zoveel 

mogelijk gerelateerd worden aan een dergelijk fonds en zorg ervoor dat de ruimte die er is binnen de 

begroting voor de ontwikkeling van Flevoland zo groot mogelijk is de komende jaren. 

 

Gedeputeerde Dijksma is niet van mening dat de nota op dit moment verdedigd moet worden. Het is 

een inventarisatie, een weerslag van de gedachtevorming die heeft plaatsgevonden. Spreker merkt 

dat een aantal partijen al positie inneemt t.a.v. de verkiezingen die gaan plaatsvinden. Hij merkt hierbij 

op dat het de Statenleden zijn die een besluit nemen, niet de coalitie. Het kabinetsakkoord zal nog tot 

enige nuances leiden. Er wordt gesproken over 100 miljoen extra in fases voor wegverkeer maar 

tegelijkertijd een afbouw van de BDU. Dit zou een netto situatie moeten zijn, maar het is nu nog niet 

duidelijk of dat ook werkelijk het geval is. Over de N50 is redelijke zekerheid wat betreft de aanpak die 

de Minister voorstaat. In antwoord op de vraag van de SGP deelt spreker mee dat de stedelijke 

autowegen in principe buiten de IFA vallen, maar dit hangt ook af van de ontwikkeling van de stad 

Almere. In de toekomst zal bekeken moeten worden hoe dit gaat plaatsvinden. Ten aanzien van de 

reserve voor de Zuiderzeelijn – waar overigens ook Emmeloord aan zou komen -  merkt spreker op 

dat één van de mogelijkheden is dit fonds aan te wenden voor de IJmeerverbinding, ingeval de 

Zuiderzeelijn niet doorgaat. Spreker is net als de PvdA van mening dat het belangrijk is de begroting 

flexibel te houden. Tenslotte deelt Gedeputeerde Dijksma mee dat hij de aandachtspunten die naar 

voren zijn gebracht zal gebruiken om de notitie aan te scherpen en deze zal bij de 

coalitieonderhandelingen betrokken worden. De ChristenUnie vraagt of de heer Dijksma wil reageren 

op de vraag over de relatie tussen de MRB en ‘het mee-eten uit de ruif’ als er andere vormen van 

beprijzing zijn ingevoerd. Als de opcenten worden verhoogd is er ook een hogere opbrengst en zal 

een andere verdeling kunnen plaats vinden. Gedeputeerde Dijksma zegt dat dit zo is. Het is een 

keuze die is gemaakt. Het zal duidelijk moeten worden wat de vrijheid in de BDU is; welk deel naar 

Wegen gaat en welk deel naar OV. Ook daarin moeten keuzes worden gemaakt. De ChristenUnie 

vraagt of dit een reden is om versneld over te gaan tot het verhogen van de opcenten. Gedeputeerde 

Dijksma antwoordt dat het een argument kan zijn, maar dat moet door de staten worden bepaald. De 

ChristenUnie is het daarmee eens, maar zou graag zien dat dit een plekje krijgt in de notitie. Aldus 

besloten. 

 

Tweede termijn. 

 

De voorzitter geeft aan dat de conclusie zal zijn dat de commissie er kennis van heeft genomen en dat 

het onderdeel zal zijn van de bespreking van het Statenprogramma.  

De SP benadrukt nogmaals dat ook zij van mening is dat het aan de nieuwe Staten is om dit verder te 

behandelen. 

 

2.  Fiscale naheffing gebruik dienstauto’s bestuurders  

Eerste termijn. 

 

De voorzitter meldt dat dit stuk ter bespreking is geagendeerd. Wel wordt gevraagd of de commissie 

akkoord kan gaan met de brief die is verzonden.  

De VVD meldt dat de naheffing niet een specifiek Flevolands probleem is. Helaas heeft de 

bemiddelingspoging bij de Belastingdienst niets opgeleverd. De regelgeving was niet transparant. 
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Zelfs de Minister van BiZa vindt dat de Belastingdienst wel erg ver doordraaft. Via het Provinciefonds 

worden de provincies nu zelfs deels gecompenseerd voor die naheffing. De VVD is van mening dat 

het verlies nu maar genomen moet worden, waarbij zij ervan uitgaat dat de zaken nu op orde zijn en 

er een goede rittenadministratie wordt bijgehouden.  

Het CDA is verbaasd dat dit in de Commissie Bestuur ter tafel komt en dat GS hiermee akkoord gaat. 

Bestuurders horen de (belasting)wet te kennen. Er hoort een sluitende administratie te zijn. Zij pleit er 

trouwens voor dat niet de secretaresse die rittenadministratie bijhoudt verantwoordelijk is, maar de 

bestuurder zelf, d.w.z. de persoon die van de dienstauto gebruik maakt.  

De SP merkt op dat de Belastingdienst voor 1 februari 2007 antwoord wilde hebben van de provincie. 

Vandaar dat op 17 januari de desbetreffende brief is uitgegaan, waar nu achteraf instemming voor 

gevraagd wordt. De voorzitter interrumpeert met te stellen dat de brief op 30 januari 2007 is 

verzonden. De SP vindt dat deze brief eigenlijk ook in de nieuwe periode ter tafel had moeten komen. 

Overigens leest zij nergens dat de Commissie nu om advies wordt gevraagd. Het instellen van een 

inzichtelijke rittenadministratie lijkt haar een ordelijk besluit. Bovendien is zij van mening dat in 

toekomstige gevallen een eventuele naheffing ten laste moet komen van de betreffende bestuurders, 

die dienstauto’s voor privé-doeleinden gebruiken.  

De ChristenUnie twijfelt tussen de term ‘zuur geld’ of ‘leergeld’. Beide zijn van toepassing. Zij gaat 

ervan uit dat e.e.a. ten laste gaat komen van de jaarrekening 2006. 

 

De CdK heeft met Gedeputeerde Dijksma overlegd en beiden zijn overeengekomen dat de CdK zal 

ingaan op vragen en opmerkingen m.b.t. dit agendapunt. Spreker maakt om te beginnen duidelijk dat 

het hier niet gaat om misbruik van de dienstauto voor privé doeleinden. In alle gevallen betrof het 

ritten in het kader van aan werk gerelateerde bezoeken. Gedacht moet worden aan bezoeken die 

gedaan worden in een nevenfunctie waar een bestuurder gevraagd wordt namens verschillende 

provincies zitting in te nemen. Volgens de provinciale verordening is gebruik van de dienstauto in deze 

gevallen toegestaan. Er is verschil van inzicht over het begrip “toegestaan privé-gebruik” in de 

provinciale verordening en het fiscale begrip “toegestaan privé-gebruik”. Ook staat in de Provinciale 

verordening dat het College toestemming mag geven aan de CdK om gebruik te maken van de 

dienstauto als hij voor een nevenfunctie in een charitatieve stichting ergens naar toe moet. Niemand 

had ooit verwacht dat fiscale gevolgen kon hebben omdat het als privé zou worden aangemerkt door 

de belastingdienst. Het verschil van inzicht hierover bestaat nog steeds. Er is in de 2
e
 Kamer 

nadrukkelijk gevraagd door het CDA of dit niet anders geregeld kan worden. De Minister heeft er hard 

voor gevochten maar heeft het niet gered bij de Belastingdienst om tot een wijziging van het standpunt 

– en een ruling op dit punt - te komen. Nu dit bekend is, wordt nog nauwkeuriger een 

rittenadministratie bijgehouden. Overigens heeft de Minister besloten dat hij dit gaat compenseren ten 

laste van de rijksbegroting. Spreker is ook van mening, net als het CDA, dat de bestuurder hiervoor 

verantwoordelijkheid draagt en niet een administratieve medewerker. Gedeputeerde Dijksma voegt 

hieraan toe dat de bestuurder ook altijd zijn paraaf zet.  

 

Tweede termijn.  

 

Het CDA dankt de CdK voor de beantwoording, met name dat duidelijk is – ook voor mensen buiten 

de statenzaal - dat er geen misbruik gemaakt wordt van gebruik van dienstauto’s t.b.v. privé-

doeleinden. De fractie had ook niet die indruk maar is blij met de heldere uitleg. De vraag die zij nog 

heeft, betreft de rittenadministratie die wel werd bijgehouden. Had die evengoed niet kunnen leiden tot 

het wijzigen van het besluit van de Belastingdienst. De CdK antwoordt dat dit niet mogelijk was omdat 

het begrip privé niet op deze wijze was gehanteerd. Er was geen koppeling gemaakt met de agenda’s. 

Dan had dit met terugwerkende kracht over vijf jaar gereconstrueerd moeten worden.  

 

De voorzitter rondt de bespreking af met de conclusie dat de commissie kennis heeft genomen van 

het stuk over de fiscale naheffing. Zij gaat ervan uit dat nu er vanaf 1 januari 2007 een 

overeenkomstige rittenadministratie wordt bijgehouden er geen problemen meer zullen zijn op dit 

gebied.  

 

d.   Vragenronde 

Er zijn geen vragen. 

 

9.  Portefeuillehouder M.J.E.M. Jager 

a.  Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
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b.  Ter Bespreking 

1.  Mediation 

De voorzitter geeft gelegenheid aan D66 als initiator om dit agendapunt in te leiden. D66 betreurt het 

feit dat de commissieleden niet in de gelegenheid zijn geweest vooraf kennis te nemen van dit 

agendastuk over Mediation. Zij vindt het geen recht doen aan dit stuk om er onvoorbereid over te 

spreken. De CdK zegt dat hij had gehoopt dat het nog in deze zittingsperiode afgerond had kunnen 

worden. D66 stelt voor om dit stuk te bespreken in de eerste vergadering van de commissie Bestuur in 

de nieuwe samenstelling. Alle fracties stemmen daarmee in.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt verschoven wordt naar de aprilvergadering van deze 

commissie. Aldus besloten. 

 

c.  Vragenronde 

D66 was niet in de vergadering van de commissie van 18 januari jl. in verband met het weeralarm dat 

was afgegeven. Zij betreurt dit en vraagt of niet beter de afweging gemaakt had kunnen worden om de 

vergadering af te gelasten. De voorzitter antwoordt dat zij zelf pas onderweg kennis had genomen van 

het afgegeven weeralarm. Zij zegt toe dit onderwerp in het Presidium te bespreken.  

D66 wil alsnog aangeven dat zij het een uitstekende rapportage vond en voorstander is van het 

voortzetten van de betrekkingen met Dmitrov.  

Ons Flevoland herinnert de CdK aan de vragen die zijn gesteld over de zaak Jorritsma. Zij zou graag 

zien dat ze met spoed worden beantwoord. De CdK antwoordt dat binnen de termijn een schriftelijk 

antwoord tegemoet kan worden gezien.  

Het CDA stelt dat tijdens die bewuste vergadering ook het advies van de commissie Versterking 

Randstad is uitgedeeld. Daar is in het regeringsakkoord ook al het een en ander over neergelegd, 

maar duidelijk is al dat er een uitvoeringsprogramma moet komen. Dat is ook het standpunt van het 

CDA. De fractie is benieuwd hoe dit verder gaat. De voorzitter geeft de CdK gelegenheid hier kort op 

te antwoorden. De CdK antwoordt dat er een urgentieprogramma moet komen. Er staat niet dat er 

gewerkt gaat worden aan één Randstad autoriteit/provincie. Er zal een Minister worden aangewezen, 

die samen met de randstadautoriteiten moet komen tot een urgentieprogramma. Uiteindelijk wordt 

e.e.a. door het kabinet vastgesteld. 

 

10.  Rondvraag 

De PvdA maakt van de gelegenheid gebruik om de voorzitter te bedanken voor de wijze waarop zij in 

de afgelopen tijd deze commissie heeft voorgezeten. Zij stelt dat gaandeweg een verandering is 

opgetreden in de richting van het dualisme en volgens haar heeft de voorzitter daar zeker een 

positieve bijdrage in geleverd. De fractie wil haar daarmee complimenteren.  

D66 spreekt haar waardering uit over de professionele verslaglegging van de vergaderingen.  

De voorzitter gebruikt de rondvraag om ook de commissieleden hartelijk te danken voor hun inzet en 

harde werklust. Met elkaar is ernaar gestreefd om het debat vorm te geven en zij concludeert dat het 

best goed gelukt is. Het presidium heeft een evaluatie gemaakt die voor iedereen duidelijk en 

inzichtelijk was. Die evaluatie wordt doorgegeven aan de volgende Statenleden. Zij is ook erkentelijk 

voor de uitstekende verslaglegging. Tevens spreekt zij haar dank uit aan de griffier die goed heeft 

gefaciliteerd. Het zenden van de stukken is over het algemeen erg goed gegaan. De voorzitter dankt 

ook de aanwezigen op de tribune en spreekt de hoop uit dat er meer belangstelling gaat komen naar 

mate het debat in de vergaderingen gaat toenemen. Zij is blij dat de mores hoe met elkaar om te 

gaan: ‘hard op de inhoud, maar zacht op de persoon’ door iedereen is gerespecteerd. Hiermee wil zij 

deze laatste commissievergadering besluiten. Tenslotte verzoekt zij de fractievoorzitters beschikbaar 

te zijn voor een korte bijeenkomst na deze commissievergadering. 

 

11.  Sluiting 

De vergadering wordt om 16.35 uur besloten. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2007, 

de griffier,                                               de voorzitter, 

 


