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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 17 februari 2011 om 19.30 uur in het Provinciehuis te 
Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (WD), de heren M.J.D. Witteman (PvdA), M.F.A. van Diessen (WD), 
A.L. Greiner (CDA), leden van het college van Gedeputeerde Staten. 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (WD), N. Benedictus (VVD), mevrouw F.J.E. 
Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren W.R. Bouma (CDA), F. Brouwer (CU), N. Demirbilek (SP), 
B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), C.J.M. Goossens (PvdA), de dames N. van Herwaarde
van Ravenzwaaij (SP), M. Jonker-Waterlander (VVD), de heer J. Kramer (WD), de dames N. de 
Lange (SP), M. Luyer (CDA), de heer W.C. Noordegraaf (WD), mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), 
de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), J.J. Posthumus (CDA), H. van Ravenzwaaij (SP), 
mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), F.N.E.M. van Schoot (GL), D.G. Schutte 
(CU), J.N. Simonse (SGP), A.J. Steendijk (WD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (WD), de heren 
A. Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), E. Taskin (PvdA vanaf 20.10 uur), de dames C.P.M, de Waal 
(SP), Y. Weijand (WD), de heer J. van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

Afwezig: 
Mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer R.P.G. Bosma (WD), mevrouw M.M.J.E. Kuijken (PvdA) 

Voorzitter: 
De heer R.J. Siepel (CU, plv. voorzitter) en L. Verbeek (CdK aanwezig vanaf 20.28 uur) 

Griffier: 
Mevrouw R.C.M. Stadhouders, griffier. 

1.Opening. 
De voorzitter: "Dames en heren. Goedenavond en van harte welkom in de laatste reguliere 
geplande Statenvergadering in deze Statenperiode. Ik open de vergadering en ik deel u mee dat 
er bericht van verhindering is ontvangen van de Commissaris der Koningin. Ik zal er zo dadelijk 
nog iets meer over zeggen. Er is ook bericht van verhindering ontvangen van de heer Bosma en 
van de heer Taskin. Zijn wij daarmee compleet? Mevrouw Bax is er ook nog niet. De afwezigheid 
van onze commissaris is gepland om niet de gehele avond te duren. De commissaris is onderweg. 
Hij moet ongeveer op dit moment op Schiphol arriveren en zal zijn best doen om zo snel 
mogelijk, zonder de maximumsnelheid te overschrijden, in onze vergadering te komen. Op het 
moment dat hij arriveert, zal hij het voorzitterschap van de vergadering overnemen. Tot die 
ti jd mag ik als plaatsvervanger acteren. Voor de goede orde meld ik dat voor de besluiten die 
vanavond genomen moeten worden, ik geacht wordt met mijn fractie mee gestemd te hebben." 
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2. Vaststellen agenda 
De voorzitter: "Ik mag u meedelen dat van de kant van de VVD fractie en van de kant van de 
CDA fractie er mondelinge vragen zijn aangekondigd betreffende de bestuurlijke organisatie van 
de Randstad." 

Mevrouw Roda: "Voorzitter, ik zou graag een punt van orde inbrengen. Ik zou de vergadering 
willen voorstellen om van dat punt niet alleen maar een mondelinge vraag te maken maar er 
echt een agendapunt van deze vergadering van te maken." 

De voorzitter: "Dat is een agendavoorstel. U stelt dus voor om een bespreekstuk aan de agenda 
toe te voegen namelijk: bestuurlijke organisatie van de Randstad. Dat is het geval. Ik ga eerst 
even de zin afmaken waar ik net mee bezig was. Normaal is het zo dat mondelinge vragen aan 
het begin van de vergadering gesteld kunnen worden aan hetzij het college danwei de 
commissaris. Bij ontstentenis van de commissaris wil ik u voorstellen om de vragen niet aan het 
begin maar aan het eind van de vergadering te stellen. Zodat wij kunnen verwachten dat de 
Commissaris de beantwoording van de aan hem gestelde vragen, zelf kan verzorgen. Dit voorstel 
wordt nu overruled door een agendavoorstel van de fractie van GroenLinks. Dat wil ik bij het 
vaststellen van de agenda in bespreking brengen. Zijn er nog anderen die over de agenda het 
woord willen voeren? Dat is niet het geval. Dan kijk ik de fracties aan om vast te stellen of zij 
zich kunnen verenigen met het voorstel van de GroenLinks fractie om een bespreekstuk aan de 
agenda toe te voegen. Dat betreft dan: De bestuurlijke organisatie Randstad. Is er één van de 
fracties die hierover het woord wil voeren?" 

De heer Kramer: "Voorzitter, de WD fractie heeft niet voor niets gekozen voor het instrument: 
mondelinge vragen. Dat is gebeurd om vanavond een heel duidelijk beeld te krijgen van de 
besluitvorming, de informatievoorziening aan Provinciale Staten. Wij willen een goed beeld 
krijgen waarmee wij in de commissie Bestuur kunnen komen tot afspraken en waarmee wij 
kunnen vaststellen hoe wij met elkaar omgaan. Wij hebben op dit moment niet de behoefte om 
die discussie hier alvast te voeren. Het gaat er ons om, om een duidelijk beeld boven water te 
krijgen." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, dank u wel. De CDA fractie heeft ook gekozen voor mondelinge 
vragen om helderheid te krijgen over een aantal zaken. De discussie over het middenbestuur is 
daarmee niet afgerond. Het lijkt me heel verstandig, het is trouwens ook een van onze vragen, 
om er later verder over te spreken hoe wij dat zullen doen. Het is niet het voorstel van de CDA 
fractie om nu in de Staten een discussie te voeren."" 

De heer Stuivenberg: "Wij ondersteunen het verzoek van mevrouw Roda."" 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, misschien is het van belang dat mevrouw Roda motiveert waarom 
haar voorstel beter is dan het stellen van mondelinge vragen." 

Mevrouw Roda: "Ik heb dit voorstel gedaan omdat het de mogelijkheid biedt aan andere fracties 
om eventueel te reageren op de reactie van het college op de vragen die de fracties van WD en 
CDA stellen. Ik kan me goed voorstellen dat die reactie bij mij en misschien ook wel de 
anderen, nog wat vragen oproept of aanvullende informatie vergt. Daardoor krijgen ook wij de 
kans om daar nog even op in te gaan. Ik stel niet voor om een voorstel of bespreekstuk - dat zei 
de voorzitter net - op tafel te leggen, maar het lijkt mij goed als wi j , als andere fracties, in 
ieder geval de ruimte hebben om in te gaan op wat het college zegt naar aanleiding van 

J_^J) mondelinge vragen." 

De heer Riisdorp: "Ik kan niet helemaal overzien of de PvdA dezelfde behoefte heeft maar als 
s GroenLinks uitdrukkelijk die behoefte heeft, wil ik mij daarin voegen." 

r= i ' De voorzitter: "Als ik goed rondkijk zijn er geen andere fracties meer die het woord willen 
voeren. Dan breng ik het voorstel van GroenLinks in stemming. Het voorstel is om aan de agenda 
toe te voegen het onderwerp bestuurlijke organisatie Randstad. Wie is voor dit voorstel? 
Stemming. 
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Voor stemmen: Christenunie, SP, PvdA, SGP, GroenLinks 
Tegen stemmen: CDA en VVD 
Een meerderheid is voor. Het zal worden toegevoegd als agendapunt 11. Wij schorsen voor een 
moment om de stemming na te tellen." 

Schorsing 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Er waren 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Het 
punt wordt aan de agenda toegevoegd. Voor de goede orde, zal de procedure als volgt zijn: het 
wordt een bespreekstuk. Ik geef bij dat bespreekstuk eerst de fracties die vragen hebben 
gesteld, de gelegenheid om hun vragen te stellen. Daarna zal het college, in de persoon van de 
Commissaris, die vragen beantwoorden. Daarna is er voor alle fracties, te beginnen met CDA en 
WD als vragenstellers, de gelegenheid om te reageren op de antwoorden. Dan is daarmee, wat 
mij betreft, de agenda vastgesteld." 

3. Notulen van de openbare vergadering van 20 januari 2011 
Notulen van de openbare vergadering van 27 januari 2011 
De voorzitter: "Er zijn op beide notulen geen tekstwijzigingen ingediend. Ik stel voor om beide 
verslagen vast te stellen. Dat is het geval." 

4. Mededelingen 
De voorzitter: ""Mededelingen van mijn kant, zijn er niet. Zijn er van uw kant mededelingen? 
Ook dat is niet het geval." 

5. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "U hebt op uw tafel de meest recente versie daarvan aangetroffen. Dat is niet het 
geval? Dan besluiten wij over de lijst van ingekomen stukken zoals u die in de bundel aantreft. 
Ik stel vast dat u allen instemt met het afdoeningsvoorstel zoals daarin is opgenomen." 

6.Hamerstukken 
a. Bestemmingswijziging provindale cofinanciering Europese programma's periode 2007-
2013 ten gunste van de uitvoering van As-4 van het Europees Visserij Fonds (EVF) 
b. Rekenkamerrapport Herstructureren bedrijventerreinen 
De voorzitter: "Is er iemand die hierover het woord wenst te voeren? Dat is niet het geval. Dan 
zijn beide hierbij besloten." 

Agendastukken 
De voorzitter: "Het presidium stelt voor om bij de vier bespreekstukken die tot nu toe op de 
agenda stonden, vanaf uw zitplaats het woord te voeren. Tenzij u vermoedt, of mij nu gaat 
vertellen dat uw hele stevige discussies verwacht. Dat is niet het geval. Dus wij voeren het 
woord vanaf onze zitplaats." 

7. Rekenkamerrapport Provinciaal economisch beleid 
De voorzitter: "Wie mag ik hierover als eerste het woord geven?" 

De heer Tadema: 'Voorzitter, dank u wel. Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over 
het Provinciaal economisch beleid ligt voor ons. In een van de reacties van GS staat het 
probleem eigenlijk heel goed beschreven. De puzzel is veel complexer, ingewikkelder om een 
goed beeld te krijgen. Het is dan ook zeer lastig om exact te berekenen wat een euro besteding 
aan economie, aan arbeidskracht en economische welvaart oplevert. Meetbare indicatoren zijn 
hierbij van belang. Laten zij die het nieuwe college akkoord schrijven hiermee goed rekening 
houden. De Christenunie bepleit samenwerking met de drie andere Randstadprovincies om tot 
een goed meetinstrument te komen. De ChristenUnIe wil met de bespreking van het rapport van 
de Randstedelijke Rekenkamer in deze laatste vergadering, stilstaan bij de verandering die de 
Randstedelijke Rekenkamer heeft doorgemaakt in deze Staten. Het wisselen van de leiding, het 
beter onder de aandacht brengen van het rapport bij de Statenleden. Uiteindelijk is de 
Rekenkamer in dienst van ons als Staten. De Christenunie geeft bij deze dan ook de 
complimenten aan de Rekenkamer. Dank u wel." 



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

Bladnummer 

4 

De heer Goossens: "Dank u wel, voorzitter. Heel kort. In het voorgenomen besluit staat een 
oproep om in gezamenlijkheid met een aantal andere provincies meetbare indicatoren op te 
stellen en in te gaan voeren. Het feit dat die indicatoren ontwikkeld gaan worden, er aandacht 
voor is en men ernaar streeft, is helemaal in lijn met wat wij als PvdA fractie al jaren bepleiten 
en ons voor willen nemen. Wat dat betreft een goede ontwikkeling. Ik hoop dat wij gezamenlijk 
met de drie andere provincies tot een goed meetinstrument voor de indicatoren zullen kunnen 
komen. Dank u wel." 

De heer Benedictus: "Voorzitter, wij kunnen als WD fractie met dit voorstel instemmen. Ik heb 
er niets aan toe te voegen. Dank u wel." 

De heer Oost: "Dank u wel, voorzitter. We zijn blij met dit stuk. Het geeft een andere kijk op 
het antwoord dat Gedeputeerde Staten op het stuk van de Rekenkamer. Wij zijn heel blij met 
de beslispunten. We kunnen van harte instemmen met dit stuk. Dank u wel." 

De heer Van Schoot: "Voorzitter, dank u wel. Op 6 januari hebben wij dit rapport in de 
commissie besproken. Het viel ons erg op dat het college aangeeft dat zij het rapport met een 
open houding heeft ontvangen. Zoals u schrijft in uw reactie: een grondhouding om gefundeerde 
kritiek te omarmen en er lering uit te trekken. Dat vinden wij heel positief. Wij willen ook de 
conclusies en aanbevelingen onderschrijven en het advies om gezamenlijk met drie andere 
Randstedelijke provincies mogelijkheden te onderzoeken om gezamenlijk op te trekken wat 
betreft het vormgeven van meetbare indicatoren voor het economisch tseleid. Wie weet groeit 
er nog iets moois uit." 

De voorzitter: "Dat was de termijn van de Staten. Nu een hele korte reactie van het college en 
dan gaan we daarna over tot besluitvorming."" 

Gedeputeerde Greiner: "Dank u wel, voorzitter. Ik kan heel kort zijn. We kijken terug op een 
constructieve route die we met elkaar hebben afgelegd. Ik kan vertellen dat wij vandaag met 
de gedeputeerden EZ van de vier provincies al bijeen hebben gezeten om te kijken: hoe komen 
wij aan een gezamenlijk agenda. Wat moet het proces daarvoor zijn er welke adviezen kunnen 
wij aan onze opvolgers meegeven?" 

De voorzitter: "Ik stel voor dat wij tot besluitvorming overgaan. Ik breng in stemming het 
Statenvoorstel: Rekenkamerrapport Provinciaal economisch beleid. Mag ik zien welke fracties 
voor dit voorstel stemmen? 
Stemming. 
Voor stemmen: allen. 
Dan is aldus besloten." 

8. Waterveiligheid en buitendijkse overslagvoorzieningen 
De voorzitter: ""Is er iemand die over dit onderwerp het woord wil voeren?" 

Eerste termijn 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Voorzitter er mag geen twijfel over bestaan dat 
de SP fractie zeer ingenomen is met het voornemen om een buitendijkse overslagvoorziening 
nabij Lelystad gerealiseerd te krijgen. Probleem is nog wel de waterveiligheid. De aanvullende 
memo die ons is toegezegd en die wij gekregen hebben, geeft nauwelijks aanleiding om te 
zeggen: o, zit het zo in elkaar. Dan hoeven we geen aanvullende voorzieningen te treffen en 
kunnen wij zonder meer met het besluit meegaan. Het gaat om het risico aspect bij de 
realisatie van deze overslagvoorziening. De impressie van het terrein laat zien dat het meer is 
dan een containeropslag. Terecht merkt de gedeputeerde in zijn memo op, dat er allerlei 
wetgeving is die er later toe zal leiden dat er wellicht aanvullende voorzieningen getroffen 
moeten worden om het daar daadwerkelijk mogelijk te maken. De vraag is alleen: wij moeten 
nu ten opzichte van het Omgevingsplan een afwijking maken in het kader van de 
waterveiligheid. Waarom is dat nu nodig? Wellicht uit economisch oogpunt. Het zou er echter 
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ook toe kunnen leiden dat vanwege de opslag die later gepland gaat worden er ander risicovolle 
voorzieningen getroffen moeten worden om toch aan de wetgeving te kunnen voldoen. Wij 
begrijpen dus niet helemaal waarom wij nu afstand moeten doen van hetgeen nu in het 
Omgevingsplan is opgenomen betreffende de waterveiligheid terwijl in een later stadium zal 
blijken wat het daadwerkelijk gaat worden en daar zouden wij graag van de gedeputeerde meer 
over willen horen. Dank u wel."" 

De heer Van der Avoort: "Dank u wel, voorzitter. De VVD is erg ingenomen met dit voorstel 
waarmee het mogelijk wordt om buitendijkse overslagvoorzieningen te maken en af te wijken 
van het Omgevingsplan. Wat ons betreft is de aanvullende notitie van de gedeputeerde heel 
helder over het milieubeheer. Volgens mij is het prima dat dit nog toegevoegd is. Wij zijn 
helemaal akkoord. Dank u wel . " 

De heer Stuivenberg: ""Voorzitter, bij interruptie. Ik vind het prachtig dat mijn collega van de 
VVD, de heer Van der Avoort, het een heel heldere memo vindt. Ik vind hem ook heel helder, 
maar er staat niets nieuws in! En als u het over risicomanagement wilt hebben dan vraag ik mij 
af wat het is dat hier instaat dat u beweegt om af te wijken van hetgeen in het Omgevingsplan 
is opgenomen. Maar wellicht hebt u andere informatie." 

De heer Van der Avoort: "Ik lees het zo dat er bij de watervergunning rekening mee gehouden 
wordt. Dat moet conform de wet Milieubeheer zijn. Ik zie dus het probleem even niet."" 

De heer Stuivenberg: "Ik dacht al dat u het probleem niet zag. "" 

De voorzitter: "Wij ronden deze interruptie af en ik ga naar de heer Bouma van het CDA. "' 

De heer Bouma: "Dank u wel, voorzitter. Buitendijkse overslagvoorzieningen is een item dat al 
lang speelt. Onze gedeputeerde economische zaken heeft hier jarenlang aan getrokken. 
Voorzitter dit voorstel munt uit in eenvoud. U vindt dan ook een enthousiaste CDA fractie die 
met dit voorstel instemt. Dank u wel."" 

De heer Van Schoot: ""Voorzitter, dank u wel. GroenLinks is absoluut geen voorstander van 
buitendijks bouwen. Nu ligt er een voorstel om het beleid ten aanzien van waterveiligheid niet 
van toepassing te verklaren op een buitendijkse haven voor overslag, in Lelystad en Almere. 
GroenLinks begrijpt ook wel dat een degelijke voorziening buiten de dijk aangelegd moet 
worden. Alleen al vanwege de kosten. Een grote sluis is heel duur en erg omslachtig. Daarom 
zullen wij met dit voorstel instemmen. Dit voorstel behelst alleen de waterveiligheid. Er zullen 
nog procedures worden ingezet voor de Ruimtelijk ordening en de milieuwetgeving. Wij 
wachten dit met belangstelling af en zullen dan op basis van inhoud een nieuwe afweging 
maken. Aan het einde van het stuk wordt nog ingegaan op verdergaand beleid ten aanzien van 
buitendijks bouwen en waterveiligheid. GroenLinks hecht er sterk aan om te melden dat haar 
instemming alleen voor deze twee overslaglocaties geldt. Wat ons betreft is het nog steeds niet 
aan de orde om voor te sorteren op welk verdergaand beleid dan ook. Voorzitter, met 
inachtname van deze opmerking gaan wij akkoord." 

De heer Simonse: "Voorzitter, de SGP steunt, zonder enig voorbehoud, deze nota." 

De heer Geersing: "Dank u wel, voorzitter. Ook de Christenunie is altijd kritisch geweest op 
buitendijkse activiteiten. Maar op grond van de argumentatie die is weergegeven, kunnen wij 
toch volgen. Ten aanzien van de extra informatie die wij hebben gekregen, zien wij dat op 
grond van diverse wet- en regelgeving de bescherming van het milieu toch is gewaarborgd. 
Daarom kan de ChristenUnIe ook instemmen met wat voorligt. " 

De heer Riisdorp: 'Voorzitter, wij zijn in dit huis bezig met de transitie: van beleid naar 
uitvoering. Dit is vanavond eigenlijk, wat ons betreft, daar een voorbeeld van. Dit is: van 
theorie naar praktijk, zal ik maar zeggen. Wij hebben eerder de dialoog gehad met het 
Waterschap waarin het Waterschap ons, als provincie, verweet dat wij nogal theoretisch tegen 
de veiligheidsdiscussie aankijken en is er gevraagd om een veel pragmatischer blik. Ik zie in dit 
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voorstel een pragmatische blik ontstaan waarbij waterbeheerder en provincie samen zeggen: 
wacht eens even, hier kan dat anders want hier is geen sprake van burgers die ergens wonen en 
beschermd moeten worden, maar hier is sprake van een overslagvoorziening waarbij een 
ondernemer een ingecalculeerd risico kan nemen. Het publieke belang, mijnheer Stuivenberg, is 
gewaarborgd omdat wij weliswaar met het toestaan van de overslagvoorziening de 
waterveiligheid niet van toepassing verklaren maar het niet zo is dat de betreffende 
ondernemer van alle andere vergunningen ontheven is. De risico's die de heer Stuivenberg heeft 
aangegeven, ook in de commissie, kunnen op een goede manier worden afgewogen in 
vervolgprocedures waarbij de primaire vraag: hoe zit het met de veiligheid, hier in huis, 
vanavond, op een goede manier kan worden beantwoord. De PvdA is voorstander van 
pragmatisch handelen en ziet in dit voorstel alle aanleiding om het van harte te steunen." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, bij interruptie. Ik kan de heer Rijsdorp, van de PvdA, heel 
goed volgen. Toch vraag ik mij af of je op dit moment afstand moet doen van de 
waterveiligheid, daar je niet weet hoe de ontwikkeling verder plaatsvindt. Wanneer het in een 
later stadium zo zal zijn dat de waterveiligheid verlaagd kan worden, is er altijd nog reden om 
dat te doen. Waarom zou je dan in dit stadium dit gewoon weggeven en overlaten aan iets dat 
je heel moeilijk kunt blijven volgen? Dank u wel." 

De heer Riisdorp: "Mijnheer Stuivenberg het is zo dat uzelf vele keren heeft gewezen op het 
belang dat een overheid helder is in waarvoor zij staat, wat zij moet regelen en daarmee ruimte 
te geven aan ondernemerschap. Wel binnen de kaders. Dat is precies hetgeen dat wij hier 
vanavond doen. Wat wij hier doen is duidelijk maken dat voor deze situatie, dat is volstrekt 
anders dan waar het bijvoorbeeld gaat over buitendijks bouwen en woningen, is het heel 
gerechtvaardigd om te zeggen: Beste ondernemer, als u op die plek iets wilt doen dan heeft u 
rekening te houden met het feit dat af en toe het water daar hoog kan staan. Dan hebt u 
rekening te houden met het feit dat er af en toe enorme golven kunnen zijn. Het is niet de 
overheid die gaat voorkomen dat die golven daar zullen komen e.d. U bent, als ondernemer, 
verantwoordelijk voor het feit dat, dat kan plaatsvinden. U kunt ook voorzieningen treffen om 
te voorkomen dat er enig risico ontstaat. Dat lijkt mij een glasheldere opvatting. Het biedt, 
tegelijkertijd, ontwikkelruimte daar waar wij dat graag aan ondernemers geven en het zit geen 
moment de publieke belangen in de weg. Als dat de situatie is, en zo beoordelen wij hem op dit 
moment, is er geen enkele aanleiding om nu te zeggen: wij wachten met een bepaalde 
opvatting te ventileren, wij wachten met besluitvorming. Wij geven graag duidelijkheid." 

De voorzitter: "Daarmee rond ik de eerste termijn voor de Staten af en is het woord aan 
gedeputeerde Witteman om nader in te gaan op de zorg die is uitgesproken van de kant van de 
SP." 

Gedeputeerde Witteman: "Dank u wel, voorzitter. De verschillende sprekers hebben allemaal in 
eigen bewoordingen aangegeven blij te zijn met dit voorstel, met uitzondering van de heer 
Stuivenberg van de SP." 

De heer Stuivenberg: "Bij interruptie gedeputeerde, dan heeft u niet goed geluisterd. Ik ben 
begonnen met te zeggen dat wij zeer ingenomen zijn." 

Gedeputeerde Witteman: "Ja, maar, kwam er vervolgens."" 

De heer Stuivenberg: "Dat ging over een ander onderdeel. U moet dus goed luisteren."' 

Gedeputeerde Witteman: "Oké. U stelde vervolgens wel de vraag: waarom moeten wij nu in dit 
specifieke geval afstand doen van het waterveiligheidsbeleid zoals wij dat kennen voor de rest 
van het land." 

De heer Stuivenberg: "Op dit moment." 

Gedeputeerde Witteman: "Dat kan ik u, denk ik, aangeven. Op het moment dat wij het huidige 
beleid zouden handhaven in deze situatie, zullen wij die havenvoorziening onmiddellijk 
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aanwijzen als primaire waterkering en moet de kade voldoen aan exact dezelfde 
veiligheidseisen die voor de rest van de polder gelden. Dat betekent dat je het gaat brengen op 
een veiligheidsniveau waar wij hier zitten en waar mensen wonen. Een volstrekt ander doel dan 
waar het om gaat. Als wij dat zouden eisen, wordt de realisatie van die voorzieningen ook zo 
duur dat het niet meer aantrekkelijke is voor de markt om hem te gaan realiseren. Daarom 
hebben wij gezegd: zou je voor dit stukje buitendijkse ontwikkeling, want let wel dit beïnvloed 
op geen enkele manier de waterveiligheid in de polder, binnen de dijken. Zou je voor die 
buitendijkse ontwikkeling die strenge eisen moeten stellen? Is er grond voor om dat te doen? 
Gaan er mensen wonen of is het helemaal niet zo erg als je daar met een lager 
beschermingsniveau werkt? Wij komen tot de conclusie dat het niet erg is om het met een lager 
beschermingsniveau te doen omdat de verantwoordelijkheid daarvoor uiteindelijk bij de 
ontwikkelaar van het plan komt. Als wij het aan zouden wijzen als primaire waterkering dan 
komt de taak voor het beheer onmiddellijk bij het Waterschap te liggen en moeten wij de 
garanties geven dat de veiligheid in stand blijft. Dat hoeven wij nu niet te doen. Uit de memo 
die wij u hebben gestuurd kunt u lezen hoeveel verschillende procedures er nog zijn te gaan 
waarbij wordt gekeken of het gebruik op die plek veilig is. In de commissie werd het voorbeeld 
genoemd: stel er staan gevaarlijke stoffen op een dergelijke kade en er komt een hoog water 
situatie waarbij die kade onder water komt te staan, wie is dan verantwoordelijk voor de 
gevolgen daarvan? Nou, of je de kade voor een dergelijk doel mag gebruiken, is een nadere 
overweging die plaats moet hebben en die vooral geregeld zal worden in de vergunningen die 
nodig zijn om die kade in gebruik te nemen. Voor een deel door Rijkswaterstaat en voor een 
deel door de gemeenten. Wij geven hier alleen ontheffing op ons waterveiligheidsbeleid. 
Voorzitter en dat is omdat wij zien dat er in dit geval een goede reden voor is. Tot zover." 

De voorzitter: "Leidt dit tot een reactie in tweede termijn?" 

Tweede termijn 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank voor de toelichting van de gedeputeerde maar wij 
hebben even behoefte aan nader overleg binnen de fractie."" 

De voorzitter: "5 minuten? Ik schors de vergadering tot 20.05 uur."" 

Schorsing 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Wij waren gebleven bij de schorsing, aangevraagd 
door de heer Stuivenberg. Hij krijgt het woord." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, onze fractie is niet geheel overtuigd van het feit dat het 
afhalen van de waterveiligheid op dit moment noodzakelijk is, maar gezien het belang van deze 
overslagplaats en het feit dat wij de ontwikkelaar zeker niet in de weg willen staan, zullen wi j , 
met deze kanttekening, meegaan met het voorstel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Zijn et nog andere fracties die in tweede termijn het woord willen 
voeren? Dat is niet het geval. Dan breng ik in stemming het Statenvoorstel Waterveiligheid en 
buitendijkse overslagvoorzieningen. Wie van de leden stemmen voor de beide beslispunten? 
Stemming. 
Voor stemmen: ChristenUnIe, SP, PvdA, SGP, GroenLinks, CDA en WD 
Het is Statenbreed met de kanttekening die door de SP is gemaakt, aangenomen. " 

9. Uitvoering rechtspositie (medewerkers) griff ie 
De voorzitter: "Ik kan u vooraf mededelen dat indien er aanleiding toe is de beantwoording van 
uw vragen of opmerkingen door de heer Appelman, namens het presidium, zal geschieden. Wie 
van de fracties mag ik hierover het woord geven. De heer Kramer. " 

De heer Kramer: "Voorzitter, het is niet de bedoeling om dit voorstel te agenderen om alleen 
maar de ti jd te doden tot de CdK komt. Wij hadden twee hele duidelijke redenen om dit op de 
agenda te zetten. Twee opmerkingen vooraf. De eerste is dat wij tevreden zijn dat deze 
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organisatorische verandering budget neutraal geschiedt. Het tweede is de geruststelling van de 
voorzitter van het presidium dat de verdere uitwerking van de afspraken tussen de twee 
ambtelijke organisaties, op zich nog tamelijk omvangrijk, op korte termijn niet zal leiden tot 
aanpassingen van het voorliggende voorstel. De twee redenen waarom wij toch even bij dit 
voorstel willen stilstaan zijn dat op dit moment het dualisme, acht jaar na zijn invoering, 
eindelijk formeel volledig in de ambtelijke provinciale organisatie is doorvertaald. Toch een 
moment om even bij stil te staan. De tweede reden is dat in de discussie in de commissie 
Bestuur het heel duidelijk werd dat de specifieke rol van werkgever, die het presidium hiermee 
is, eisen stelt aan de samenstelling en kwaliteit van het presidium. Met name het nieuwe 
presidium in de volgende Statenperiode. Het stelt ook eisen aan Provinciale Staten om het 
presidium ter verantwoording te roepen. Voorzitter, daar wilden wij even bij stilstaan. Het zijn 
twee belangrijke zaken. De WD fractie wenst de griffie veel succes toe in deze organisatorische 
constellatie."' 

Mevrouw Roda: "Voorzitter, ik zou mij graag willen aansluiten bij de laatste opmerkingen van de 
heer Kramer. Ook wij zijn heel blij dat met dit voorstel een leemte die eigenlijk nog bestond in 
het duale stelsel, wordt ingevuld. Wij kunnen van harte instemmen met het voorstel." 

De heer Van Ravenzwaaij: 'Ik ben blij te horen dat wij het allemaal met elkaar eens zijn. Het is 
goed dat het, na 8 jaar, eindelijk goed geregeld is. Ook wij wensen de griffie heel veel succes." 

De heer Schutte: "Voorzitter, het gaat in feite om het mandaat te verlenen aan presidium en 
griffier. Dat besluiten wij vanavond. Om de uitvoering te doen van de rechtspositieregelingen. 
Ik denk dat bij de werkgeverssituatie in de uitvoering, PS op afstand staat. Wij kunnen ook met 
dit voorstel instemmen. Het dualisme is inderdaad al 8 jaar bezig. Bij het dualisme hoort ook 
het instituut; griffie. Er zijn al complimenten gemaakt aan de griffie. Wij willen onderstrepen 
dat er een goede samenwerking is tussen griffie en PS en hopen dat dit in de toekomst zo door 
mag gaan. De VVD heeft gezegd dat zij tevreden is met: budgettair neutraal en dat in de 
uitwerking geen wijzigingen zullen ontstaan in het voorstel. Dat zijn ook mededelingen geweest 
van de voorzitter van Provinciale Staten. Ik wil er nog één aan toevoegen. Bij budgettair 
neutraal is ook gezegd dat dit aparte begrotingsonderdeel nog een keer, ter kennisname, langs 
de commissie Bestuur zal gaan, zodat ook de Staten kunnen constateren dat deze zaak 
budgettair neutraal is. Ik denk dat het goed is dat we die toezegging, hier vanavond, nog even 
onderstrepen. Verder kan ik u mededelen dat, zoals u wel begrijpt, de Christenunie instemt 
met dit voorstel." 

De voorzitter: "Nog andere fracties? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de heer 
Appelman, namens het presidium." 

De heer Appelman: "Voorzitter, tot mijn collega's: dank voor uw collegiale instemming. We 
hebben uitdrukkelijk vanuit het presidium met de blik van werkgever, vanuit de taakopvatting 
van de werkgeversrol, naar dit voorstel gekeken. Het is goed, zoals ook door verschillende 
fracties benadrukt, dat 8 jaar na de invoering van het dualisme er nog een aantal omissies aan 
het licht kwamen die wij nu herstellen. Naar aanleiding van de discussie in de commissie 
Bestuur is het goed om u erop te wijzen dat vooral beslispunt 5 nog een extra waarborg biedt 
voor de bedenkingen en vraagpunten die ook in de commissie aan de orde zijn geweest. Ik denk 
dat het ook een waarborg is voor een goede afstemming tussen de griffie en de ambtelijke 
organisatie voor wat betreft de uitwerking op afdeling- en organisatieniveau, van de 
werkafspraken. U mag het ook als een taak van het presidium beschouwen om daar zorgvuldig 
mee om te gaan. Daarmee denk ik dat ik dit voorstel weer terug kan geleiden naar de 
voorzitter. Ik dank u voor het vertrouwen dat u daarmee ook in het presidium heeft gesteld voor 
wat betreft de aspecten met betrekking tot het werkgeverschap en de uitwerking van de 
dualisering." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat wij een besluit gaan nemen. Tenzij er behoefte is aan een 
tweede termijn. Maar die is er niet. Wie van de leden zijn voor het voorstel uitvoering 
rechtspositie (medewerkers) griffie. 
Stemming. 
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Voor stemmen: Christenunie, SP, PvdA, SGP, GroenLinks, CDA en WD. 
Daarmee is Statenbreed aldus besloten. " 

10. Flevolands toetsingskader overdracht Jeugdzorg naar gemeenten 
De voorzitter: "Uiteraard is dit in de commissie besproken. Het wordt hier alsnog besproken. 
Mevrouw Luyer van het CDA heeft als eerste het woord." 

Mevrouw Luyer: "Dank u wel, voorzitter. U hebt dat goed begrepen. Ik wil graag het woord 
voeren over de jeugdzorg. Het is, de afgelopen jaren, een zodanig belangrijk dossier in deze 
provincie geweest dat wij dit kader niet zomaar langs de Staten wilden laten geleiden. Vandaar. 
De jeugdzorg heeft ons beziggehouden in deze Statenperiode. We hebben gelukkig kunnen 
constateren dat er aanzienlijke verbetering zijn opgetreden in de kwaliteit van de zorg en in de 
organisatie van de zorg. De wachtlijsten zijn zo goed als verdwenen en de jeugdzorg in de 
provincie Flevoland wordt als voorbeeld gesteld voor andere provincies. Terwijl we relatief veel 
jongeren hebben en relatief weinig voorzieningen. Hulde voor dit resultaat aan allen die zich 
hiervoor hebben ingespannen! Het CDA heeft waardering voor de regierol die gedeputeerde 
Witteman in het overdragen van verantwoordelijkheden in de jeugdzorg van provincies naar 
gemeenten, neemt. Dat is ook precies de rol die de provincie heel goed past. Wij hebben goed 
begrepen dat, mede onder uw leiding, het IPO niet meer tegen stelselwijziging van de 
jeugdzorg is maar constructief meebeweegt. Mede omdat u een aantal aspecten van de 
verandering onderschrijft. Zo streven wij overigens allemaal naar één financieringssysteem voor 
het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd LVG en de 
jeugd GGZ. Ook delen wij de opvatting dat de gemeentelijke centra voor jeugd en gezin kunnen 
dienen als Front Office voor alle jeugdzorg van de gemeenten. Er wordt geanticipeerd op de 
komende ingrijpende veranderingen en op deze manier wordt voorkomen dat kinderen tussen 
wal en schip raken. Dat juicht het CDA van harte toe. Het CDA heeft, samen met een aantal 
andere partijen in de commissie, wel een voorbehoud gemaakt met betrekking tot punt 6. Daar 
wordt de gemeenschappelijke regeling als structuur voorgesteld voor sturing en financiering. 
Het CDA wil ervoor waken dat er nieuwe structuren worden gecreëerd naast bestaande. Hoe 
ziet de gedeputeerde deze nieuwe voorziening in relatie tot het huidig bureau Jeugdzorg, 
bijvoorbeeld? Daar zijn wij in de commissie nog niet zo goed uitgekomen. Het CDA wil 
benadrukt hebben dat het gaat om de vereenvoudiging van de Jeugdzorg. Er moet absoluut 
voorkomen worden dat er extra voorzieningen worden gecreëerd. Wel ziet het CDA in dat er 
voor sommige voorzieningen bovengemeentelijke samenwerkingsafspraken gemaakt moeten 
worden. Zij stelt voor om in eerste instantie niet over gemeenschappelijke regelingen te 
spreken. Het CDA kan zich heel goed vinden in het hanteren van dit toetsingskader als voorlopig 
uitgangspunt voor verdere regievoering in deze periode totdat de besluitvorming in de Tweede 
Kamer m.b.t. deregulering Jeugdzorg, meer duidelijkheid verschaft. De status van het 
toetsingskader is: een informeel, richtinggevend werkplan maar betreft geen formele 
besluitvorming m.b.t. de nieuwe inrichting van de jeugdzorg. Met deze kanttekening en 
nogmaals met waardering voor de regierol die het college en deze gedeputeerde op zich hebben 
genomen, hier in de provincie en ook in het IPO. Dank u wel." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. De aanleiding voor deze bespreking is in feite het 
voornemen in het regeerakkoord om de jeugdzorg te bundelen en over te dragen aan de 
gemeenten. Het gaat dan in feite om twee verschillende zaken. Ten eerste de bundeling. Dat is 
iets dat, wat GroenLinks betreft, absoluut noodzakelijk is. Er zijn nu te veel verschillende 
geldstromen met te veel verschillende regels. Als een kind een probleem heeft is het helemaal 
niet geïnteresseerd uit welk budget zijn hulp dan gefinancierd wordt. Als een kind verschillende 
problemen heeft moet het geen speelbal worden tussen verschillende financieringsstromen. 
GroenLinks ondersteunt dus dit streven van harte. Het moet echter niet gaan leiden tot een 
bezuiniging die als effect heeft dat kinderen niet beter, maar slechter geholpen gaan worden. 
Dat is iets wat wij scherp in de gaten moeten blijven houden. Het tweede onderdeel van het 
voornemen van de regering is de overdracht aan de gemeenten. Daar staan wij wat 
genuanceerder tegenover. Het zal de kwaliteit van de zorg ten goede komen als er sprake is van 
een naadloze aansluiting van preventief jeugdbeleid naar jeugdzorg. Middels het GAAF 
programma is er in onze provincie al heel wat aan gedaan. Maar wij zijn er nog niet. 
Decentralisatie kan verdere verbetering met zich meebrengen. Tegelijkertijd moeten we 
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oppassen om niet met het badwater het kind weg te gooien. Dan bedoel ik dat de opgebouwde 
expertise en de eenduidige aansturing niet moeten verdwijnen voordat zij echt goed geborgd 
zijn in de nieuwe structuur. Onze ervaring hier in Flevoland is dat de schaalgrootte heel veel 
mogelijkheden biedt om een breed aanbod aan zorg te realiseren. Voor kleinere gemeenten kan 
het wel eens een probleem worden als de jeugdzorg echt gedecentraliseerd wordt. Wat ons 
betreft zou hier dan ook moeten gelden: per gemeente wat kan, dicht bij het kind, maar boven 
gemeentelijk als het moet. Ik heb hiermee een paar uitgangspunten geschetst die voor ons, als 
GroenLinks, van belang zijn. Gelukkig zien wij die ook terug in het toetsingskader. We hebben 
nog wat vragen over het proces. In het Statenvoorstel zegt het college dat het proces van 
decentralisatie onder grote tijdsdruk staat. Tegelijkertijd is het zo dat er nog heel erg veel nog 
helemaal niet besloten is. Het is tenslotte een voornemen waarop wij nu aan het acteren zijn. 
Ik zou van het college graag meer toelichting willen hebben waarom er hier sprake zou zijn van 
zon grote tijdsdruk. Het tweede punt is dat het college mandaat vraagt om naar aanleiding van 
dit toetsingskader te handelen. Het college zegt toe om terug te komen bij de Staten als tijdens 
het proces blijkt dat er zaken gebeuren die niet binnen dit mandaat passen. Ik zou eigenlijk een 
stap verder willen gaan en willen voorstellen dat het college sowieso periodiek over het hele 
proces rapporteert. Dan kunnen wij als Staten ook zelf de afweging maken of we vinden dat het 
nog in het mandaat of in het toetsingskader past of niet. Een laatste opmerking zou ik willen 
maken over de risico's die aan het proces van decentralisatie verbonden zijn. Wij weten dat 
elke reorganisatie, daar gaan we het natuurlijk toch over hebben, afleidt van het eigenlijke 
werk. Het eigenlijke werk is natuurlijk de zorg voor de kinderen en jongeren met een 
hulpvraag. We moeten in feite tijdens de verbouwing de winkel gaan openhouden. Ook op dit 
punt zouden we graag een explicietere uitspraak willen over hoe wij dat gaan doen. Hoe kunnen 
wij ervoor zorgen dat tijdens de transitie, en niet alleen maar daarna, de zorg op het niveau 
blijft dat wij met zijn allen zo graag willen?" 

Mevrouw Van Stenus: "Het is de laatste Statenvergadering van deze periode. Dit is voor mij de 
laatste kans om nog iets te zeggen over jeugdzorg. Dat wil ik dan ook graag doen, In de laatste 
commissievergadering van de commissie Samenleving hebben wij het erover gehad dat dit één 
van de onderwerpen was, net als de komst van meer hoger onderwijs naar de provincie, dat 
door alle partijen in hele goede samenwerking is verricht. Natuurlijk waren er wel verschillen 
en natuurlijk was er een andere manier van aanpak en uitvoering - denk daarbij aan 
marktwerking in de zorg - maar toch stond altijd het kind centraal. De afgelopen vier jaar zijn 
er dan ook veel debatten geweest, bijeenkomsten, GAAF conferenties, allemaal met één doel: 
een goed jeugdzorgaanbod voor onze jongeren. Er is ook veel bereikt. Het CDA en GroenLinks 
gaven dat ook al aan. Geen wachtlijsten meer, een betere doorstroming en zelfs aandacht voor 
de uitstroom. Ik vind dat wij daar best trots op mogen zijn. Het is het Flevolands model. Andere 
provincies kijken er jaloers naar. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich hiervoor heeft 
ingezet. Dat zijn alle mensen die ermee werken maar ook de griffie, de gedeputeerde, de 
vorige gedeputeerde en natuurlijk de Staten zelf. Dat wil niet zeggen dat wij als WD ons geen 
zorgen maken. Jeugdzorg gaat nu naar de gemeenten. De WD staat voor een warme 
overdracht. De kennis en de knowhow die nu opgebouwd zijn, mogen niet verloren gaan. De 
WD heeft er daarom voor gekozen, net als de andere partijen trouwens, om nog in deze 
periode het toetsingskader in de Staten af te timmeren. Wij willen dat niet in de volgende 
Statenperiode doen maar we willen dat nu doen. Want wij zijn er trots op dat het met de 
jeugdzorg in Flevoland zo goed gaat. Wij willen ervoor zorgen dat de warme overdracht naar de 
gemeenten er ook gaat komen. Die warme overdracht staat eigenlijk beschreven in deze 
notitie. Wij stemmen dan ook in met de 10 punten waarbij voor de WD punt 1 heel erg 
belangrijk is. Het kind centraal. Gevolgd door punt 7: de provincie blijft verantwoordelijk 
totdat het goed overgedragen kan worden. Eigenlijk net zoals GroenLinks dat aangeeft. 
Minstens zo belangrijk zijn voor de WD de punten 9 en 10. Het Rijk neemt de transitiekosten op 
zich en de provinciale middelen worden niet afgeroomd. Hierbij wensen wij iedereen in de 
jeugdzorg veel wijsheid, geduld en veel succes in de transitie naar de gemeenten toe. Dank u 
wel." 

Mevrouw Zeilstra: "Dank u wel, voorzitter. Er is door de collega's al veel gezegd. Ik sluit me erg 
graag aan wat door mevrouw Van Stenus gezegd is rond de goede samenwerking tussen alle 
fracties in de commissie Samenleving. Eigenlijk vind ik dat wanneer je het hebt over 
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samenlevingsvraagstukken, dat eigenlijk ook moeten kunnen. Je hebt het altijd over mensen en 
vaak over de kwetsbaren. Bij jeugdzorg over kwetsbare kinderen. Jeugdzorg is, en wat mijn 
fractie betreft was, de afgelopen jaren dan ook in goede handen bij de provincie Flevoland. 
Voor het eerst zien wij dat de vraag naar jeugdzorg is afgenomen. Dat kan alleen maar wanneer 
een goede afstemming was en is tussen alle partijen die te maken hebben met de zorg voor het 
kind. Werken vanuit één principe. Zoals we hadden afgesproken: één kind, één gezin, één plan. 
De PvdA heeft ook door zelf initiatieven te nemen, met brede steun van de Staten, maar ook 
door initiatieven die door andere partijen genomen zijn, laten zien dat preventie belangrijk is 
om te voorkomen dat het kind uiteindelijk een beroep moet doen op de Jeugdzorg. Maar als het 
een beroep moet doen op de Jeugdzorg dan moet het ook zo georganiseerd zijn, ook bij de 
instellingen door fusieprocessen die zich hebben afgespeeld, door veel inzet van gedeputeerde 
Bos voortgezet door gedeputeerde Witteman, dat we ook nu kunnen zeggen dat het kind goed 
geborgd is wanneer het een beroep moet doen op de Jeugdzorg. Ik kijk even naar Gaaf, ik 
noem: 'Leef met Stijl ' en zo kan ik nog heel wat initiatieven en moties noemen. In de inleiding 
van dit stuk staat dat in het regeerakkoord het voornemen is opgenomen om de jeugdzorg 
samen met andere sectoren te bundelen en over te dragen aan de gemeenten. Het moet echter 
nog wel in de Tweede Kamer worden behandeld. Daar zullen ook nog wel de puntjes op de i 
gezet worden. In de commissie is uitvoerig gesproken over dit toetsingskader. Wat wij wel van 
groot belang vinden is dat gemeenten nu al met forse bezuinigingen te maken krijgen. Je ziet 
dat gemeenten nu al op jeugdbeleid gaan bezuinigen. Het is toch wel een voorwaarde dat 
wanneer dit een voornemen van het Rijk is, dat de middelen die hiervoor nodig zijn, goed 
overgaan naar de gemeenten. Daar heeft mijn fractie wel enige zorg over. Het mag toch niet zo 
zijn dat de overdracht van provincie naar de gemeenten, wat een aanbeveling is van de MO 
groep jeugdzorg waar wij als fractie achter staan, een verkapte bezuiniging zou zijn. Dat mag 
nooit zo zijn. Als we nu even teruggaan naar de beslispunten, zoals die hier vermeld staan, dan 
kan de PvdA instemmen met alle 10 punten uit het toetsingskader. Wij vinden wel dat het van 
heel groot belang is dat de opgebouwde expertise geborgd blijft. Dat we er zuinig op zijn. Dat 
het Flevolandse concept waarvan we de resultaten hebben gezien, geborgd blijft en wordt 
voortgezet. Daar maken wij ons niet zulke grote zorgen over. Wat wij wel graag zien is dat de 
centra voor jeugd en gezin laagdrempelig zijn, zodat men er als ouder en kind makkelijk 
naartoe gaat. Als het drempels opwerpt versterk je de situatie dat kinderen uiteindelijk weer 
een beroep moeten doen op de zwaardere jeugdzorg. De MO groep jeugdzorg heeft ook al 
uitgesproken dat de huidige taken van Bureau jeugdzorg op een goede manier kunnen worden 
overgedragen/ingebed in het nieuwe systeem. Zodat wanneer kinderen naar de jeugdzorg 
moeten en niet meer in het jeugdbeleid passen, er op een goede, zorgvuldige manier gekozen 
wordt waar het kind uiteindelijk de beste hulp kan krijgen. Dit alles overziend wensen wi j , of ik 
eigenlijk want voor mij is dit ook de laatste Statenvergadering, de nieuwe Staten en het nieuwe 
college veel succes met de overdracht, in de verwachting dat de gemeenten één en ander goed 
op orde hebben en dat hierdoor het beroep op de jeugdzorg zal afnemen. Dit alles doen wij 
alleen maar in het belang van de kinderen van Flevoland die deze zorg zo hard nodig hebben." 

Mevrouw De Waal: "Dank u wel, voorzitter. Hoe de overdracht precies gaat plaatsvinden is nog 
niet bekend. Dat er een kader gesteld wordt in deze vorm, daar zijn we heel blij mee. Daar kun 
je, denk ik, niet vroeg genoeg mee beginnen. De provincie heeft een hele belangrijke rol en een 
grote verantwoordelijkheid bij de overdracht. Daarom vinden wij het goed om nu al te bepalen 
welke uitgangspunten wij van belang achten. De SP fractie vindt vooral het eerstgenoemde punt 
van groot belang. Zij vindt dat alles wat gedaan wordt, elke stap, moet worden getoetst op het 
belang van het kind. Dat moet voorop staan. Onze fractie vindt het daarnaast belangrijk dat de 
provincie de regierol vervult bij de overdracht. Met dit kader, zoals het hier gesteld is, hebben 
wij er vertrouwen in dat, dat op een goede manier kan gebeuren. Het is vooral nodig omdat dit 
kabinet beoogt om alle verschillende sectoren uit de jeugdzorg over te hevelen naar de 
gemeenten. Wij vragen ons oprecht af hoe de gemeenten dit allemaal kunnen oppakken en of 
zij de basis voor 2015 wel op orde kunnen hebben. Wij vinden het dus van groot belang dat de 
provincie de touwtjes in handen houdt zolang bij de overdracht de kwaliteit niet kan worden 
gegarandeerd als het overgedragen is. Het belang van het kind moet voorop staan. Wij pleiten 
ook voor veel aandacht voor een warme overdracht. Er moet heel serieus gekeken worden naar 
hoe en wanneer taken en middelen worden overgedragen. Zoals mevrouw Roda al zei: Dat is 
extra moeilijk omdat alles gewoon doorgaat en de kwaliteit zeker gewaarborgd moet blijven. 
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Wij kunnen ons aansluiten bij alle 10 genoemde punten. We hebben er vertrouwen in dat als 
deze punten goed gehanteerd worden, de overdracht op een goede manier plaats kan vinden. 
Wij kunnen ons dus in het gestelde kader vinden. Dank u wel." 

De heer Brouwer: "Ik ga niet alle goede woorden herhalen die al gesproken zijn over wat er goed 
gegaan is in de provincie. Door het CDA is ook al gesteld dat wij een voorbeeld provincie zijn 
geweest. Tijdens de commissievergadering hebben wij al redelijk uitvoerig met elkaar van 
gedachten gewisseld over de kaders voor het transitieproces. Dat hoeven wij hier niet over te 
doen. Wij willen, als Christenunie, nogmaals benadrukken dat het heel goed is dat het belang 
van het kind voorop staat. Het kind mag niet de dupe worden van dit transitieproces. Dat is 
gelukkig ook de rode draad in de aangedragen kaders. Dat kan heel veel angst voor wat er 
komen gaat, wegnemen. Het is een aantal keren al nadrukkelijk benadrukt. Het is kernpunt 
nummer één. Verder is het goed dat wanneer er ontwikkelingen zijn die niet binnen die kaders 
passen er teruggegaan wordt naar Provinciale Staten. Voorzitter, de ChristenUnIe heeft in de 
commissie aandacht gevraagd voor de professionals die werkzaam zijn op het gebied van de 
jeugdzorg. De gedeputeerde heeft toen aangegeven dat de onrust wel zal toenemen naarmate 
er helderder wordt wat de consequenties zijn van het transitieproces. Aangegeven is dat wel 
geprobeerd wordt om met de VNG afspraken te maken om die onzekerheid weg te nemen, zodat 
jeugdzorg deze professionals niet kwijt zal raken. Met proberen te komen tot afspraken bied je 
nog geen garanties. Of het beoogde effect van het borgen van kwaliteit en continuïteit voor de 
professionals ook waargemaakt kan worden, blijft nog even de vraag. Voorzitter, in de 
commissie heeft u aangegeven dat het IPO vandaag, 17 februari, overleg zou hebben met de 
staatssecretaris over de transities. Wellicht kunnen er al wat onduidelijkheden worden 
weggenomen. Misschien heeft de gedeputeerde al wat informatie voor ons. Misschien kunt u al 
iets zeggen over de uitkomst van dat gesprek. Met de vraagtekens die er blijven over het 
verdere verloop van het proces mag het duidelijk zijn dat de ChristenUnIe van harte achter de 
aangegeven kaders staat. Het is precies zoals de SP zegt: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. 
Wij vertrouwen erop dat de provincie op zeer zorgvuldige wijze de transitie zal laten verlopen. 
Dank u wel." 

De heer Simonse: "Voorzitter, lest best. Ik hoop ook niet dat dit mijn laatste Statenvergadering 
wordt. Dat hoop ik anderen niet na te kunnen zeggen. Mijn reactie is dat het weldadig aandoet 
om Provinciale Staten als één front op dit onderwerp te zien acteren. Datzelfde heeft de SGP 
ook ervaren met de behandeling van de Najaarsnota toen wij de motie hebben ingebracht om 
het kind centraal te stellen; beslispunt 1. Wij hoorden GroenLinks zeggen: wij hopen dat de 
kwaliteit op hetzelfde niveau kan blijven. Laten wij hopen dat de kwaliteit alleen maar beter 
zal worden met de overdracht naar de gemeenten. Een heel groot traject. Toch hebben wij er 
met de inhoud van dit toetsingskader vertrouwen in. Dat is wat de SGP hierover wil melden."" 

De voorzitter: 'Dank u wel. U bent in ieder geval met zijn allen zo uitvoerig aan het woord 
geweest dat intussen onze Commissaris is binnengekomen. Ik wil hem nog even van harte 
welkom heten. Ik wil heel even contact zoeken met de Commissaris want wij wisselen na dit 
agendapunt van plaats. Of wisselen wij nu?" 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Wat mij betreft gaat u gewoon door. Volgens mij gaat het 
prima. Het tweede punt is dat ik de indruk heb dat bij het volgende agendapunt, ikzelf de 
aangesprokene ben. Ik zou het zeer waarderen als u dan gewoon bleef zitten en uw werk blijft 
doen." 

De voorzitter: "Oké. Aldus afgesproken. Werkoverleg. Ook dat is de Flevolandse stij l. Ik vat de 
bijdrage in eerste termijn als volgt samen: u hebt allen het belang van het toetsingskader 
onderstreept. U hebt uw eigen accenten gelegd dan wel prioriteiten aangegeven. Een aantal 
fracties heeft vragen gesteld. Ik vermoed dat het college, bij monde van gedeputeerde 
Witteman, wel in wil gaan op hetgeen u gezegd heeft en ook de vragen wil beantwoorden. Ik 
geef daarvoor het woord aan het college, aan gedeputeerde Witteman." 

Gedeputeerde Witteman: "Dat vermoeden is volstrekt juist, voorzitter. Grote eenstemmigheid. 
Niet alleen technisch maar ook warme woorden als het gaat om de manier waarop wij de 
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kwaliteit in Flevoland met elkaar hebben weten te bereiken. Mevrouw Zeilstra zegt ervan: dat 
soort eenstemmigheid hoort bij samenlevingsvraagstukken. Ik mag echt hopen dat het zo blijft 
in de toekomst. Dat is belangrijk. Je ziet ook wat we ermee bereikt hebben. Het roept wel de 
vraag op hoe het toch kan dat er in de Tweede Kamer zo"n brede meerderheid is om het 
allemaal anders te gaan doen. De enige verklaring die ik daarvoor kan bedenken heeft te maken 
met het feit dat wij het als provincie goed voor elkaar hebben. Dat heeft alles te maken met de 
schaal waarop wij het georganiseerd hebben. Voor 400.000 inwoners. Het gaat straks over naar 
de gemeenten. Om maar een voorbeeld te noemen: in Amsterdam betekent dat, dat het voor 
een gebied waar 800.000 inwoners wonen, georganiseerd gaat worden. Omdat Flevoland niet 
vergelijkbaar is met andere provincies, zullen wij ons uiteindelijk moeten schikken in het feit 
dat er één besluit is en dat het in alle provincies op dezelfde manier georganiseerd moet gaan 
worden. Dat u zich daar zorgen om maakt, is terecht. Dat is ook de reden waarom wij dit kader 
hebben neergelegd. Om ruimte te geven en ervoor te zorgen dat wi j , als college, de komende 
ti jd ook weten hoe wij ons in deze discussie moeten gaan opstellen in de richting van het IPO en 
het Rijk en wellicht ook VNG. Ik mag hopen dat wij binnen die kaders kunnen blijven. Ik kan er 
echter geen enkele garantie voor geven. Ik schat in dat het op een aantal punten nodig zal zijn 
om er in de komende periode mee bij u terug te komen omdat er wellicht extra ruimte nodig is. 
Maar laten wij maar kijken hoe wij dit traject ingaan met elkaar. Ik kijk even naar wat de 
verschillende sprekers inhoudelijk hebben gezegd, afgezien van alle blijken van waardering die 
zijn uitgesproken. Vanuit het CDA heeft mevrouw Luyer aangegeven, waardering te hebben voor 
de regierol die wij in dit opzicht hebben genomen. Dat is misschien wel de rol die wij hebben 
genomen om juist de belangen die wij met elkaar hebben gezien, veilig te stellen. Wij proberen 
die regie goed in handen te hebben maar ik kan u ook vertellen dat er mensen in dit land zijn 
die vinden dat nu de jeugdzorg straks naar de gemeenten gaat, de provincie daar helemaal niet 
meer overgaat en wij ons er helemaal niet meer mee moeten bemoeien. Anderen zullen gaan 
bepalen hoe de jeugdzorg eruit komt te zien. Binnen de IPO was er discussie over. Je kunt 
zeggen: wij vinden het vervelend en wij werken niet mee maar dan gebeurt het zonder ons. 
Laten wij nu proberen er op zo"n manier mee om te gaan dat wij zeggen: het besluit is genomen 
en er was breed draagvlak voor in de Tweede Kamer. Wij gaan meewerken maar dan wel onder 
de voorwaarde dat hij met elkaar het transitieplan gaan maken. We hebben er de afgelopen 
maanden hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Vanmiddag hadden wij overleg met 
de twee staatssecretarissen en daar hebben wij ook kunnen aanbieden dat wij als IPO samen 
met VNG en jeugdzorg Nederland gaan werken aan een gezamenlijk plan om de overdracht van 
de jeugdzorg naar de gemeenten op een goede manier te organiseren. Binnenkort zullen die 
drie partijen daarvoor bij elkaar gaan zitten. Dat is op zich al een unieke gebeurtenis in 
Nederland als het over dit onderwerp gaat. De staatssecretaris is bereid om de plannen die bij 
die drie organisaties leven, mee te nemen in haar brief aan de Kamer waarin de hoofdlijnen van 
die transitie uiteen worden gezet. Daarmee houden wij als provincies zoveel mogelijk grip op 
het hele transitietraject en kunnen wij onze investeringen van de afgelopen jaren veiligstellen. 
Laat wij proberen om dat te gaan doen. Daarbij staat het belang van het kind voorop. We 
moeten natuurlijk opletten dat er geen kinderen tussen wal en schip gaan vallen. Mevrouw 
Luyer ging verder in op de structuren. Dat is een ingewikkeld verhaal. Het kabinet had al gezien 
dat sommige gemeenten te klein zijn om deze taak op een goede manier uit te voeren. In het 
regeerakkoord wordt daarom gesproken over samenwerkende gemeenten. Hoe die 
samenwerking er precies uit gaat zien, is nog maar de vraag. Als je in deze provincie kijkt is er 
eigenlijk maar één plek waar het op dit moment, technisch, zou kunnen. Dat is de GGD regio. 
Dat is een wet gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeenten gezamenlijk het bestuur 
voeren. De vraag is of dat een geschikte omvang is. Op het ministerie merk ik dat het andere 
model, waarbij de centrumgemeente het voortouw neemt voor de hele provincie, eigenlijk niet 
gewenst is. Want dan haal je de verantwoordelijkheden weer weg bij de kleine gemeenten. In 
deze provincie zit er dus niet veel anders op dan te komen tot: of een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling of het gebruik van een bestaande regeling. Dan hoor ik u al 
denken: wat is dat dan anders dan de huidige situatie? Het grote verschil is natuurlijk dat wij er 
dan geen deel meer van uitmaken en dat de gemeenten dat met elkaar wel doen. Ik zou graag 
willen voorkomen dat zulk soort nieuwe hulpstructuren ontstaan maar technisch gezien is dat 
eigenlijk niet mogelijk. Een tweede belangrijke punt dat mevrouw Luyer aandraagt is: dit is een 
kader en niet een besluit van de Staten over de overdracht van de taken. Daar ben ik het 
volstrekt mee eens. Wat wij aangaven is dat dit een soort routeschema is dat wij kunnen 
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gebruiken om de discussie te voeren, maar wij komen ongetwijfeld bij u terug als er te zijner 
t i jd besluiten over genomen moeten worden. U gaat daar gewoon over. Wat betreft de 
suggestie die later door mevrouw Roda werd gedaan, lijkt het mij goed dat we met enige 
regelmaat rapporteren aan uw Staten wat de stand van zaken is. Ook als we binnen die kaders 
blijven is het goed om u erbij te betrekken. Een laatste punt als het gaat om de bijdrage vanuit 
het CDA als het gaat om de bureaus jeugdzorg. Er was even wat verwarring van mijn kant. In 
het voorstel van het kabinet gaat de sturing en financiering van de jeugdzorg over van provincie 
naar gemeenten. Dat staat nog even los van de rol van de bureaus jeugdzorg daarin. Bureau 
jeugdzorg baart met name nogal wat zorgen als het gaat om de vraag: waar komen zij straks 
terecht? Dat is iets wat wij ook in het overleg met de VNG goed moeten bekijken. Mevrouw 
Roda zei: het is iets dat het kabinet zich voorneemt en dat in de Kamer nog niet besloten is. 
Het is wel onderdeel van het regeerakkoord waaraan de regeringspartijen en de gedoogpartner 
zich hebben verbonden. In die zie je op het ogenblik ook een hele sterke wens bij de 
bewindslieden om dit, als het even kan, binnen vier jaar te realiseren en in ieder geval in vier 
jaar zo ver te brengen dat het onomkeerbaar is. Ik merk dat er bij de regeringspartijen een 
grote drive aanwezig is om te zorgen dat het snel gaat gebeuren. Dus als wij hier rustig aan 
denken te gaan doen, dan halen zij ons in. Wij zullen ons aan het tempo aan moeten passen als 
wij grip wil houden op de situatie. U geeft vervolgens aan dat de bundeling van de geldstromen 
prima is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat hadden wij als provincies een paar jaar 
geleden ook al willen hebben. Het geeft veel meer grip op de situatie. Het mag niet leiden tot 
een bezuiniging. Over dat punt is het regeerakkoord duidelijk. Het leidt tot een bezuiniging van 
€ 300.000.000 op de totale jeugdzorg. Dan heb ik het dus niet alleen over het provinciale deel 
maar ook over de jeugd LVG en de jeugd GGZ. Het is totaal ongeveer € 3.000.000.000 die per 
jaar naar de gemeenten toegaan. Daarvan zegt het kabinet: 10 % daarvan is € 300.000.000. Dat 
moet je door allerlei efficiency voordelen kunnen terugverdienen. De VNG is op het ogenblik 
druk met het kabinet aan het onderhandelen om te kijken onder welke condities dat zou 
kunnen. In het proces dat ik net schets geef ik ook aan waarom die grote tijdsdruk er is. Die 
wordt op het ogenblik natuurlijk niet door de provincies opgelegd. Wat ons betreft mag er de 
ti jd voor worden genomen. Die druk wordt opgelegd door het kabinet. De andere partners, met 
name het VNG, hechten er ook aan dat de snelheid er inkomt. Als wij daar niet aan meedoen 
dreigen wij de regie kwijt te raken. De reorganisatie mag niet afleiden van waar het om gaat, 
zegt u. Ik heb het ook al een aantal keer op andere plekken geroepen: wij staan voor de 
grootste reorganisatie in de jeugdzorg die Nederland ooit gekend heeft. Hoe voorkomen wij dat 
de kinderen daar de dupe van worden? Wij zijn het volstrekt met elkaar eens dat, dat niet mag 
gebeuren. Dat is een punt waar wij in het overleg heel erg scherp naar zullen gaan kijken. Daar 
wordt ook de financiële vraag aan gekoppeld want een dergelijke reorganisatie kost veel geld 
en tot nu toe is er nog geen afspraak gemaakt wie dat gaat betalen. Ik kan u vertellen dat de 
provincies er in ieder geval geen interesse in hebben om die rekening te gaan betalen. Die 
rekening zal echt bij het ministerie terechtkomen. Dan ga ik door met bijdrage van mevrouw 
Van Stenus die haar laatste kans hier gebruikt om nog eens te onderstrepen hoe trots wij zijn op 
het Flevolands model. Terecht denk ik. Zij geeft het belang aan van een warme overdracht. De 
kadernota is in feite ook een vertaling daarvan. Van een aantal punten geeft zij nog aan waar 
haar fractie extra nadruk op legt. Dan kom ik bij mevrouw Zeilstra. Zij doet hetzelfde als het 
gaat om het onderstrepen van de goede samenwerking. Zij wijst nog eens op het resultaat dat 
wij nu voor het eerst in jaren zien dat er een terugloop is gekomen in het beroep dat door 
kinderen gedaan wordt op de jeugdzorg. Zij spreekt haar zorg uit over de bezuinigingen die bij 

—, de gemeenten lijken te ontstaan op het gebied van de preventie. Ik deel die zorg. Ik zie dat 

^z=a ook. Tegelijkertijd geven wij aan bij de gemeenten: als u nu gaat bezuinigen heeft u over vier 
- ^ of vijf jaar zelf het probleem weer op uw bordje. Dan bent u verantwoordelijk voor de 

,gl^} zwaardere zorg en dan gaat dat tot extra kosten leiden. Daarmee kunnen wij hier en daar wat 
SZ'- invloed uitoefenen. Uiteindelijk gaan natuurlijk de gemeenteraden er over. Vervolgens wijst u 

"̂  nog eens op het belang van de CJG's in het geheel. Mevrouw De Waal van de SP geeft aan blij te 
l zijn met dit kader. Zij zegt dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de provincie. Daar ben 

ik het mee eens. Maar niet iedereen gunt het ons. Daar moeten wij voor blijven vechten. U hebt 
, er vertrouwen in dat het op deze manier gaat lukken. U maakt zich er ook zorgen over of kleine 
^ . ^ gemeenten dit goed zullen kunnen gaan oppakken. Die zorg deel ik ook. Het kabinet zegt ervan: 
X )j er moet nieuwe samenwerking ontstaan tussen gemeenten. Vooral bij gemeenten die te klein 

zijn om dit te doen. De zorg die wij daar ook bij hebben is: Almere is bijvoorbeeld groot genoeg 
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om dit op te pakken maar zou daarmee kunnen veroorzaken dat de rest onvoldoende volume bij 
elkaar krijgt om het goed te doen. Ik vind dat we daar als provincie dus ook een rol hebben om 
te kijken hoe het beter zou kunnen. De heer Brouwer onderschrijft datgene wat al door anderen 
is gezegd. De heer Simonse idem dito. Tot zover voorzitter." 

De voorzitter: "Dank u wel, gedeputeerde Witteman. Ik heb zo"n vermoeden dat wij na het 
vaststellen van het kader dit onderwerp nog heel vaak op de agendas van de commissies terug 
zullen krijgen. Dus ook voor degenen die vandaag voor het laatst gesproken hebben, gaat het 
ook na uw termijn straks weer verder. Maar dat zou ook nu al kunnen zijn in een tweede 
termijn voor de Staten. Ik ga daarvoor dezelfde volgorde hanteren als in de eerste termijn. Dat 
brengt mij bij mevrouw Luyer die de behoefte heeft om te reageren. 

Tweede termijn 

Mevrouw Luyer: "Dank u wel, voorzitter. Heel kort. Complimenten voor het succes dat u ook 
vandaag heeft kunnen verzilveren. Namelijk dat IPO, VNG en MO groep samen optrekken. Dat 
wil ik toch wel even gememoreerd hebben. Dat is niet altijd logisch geweest. Het is ook in dit 
tijdsgewricht van belang voor de provincies. Daar waar het gaat om het punt van de 
gemeenschappelijke regeling. Misschien in zijn algemeenheid: wij verstaan elkaar hier goed in 
de Staten. Wij zijn in Nederland goed instaat om extra instituten en structuren te verzinnen 
maar wij zijn minder goed in het opheffen ervan. Ik zou eigenlijk onszelf ook willen meegeven: 
laten we daar vooral alert op zijn. Dat we niet in de valkuil stappen van meer creëren en 
ondertussen vergeten om ergens anders iets efficiënter te organiseren of iets weg te halen. 
Dank u wel." 

Mevrouw Roda: "Ik ben heel erg blij met de opmerkingen van de gedeputeerde over het 
regelmatig rapporteren aan de Staten, over het hele proces. Het lijkt me eigenlijk ook niet 
meer dan vanzelfsprekend. Ik vroeg naar de tijdsdruk en u gaf aan: inderdaad het is een 
voornemen. Maar niets is zo veranderlijk als de politiek. Wij hebben binnenkort verkiezingen. 
Wie weet hoe het politieke veld er over een paar maanden uitziet. Ik denk dat niet alleen de 
huidige regeringspartijen positief staan ten opzichte van dit proces maar ook een aantal andere 
partijen die nu in de oppositie zitten. Zelfs als er in Den Haag, hopelijk wat mij betreft, een 
verschuiving plaatsvindt, zal dit proces gewoon doorgang vinden." 

De heer Van Wieren: 'Bij interruptie. Als ik goed geïnformeerd ben gaan de verkiezingen over de 
Staten en niet over de Tweede Kamer."" 

Mevrouw Roda: "Nee, maar wel uiteindelijk in mei over de Eerste Kamer. Wie weet? Wij blijven 
hoop houden." 

De voorzitter: ""U kunt uw termijn vervolgen mevrouw Roda." 

Mevrouw Roda: "Tenslotte heeft u het ook nog even gehad over de opmerking die ik had 
gemaakt over het feit dat de reorganisatie nooit ten kosten zal mogen gaan van de kwaliteit van 
de hulp aan de kinderen. Ik denk dat we het met zijn allen daar wel over eens zijn. Het is 
natuurlijk een geweldige uitdaging om te kijken of, ondanks de reorganisaties die ons te 
wachten staan, de kwaliteit verder omhoog kan."" 

Mevrouw De Waal: "Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons aansluiten bij wat mevrouw Luyer 
net heeft verwoord. Ik wil, daarop aansluitend, nog wel een opmerking maken. De SP fractie 
maakt zich namelijk wel zorgen. In het geval van een gemeenschappelijke regeling is de 
mogelijkheid van democratische beïnvloeding erg gering. Dank u wel."" 

De heer Brouwer: "Heel kort. De gedeputeerde ging heel uitvoerig in op de eerste spreker maar 
langzamerhand werd het steeds minder. Misschien kunt u over één ding nog iets zeggen. Het 
gaat over de professionals in de jeugdzorg die ik genoemd heb. Wij maken ons zorgen of wij die 
professionaliteit of die professionals wel binnen boord kunnen houden. In uw uitvoerige 
beantwoording heb ik dat punt enigszins gemist. Misschien dat het al een onderwerp van 
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gesprek geweest is. Ik neem aan dat er vandaag alleen werkafspraken gemaakt zijn. Maar ik 
vind dat het wel een belangrijk punt zal moeten zijn. Er zijn andere voorbeelden van sectoren 
waarbij dat volledig uit de hand is gelopen. Dat wilde ik graag nog even opmerken en meegeven 
in tweede termijn. Dank u." 

De voorzitter: "Verder nog? Dat is niet het geval. Dan dacht ik, tot de heer Brouwer aan het 
woord kwam, dat ik de tweede termijn voor het college wel kon overslaan maar er wordt toch 
nog een vraag gesteld. Ik geef de heer Witteman de gelegenheid om nog even op de vraag van 
de heer Brouwer in te gaan." 

Gedeputeerde Witteman. "Ja, dank u wel. Ik denk dat het goed is omdat nog even kort te doen. 
Als het gaat om de professionals in de jeugdzorg hebben wij het over twee groepen. Het zijn de 
mensen, een paar duizend in Nederland, die bij de bureaus jeugdzorg aan het werk zijn. Maar 
laten wij ook de professionals die binnen dit huis op dit gebied aan het werk zijn, niet vergeten. 
Ik kan afleiden uit de woorden die u allemaal heeft gebezigd dat zij buitengewoon goed werk 
hebben gedaan in de afgelopen jaren. Die twee groepen stellen zich zelf op dit moment wel de 
vraag: wat betekent het voor mij in de komende jaren dat die grote verandering er komt? Je 
merkt ook in gemeenteland dat er niet overal mensen staan te springen om alles over te nemen 
van die professionals. Vooral waar het gaat om bestuurders die een andere visie hebben op de 
manier waarop je jeugdzorg zou moeten organiseren. Daar hebben wi j , denk ik, een groot 
belang. Ook als het gaat om onze eigen medewerkers maar zeker ook voor de medewerkers van 
Bureau jeugdzorg. Daar hebben we in ieder geval een bepaalde morele verplichting naar toe. 
Wij financieren die bureaus. Wij moeten zorgen dat ze straks op een goede manier 
terechtkomen en dat wij de deskundigheid die er is behouden voor jeugdzorg. Dat is iets wat 
wij in de gesprekken met de VNG zullen moeten afspreken. Ik kan me niet voorstellen van de 
kant van de VNG dat zij het risico willen lopen dat de beste mensen die wij hebben de komende 
periode, de komende twee jaar, weg gaan lopen omdat ze elders zekerheid zoeken en verloren 
gaan voor de jeugdzorg. Wij gaan ons er echt heel erg sterk voor maken. Dit is een extra reden 
om te komen tot goede afspraken over dit onderwerp. Er zit natuurlijk ook een financiële kant 
aan. Als het niet opgelost wordt heb je met grote bedragen te maken die je nodig hebt voor 
deze mensen en we hebben net gehoord dat, dat soort kosten - kosten die een gevolg zijn van 
de transitie - voor de rekening van het Rijk zouden komen. Wij verwacht daarom dat we het 
Rijk aan onze kant zullen hebben." 

De voorzitter: ""Goed dat brengt ons bij het moment van besluitvorming. Met de aantekening dat 
het college toezegt om regelmatig te zullen informeren over de voortgang. Het onderwerp van 
de besluitvorming is instemmen met het toetsingskader en het mandateren/het beleidmandaat 
om binnen het kader nadere besprekingen te voeren. Ik breng het voorstel in stemming en ik wil 
graag zien welke fracties kunnen instemmen met het voorstel. 
Stemming 
Voor stemmen: Christenunie, SP, PvdA, SGP, GroenLinks, CDA en WD 
Statenbreed. Dan is aldus besloten. 

11. Bestuurlijke organisatie Randstad 
De voorzitter: "Ik breng nog even in herinnering de volgorde zoals ik die al eerder hebt 
toegelicht. Dan is ook de Commissaris daarvan op de hoogte. We hebben hier een agendapunt 
van gemaakt. Dat betekent dat de vragenstellers zo dadelijk als eerste het woord krijgen. Eerst 
de WD, zij waren het eerst met vragen. Daarna het CDA. De vragenstellers zullen vanaf de 
interruptiemicrofoons de vragen stellen. Ik wil de Commissaris vragen vast plaats te nemen 
achter het spreekgestoelte. Van daar af zal hij de vragen beantwoorden. Daarna is in tweede 
termijn voor anderen de gelegenheid om vanaf de interruptiemicrofoon in te gaan op de 
beantwoording of om met elkaar in debat te gaan. Dat is de volgorde. Dan is als eerste het 
woord aan de heer Kramer van de VVD fractie." 

De heer Kramer: "Voorzitter, vraag 1. Ik ga toch maar even de mondelinge vragen stellen zoals 
voorbereid. Wij zitten wel in een vrijer format, begrijp ik, maar het lijkt me toch goed om de 
vragen aan te houden. De vraag 1: het college heeft, bij monde van de heer Verbeek, bij 
Omroep Flevoland op 6 februari jongstleden aangegeven dat Flevoland bij een eventuele 
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samenvoeging ongedeeld in de Randstadprovincie moet worden opgenomen. Waarom is dit 
standpunt niet eerst bij Provinciale Staten getoetst? Vraag 2: hoe gaat het college ervoor zorgen 
dat eventuele toekomstige andere standpunten over het middenbestuur vooraf met Provinciale 
Staten wordt afgestemd? Vraag 3: vanaf welke datum vinden er gesprekken plaats tussen de 
provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland over samenwerking en samenvoeging en waarom 
is juist nu het moment gekozen om het onderzoek naar samenvoeging te communiceren? Dat 
communiceren is dan extern. Vraag 4: is het college van mening dat Provinciale Staten van 
Flevoland met betrekking tot de inhoud van de brief aan de minister en de daarin verwoordde 
samenwerkingsterreinen, voldoende is betrokken en in de commissievergadering van 2 februari 
2011 daarover voldoende is ingelicht. Vraag 5: in hoeverre is het college bereid een notitie voor 
PS op te stellen, zoals door de heer Bosma in de commissievergadering van 2 februari is 
aangegeven, waarin relevante informatie over de discussie over het middenbestuur is 
opgenomen? Zodat voor Provinciale Staten een goede oordeelsvorming mogelijk is. Achter 
relevant informatie staat een tweetal voorbeelden: de kopieën van de brieven van Amsterdam 
aan de minister en de brieven aan de grote steden. (Voorlezen is lastig). Vraag 6: acht het 
college zich gebonden aan de motie: voorstel inzake stellingname middenbestuur die op 14 
september 2006 door Provinciale Staten van Flevoland is aangenomen? Ter verduidelijking: het 
gaat hier met name om de laatste twee beslispunten waarin de rol van de Staten in het proces, 
duidelijk wordt aangegeven." 

De heer Van Wieren: 'Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de ongedateerde brief van de 
Commissarissen van de Koningin in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, de heer Donner, en de berichtgeving 
daarover, heeft het CDA de volgende vragen aan de Commissaris der Koningin. De eerste vraag 
gaat over het moment van publicatie. Bent u van mening dat a: het moment van publicatie van 
de brief ongelukkig is vlak voor de Statenverkiezingen? b: de kiezer in verwarring gebracht is of 
het nog wel zinvol is om te gaan stemmen in de provincie Flevoland? Wie en wat kies ik 
eigenlijk? c: u de burger het een en ander uit te leggen hebt. d: zo ja, hoe denkt u dat te doen? 
e: bent u van mening dat het niet correct is dat de Staten via de media van de inhoud van de 
brief op de hoogte werden gesteld en dat de brief te laat aan de Staten verstrekt is? Ik kom bij 
punt twee. De intensivering van de samenwerking op het terrein van OV inclusief aanbesteding 
concessies, onderhoud en beheer provinciale wegen, vergunningverlening en handhaving, 
subsidieverlening en bedrijfsvoering zou naar uw mening een belangrijke bijdrage leveren aan 
en beter en efficiënter bestuur. Bent u van mening dat de provincie Flevoland niet goed en 
efficiënt bestuurd wordt? Drie. De komende 6 maanden vindt een gezamenlijke verkenning 
plaats welke voordelen er zijn in geval van een bestuurlijke samenvoeging. In de motie van 14 
september 2006 hebben de Staten van Flevoland aangegeven dat er niet één schaal is 
waarbinnen de oplossing gevonden kan worden voor maatschappelijke vraagstukken maar dat bij 
elk afzonderlijk vraagstuk de vraag gesteld moet worden met welke partners dat vraagstuk het 
beste kan worden opgelost. Hoe verhoudt de verkenning naar bestuurlijke samenwerking zich 
tot de motie van 14 september 2006? Onze vierde vraag gaat over de betrokkenheid van de 
Staten. Hoe denkt u de Staten te betrekken bij a: een deugdelijke analyse van de Flevolandse 
situatie en b: de vormgeving van een eventueel onderzoek. Dank u wel."" 

Commissaris der Koningen Verbeek: "Voorzitter, het zijn waarachtig geen kleine vragen. Ik ben 
blij dat het nog zo vroeg is. Ik heb u overigens kunnen volgen omdat de uitzending tegenwoordig 
via internet te volgen is. Ik heb de gehele rit hiernaartoe naar u geluisterd en gekeken dus ik 
weet wat er zich bij de andere agendapunten heeft afgespeeld. Eerst een paar algemene 
opmerkingen. Het is, denk ik, goed dat wij ons met elkaar realiseren dat het onderwerp waar 
wij met elkaar over spreken, geen onderwerp is waar wij als provincie zelfstandig de regie over 
voeren. Hoezeer wij ook ons best doen om dat op een aantal aspecten wel te doen. Er zijn vele 
partijen in het geding die allemaal hun eigen positie hebben in een debat als dit en allemaal 
vanuit hun belang hun best doen om het onderwerp een bepaalde richting uit te sturen. We 
zitten dus in een ingewikkeld schaakspel en een groot krachtenveld waarbij wij slechts één van 
de vakjes op het bord zullen zijn. Geen kinderachtig vak. Geen klein vak. U mag mij en GS daar, 
terecht, op aanspreken. Ik ben blij met de mogelijkheid, die u nu in feite gecreëerd hebt, om in 
het openbaar, in Provinciale Staten, hier wat ruimer met elkaar over te spreken omdat de 
ontwikkelingen elkaar wel heel erg snel opvolgen. Wat dat betreft is het prima. Ik houd mij toch 
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aan de volgorde van de vragen hoewel een andere volgorde voor de bespreking, misschien van 
hoog naar laag, logischer zou zijn, maar ik wil de sprekers er toch recht in doen. Van de zijde 
van de WD, de heer Kramer. Hij sprak over het onderwerp: eventuele samenvoeging ongedeeld. 
In die zin verrast die stellingname mij dat de afgelopen twee jaar dat ik hier nu ben en de 
gesprekken die ik heb gehad en de stukken waarvan ik kennis heb genomen, ook van de ti jd 
voordat ik hier was, dat er wel gesproken werd over de positie van Flevoland bij de 
herindelingdiscussie, daar had ik in ieder geval, en daar ben ik in GS niet optegengesproken, de 
algemene conclusie uit getrokken dat Flevoland echt voor Flevoland gaat. De stelling die wij 
met elkaar in het verleden betrokken hebben en die wi j , wat mij betreft in het heden, nog 
steeds betrekken is, dat wij geloven in Flevoland zoals dat nu is. Wij geloven in een geheel 
Flevoland. Daar hoort de Noordoostpolder net zo goed bij als zuidelijk Flevoland en alles wat 
daar verder bijhoort. Wij geloven dat de ontwikkelingsagenda die daarvoor staat, Flevoland 
onderscheidt van andere delen van ons land waar nu eenmaal een heel ander type agenda aan 
de orde is voor datgene wat wij met elkaar het 'oude land' noemen."" 

De heer Kramer: "Voorzitter, is het mogelijk om te interrumperen?" 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Vanuit die veronderstelling heb ikzelf en hebben ook GS, 
gehandeld. Het is bij GS niet opgekomen om met elkaar een discussie te voeren of wij in deze 
fase van het proces, al de suggestie te wekken dat het voor Flevoland bespreekbaar zou zijn 
dat Flevoland opgedeeld zou worden. Dat is echt de verkeerde volgorde der dingen. Ik sluit niet 
uit dat er ooit - ik sluit het eigenlijk wel uit maar ik weet dat anderen er zo over denken - een 
discussie over het opdelen op gang zou kunnen komen maar, naar mijn overtuiging, niet door 
Flevoland geëntameerd. Zeker niet op dit moment. Wij zijn nog niet eens toe aan de discussie 
of het wel anders moet met Flevoland. Wij zijn alleen nog maar bezig met de discussie dat heel 
veel mensen buiten Flevoland vinden dat wij het er over moeten hebben. Wij zijn in de positie 
gemanoeuvreerd - ik zal er straks nog meer over zeggen - dat wij er niet aan ontkomen dat wij 
het er over hebben. Dan is het ook uit strategische overwegingen en wat mij betreft ook uit 
inhoudelijke overwegingen, niet opportuun om de suggestie te wekken dat Flevoland deelbaar 
zou zijn." 

De heer Kramer: "Voorzitter, mag ik nu mijn vraag stellen? Want het gaat toch een beetje de 
verkeerde kant op met deze beantwoording. De indruk wordt gewekt dat de vraag zou gaan 
over de ondeelbaarheid van Flevoland. De vraag gaat er in feite erover dat als er straks een 
grote Randstadprovincies komt, er door de commissaris is gezegd dat Flevoland daar als geheel 
plaats in moeten hebben. Dat is een nieuw feit. Het gaat niet om de provincie zelf maar het 
gaat om een grote provincie waar Flevoland ondeelbaar in zou moeten zitten. Dat is een nieuw 
aspect. Dat is niet besproken met de Staten. Daar gaat het mij om. Het feit dat, dat niet 
getoetst is bij Provinciale Staten. Dat is de vraag. Dus het gaat meer om de toetsing dan om 
het feit zelf dat Flevoland daar wel of niet deelbaar in zou zijn. U hebt niet getoetst." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Dat geef ik volledig toe. Daar hoeven wij niet over te 
debatteren. Ik zie en erken dat wij dat niet hebben getoetst. Overigens geef ik u mee, dat heb 
ik eigenlijk in mijn eerdere beantwoording al gedaan, dat er nog heel wat momenten gaan 
komen om de discussie over dat onderwerp te voeren." 

De heer Kramer: "Dat ben ik met u eens. Maar waar het nu om gaat is dat wij met elkaar een 
wijze gaan vinden waarop u uw standpunten wel van tevoren toetst bij Provinciale Staten, 
zoals dat ook aangegeven is in de motie van 14 september 2006." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Daar kom ik straks nog op terug. Vraag twee ging eigenlijk 
over hetgeen u nu zegt. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat eventuele toekomstige 
standpunten over het middenbestuur vooraf met Provinciale Staten worden afgestemd? Daar 
wil ik een paar dingen over zeggen. Er mag geen misverstand over bestaan - anders gaat die 
sfeer misschien bij dit onderwerp komen - dat GS niet bereid zouden zijn om in samenspraak 
met PS over dit onderwerp na te denken. Daar mag geen misverstand over zijn. In de 
commissie Bestuur heb ik iets proberen te zeggen over het feit dat wij daar over met elkaar in 
gesprek moeten gaan. Daarbij is natuurlijk ook heel nadrukkelijk de vraag aan de orde: 
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wanneer heeft Provinciale Staten bij onderwerpen als deze een kaderstellende taak en geeft 
zij een aantal kaders mee aan het college waarmee het college vervolgens kan handelen? In 
welke situatie doet het college een stuk huiswerk zodat zij met informatie kan komen om er op 
een goede manier met PS van gedachten over te wisselen? In alle gevallen zal het zo moeten 
zijn dat als het college van GS werkt aan huiswerk en informatie verzameld waarover zij met 
PS kan spreken, dat altijd over informatie zal gaan, dat zeg ik u bij deze toe namens mijzelf en 
namens geheel GS, die dan nog wel te bespreken is. Dat wij het niet over voldongen feiten 
hebben, die GS al uitonderhandeld zou hebben met welke partij dan ook. Tenzij partijen die 
hoger zijn dan wij over onze hoofden heen besluiten nemen. Daar kan ik natuurlijk ook niets 
aan doen. Dat zal altijd de inzet van GS zijn. Ik heb in de commissie Bestuur bedoelen aan te 
geven dat GS van mening zijn dat wij zodra de nieuwe Staten er zijn wij er onmiddellijk met 
elkaar over in gesprek zouden moeten gaan. Hoe gaan wij op dit onderwerp met elkaar om? 
Daar moeten echt afspraken over gemaakt worden. Dat zien wij heel goed. We zijn natuurlijk 
al begonnen om daarover na te denken. Hoe organiseer je dat nu netjes? Wat overleg je vooraf 
met elkaar, waarover informeer je elkaar en hoe ga je vervolgens met die informatie om? 
Overigens hadden wij ons als GS wel gebonden in een overleg met de provincie Utrecht en 
Noord-Holland in de intentie om te zeggen: laten wij er vooral voor zorgen dat wij dat alle drie 
op gelijke manier doen. Het lijkt ons erg ingewikkeld en onverstandig om de Gedeputeerde 
Staten van Flevoland anders met haar Staten te doen omgaan dan de Gedeputeerde Staten van 
Utrecht dat doen. Dat is een oefening die wij nog moeten maken. Het moet nog blijken of we 
het daar met elkaar over eens kunnen worden. U moet uiteindelijk instemmen met de vorm die 
wij voorstellen. Het is een oefening die wij met elkaar moeten maken om te kijken of dat 
gelijkelijk kan gaan. Daarvoor moeten wij dan wel eerst voorstellen ontwikkelen. Daar wordt 
ook aan gewerkt. Er is ook afgesproken met Noord-Holland en Utrecht dat wij een dergelijk 
voorstel gaan schrijven en dat wij dat met u zullen bespreken. Het is wel gericht op: bespreken 
met de nieuwe Staten. Het leek ons niet opportuun om in de laatste weken, dit is ook uw 
laatste vergadering als Provinciale Staten van deze periode, u nog een dergelijk voorstel voor 
te leggen. Er zit een andere motivatie vanuit Flevoland achter. Toen de regering gevormd 
werd, daar heb ik u via de commissie Bestuur al eerder over geïnformeerd, en het programma 
van het kabinet is gepresenteerd, heeft u allemaal de zin kunnen zien staan dat het kabinet 
van plan was om op de agenda te zetten: de bestuurlijke inrichting van de Randstad. Minister 
Donner heeft vrij kort na zijn aantreden de vier commissarissen uitgenodigd om met hem over 
die zin te praten. Hij moest nadenken hoe hij met die zin in de regeringsverklaring omgaat. Er 
is een eerste verkennende bespreking geweest waarbij de minister de stelling betrok: ik ga er 
zelf nu nog niets van vinden maar weet dat ik ermee aan de slag ga. Veel meer leverde dat 
gesprek, op dat moment, nog niet op. Kort daarna kwam de minister met de mededeling, ook 
naar de commissarissen toe, dat hij ook gesproken had met de burgemeesters van de vier grote 
steden. Dat hij zowel die burgemeesters als de colleges van GS uitnodigde om met een 
opvatting te komen over hoe om te gaan met die zin in de regeringsverklaring. Waarbij hij 
meegaf dat hij van plan is om eind februari, begin maart daarover in het kabinet te spreken. 
Wij hebben vanuit Flevoland, dat mag u echt van mij aannemen, een flinke inzet gepleegd met 
de argumentatie: wij vinden dat u ons de ti jd moet gunnen om dat met de nieuwe Provinciale 
Staten te bespreken. Wat ons betreft is het dus niet zinvol om het in campagnetijd, in februari, 
zo hoog op de agenda te zetten. We hebben dat scherp gespeeld vanuit Gedeputeerde Staten. 
Zo scherp dat wij ook geweigerd hebben om deel te nemen aan vergaderingen die erover 
spraken om dat in februari te doen." 

De heer Kramer: "Voorzitter, met alle respect. Wij hebben een zestal vragen gesteld maar na 
vraagt 2 ben ik de draad kwijt. We zijn niet vraag 3 aan het beantwoorden. Er is op dit moment 
een soort algemeen betoog over hoe de Commissaris heeft gehandeld. Dat hebben wij al 
gehoord in de commissie Bestuur. Ik zou graag willen dat u de vragen beantwoord." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik maak bezwaar tegen uw stellingname. Een van de vragen 
is ook: waarom moet het juist nu besproken worden en waarom kon dat niet later? Ik vind dat 
ik als spreker de vrijheid heb om vragen met elkaar te verbinden. Maar als de voorzitter het 
daar niet mee eens is dan hoor ik dat graag." 
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De voorzitter: "Ik neem aan dat u tot de beantwoording van alle vragen zult komen en dat de 
toelichting daarvoor nodig is. U kunt uw betoog vervolgen."' 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik zal proberen het wat korter te houden. Ik snap het 
signaal. Ik ben wel eens wat lang van stof. Ik weet het. Ik pak de draad weer even op. Ik wil 
alleen maar aangeven dat wij enorm ons best gedaan hebben om het debat niet in deze 
periode te voeren. Op een gegeven moment kwamen wij er echter achter dat zowel de 
provincie Utrecht als de provincie Noord-Holland zowel met elkaar als met minister Donner, 
gesprekken voerden om tot een standpunt te komen wat dan namens de provincies in het 
kabinet zou worden ingebracht. Dat is voor GS aanleiding geweest om te zeggen: dat 
accepteren wij niet. Het zal niet zo zijn dat er over Flevoland heen in het kabinet 
gediscussieerd wordt en dat er over Flevoland heen in Noord-Holland en Utrecht gediscussieerd 
wordt over een model dat wel over ons grondgebied gaat. Daar hebben wij in GS indringend 
over gesproken. We hebben met volle instemming van iedereen gezegd: dan moeten wij toch 
de zet doen dat wij wel aan tafel gaan zitten en dan moeten wij toch de zet doen om te kijken 
of wij de brief die dan uitgaat zo kunnen beïnvloeden dat Flevoland daar meer haar standpunt 
in herkent. De inzet van de besprekingen was om in de eerste brief al uit te spreken dat wij 
besloten hadden om te gaan fuseren. Dat was de inzet van de discussie. Flevoland heeft 
gezegd: die uitspraak gaan wij niet voor onze rekening nemen. Wij geloven niet in de 
argumentatie. Wij kunnen ook kijken naar de motie van 2006. Wij moeten eerst een goede 
analyse hebben die ons de argumenten geeft waarom dat een verstandige beweging zou zijn. 
Dat heeft GS van Flevoland als inzet van het debat gemaakt. Zij heeft gezegd: als er een 
gezamenlijke brief uitgaat dan staat daarin dat wij bereid zijn om te werken aan die analyse 
die de argumenten zou moeten geven waarom het verstandig is. Pas dan kunnen wij een goed 
debat voeren. Dat is ook gerelateerd aan uw uitspraak in 2006 maar ook het huidige GS vond 
dat de analyse die nu gegeven wordt en de argumenten die nu gebruikt worden om een 
dergelijks de beweging te maken, onvoldoende zijn. U hebt mij ook in de publiciteit horen 
uitspreken dat wij nog steeds vinden dat wij niet de goede argumenten hebben om Flevoland 
te verbinden aan andere provincies maar dat wij openstaan voor mensen die menen die 
argumenten wel te hebben zodat wij dat debat kunnen voeren. Dat staat in die brief. Dat gaat 
ook gebeuren. Tenminste, we moeten de reactie van minister Donner nog afwachten. We 
moeten afwachten of hij dat de juiste aanpak vindt. Daar ken ik nog geen reactie op van hem. 
Terug naar vraagt 2, mijnheer Kramer, hoe gaan wij er dan voor zorgen dat wij dat met u 
afstemmen? Het wordt wat mij betreft, maar ik ben afhankelijk van minister Donner, in de 
tweede of derde week van maart met een delegatie van de dan aanwezige Provinciale Staten 
besproken en dan gaan we dat traject goed in beweging zetten m.b.t. de manier waarop wij er 
met elkaar mee om zullen gaan. Bij vraag 3 vraagt u: vanaf welke datum vinden er gesprekken 
plaats over samenwerking en samenvoeging? Ik heb in mijn betoog net bedoelen aan te geven 
dat er geen gesprekken zijn over samenvoeging. Wij hebben afgesproken dat wij een proces in 
beweging zetten dat de argumenten moet geven om het daar over te kunnen hebben. Dan gaan 
we dat met elkaar wel beoordelen. Is uw college van mening dat Provinciale Staten van 
Flevoland met betrekking tot de inhoud van de brief en daarin verwoorde 
samenwerkingsterreinen voldoende is betrokken in de commissievergadering van 2 februari en 
daarover voldoende is ingelicht? Ik ben vrij lang aan het woord geweest in de commissie. Ik heb 
het idee dat ik toen behoorlijk volledig ben geweest. Als u dat niet zo ervaren heeft, dan hoor 
ik dat graag. In hoeverre is het college bereid een notitie voor PS op te stellen zoals de heer 
Bosma in de commissievergadering heeft aangegeven? Ik heb in de commissie al gezegd dat wij 
daartoe bereid zijn. Wij werken daar ook aan. U gaat die notitie ook krijgen. Acht het college 
zich gebonden aan de motie: voorstel inzake stellingname middenbestuur? Ik heb net proberen 
aan te geven dat met name het onderdeel van de analyse een sterk argument is in die motie. 
Dat argument gebruiken wij nu nog steeds. De heer Kramer wees erop dat het hem vooral ging 
om het deel over de wijze waarop de Staten daarbij betrokken worden. Ik denk dat wij dat al 
met elkaar besproken hebben. Wij zullen daar een hoge inzet op plegen. Al neem ik aan dat u 
ook kunt begrijpen dat Gedeputeerde Staten door het kabinet en door collega provincies af en 
toe in een positie worden gemanoeuvreerd dat je als GS soms moet handelen, wil je niet buiten 
de boot vallen. Dan ga ik over naar de vragen van het CDA. Bent u van mening dat het moment 
van publicatie van de brief ongelukkig is? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb net al 
betoogd waarom. We hebben echt ons best gedaan om het over de campagne heen te tillen 
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maar dat werd niet geaccepteerd. Noch door minister Donner, noch door onze twee collega 
provincies. Dan ging het om de afweging: zit je aan tafel of niet. Wij hebben gekozen voor het 
eerste. Is de kiezer in verwarring gebracht? Is het nog wel zinvol om te gaan stemmen in de 
provincie Flevoland? Ik kan haast geen betere reden bedenken om te gaan stemmen. Het hangt 
natuurlijk van de interpretatie van de kiezer af. We moeten elkaar, in die zin, niet voor de gek 
houden. Hoe actueel dit onderwerp op dit moment ook is. De motie van 2006 illustreert al dat 
wij het al eens vaker over dit onderwerp gehad hebben in de 25 jaar dat wij bestaan. Ook de 
regeringsverklaring die ruim aandacht gekregen heeft in de pers, zet op de agenda dat wij het 
hierover gaan hebben. Het zou mij daarom zeer verbazen als de burger, in het algemeen, 
uitzonderlijk verbaasd zou zijn dat wij het hierover hebben. Het wordt al zo lang op zoveel 
plekken besproken dat je niet kunt zeggen dat dit plotseling uit de hemel komt vallen."" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, even bij interruptie. In de berichtgeving, in het laatste 
journaal op vrijdagavond (4 februari), werd een plaatje geschilderd waarin de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland één provincie vormden. De kleur was hetzelfde en er werd 
bij gezegd: de provincies gaan samen. Dat is niet aan de orde. Dat is echter wel de 
berichtgeving. Dat brengt de kiezer natuurlijk wel in verwarring. Hij denkt dat hij hier gaat 
kiezen voor Flevoland. Wij hebben in ons programma's allerlei dingen staan over wat wij willen 
met Flevoland. Het lijkt er dan op dat er iets heel anders gaat gebeuren. Namelijk dat 3 
provincies samengevoegd worden en dat je niet weet waar de nieuwe provincie waar je voor 
gaat stemmen, mee bezig gaat." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik wil niet verwijtend zijn naar de pers maar ik heb het 
plaatje niet gemaakt. Het is hun interpretatie van de brief waar we alleen met elkaar in 
afspreken dat we een onderzoek gaan doen. Ik heb inmiddels van de pers begrepen dat zij 
zeggen: maar de regering zegt toch dat we de bestuurlijke inrichting van de Randstad opnieuw 
gaan doen en als jullie dan een onderzoek doen naar de argumenten om het zo te doen dan is 
het toch logisch dat wij zo'n kaartje laten zien. Dat laat ik echt aan hen. Wat mij betreft 
begint het wel degelijk bij de regering die zegt: wij gaan de bestuurlijke inrichting van de 
Randstad op de agenda zetten. Meer dan dat heeft de regering ook niet gezegd. De regering 
zegt niet: de 3 provincies moeten fuseren. Ze zeggen wel: wij gaan kijken naar de 4 provincies 
in de Randstad. De bestuurlijke drukte moet worden teruggebracht. De kiezer, daar ging de 
vraag eigenlijk over, moet zijn eigen oordeel vormen over dat proces. Vindt de kiezer het wel 
of niet terecht dat dit nu op de agenda staat en wat is de mening van de kiezer over wat er 
met Flevoland zou moeten gebeuren. Dat is op zich geen verkeerd campagne item om over te 
discussiëren. Het is aan iedere partij hier om zelf aan het publiek bekend te maken waar zij in 
dit debat staat. Zodat de kiezer weet waar zij voor moet kiezen. Dat lijkt mij voor de hand te 
liggen bij onderwerpen als deze. Dat vind ik zelf een gangbare kwestie in campagnes. Ik zou 
het, puur politiek geredeneerd maar dat mag ik niet doen als Commissaris, heel vreemd vinden 
als wij zouden zeggen: dit is zo'n heikel onderwerp, laten we dat maar niet in de campagne 
benoemen maar pas na de campagne benoemen want dat is voor de kiezer niet prettig. Dat is 
te betuttelend. Laat die keizer vooral zelf oordelen wat hij hiervan vindt en laat de kiezer 
vooral zelf zijn keuze maken waar hij vindt dat zijn belang of opvatting hert best behartigd 
wordt. Door welke partij. Zo zitten wij er een beetje in en zo hebben wij er in GS ook met 
elkaar over gesproken. Even los van de inzet dat wij inhoudelijk vonden dat het verstandiger 
was om het met de volgende PS te doen. Dit is wel wat u bedoelde met uw vraag of bedoelde u 
eigenlijk iets anders? Ik voel mij er niet helemaal zeker over, mijnheer Van Wieren." 

De voorzitter: "Een uitnodiging voor een interruptie." 

De heer Van Wieren: "Ja, dat bedoel ik wel, maar u geeft er op een bepaalde manier ook een 
andere wending aan. In de zin van: men weet toch dat we er mee bezig zijn en men weet toch 
dat deze zaken dan spelen. Als bestuurder moet je ook altijd inlevingsvermogen hebben over 
wat berichtgeving kan doen voor diegenen waarvoor je aan het werk bent. Ik denk dat daar nu 
een heel groot probleem ontstaan is. Door het op deze manier te doen. U hebt zelf al gezegd: 
wij vinden het moment ongelukkig maar we werden min of meer gedwongen om het zo te 
doen. Daarnaast hebt u ook gezegd dat wat de andere 2 provincies betreft, het echt 
samenvoeging is. Dat u het nog net iets anders heeft kunnen verwoorden in de brief. " 
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Commissaris der Koningin Verbeek: "Met andere woorden: wij hebben waarachtig nog wel wat 
te doen met elkaar. Ik heb in de pers inmiddels, mede namens GS, voldoende verwoord hoe wij 
als GS hier in staan. Wij zijn er niet enthousiast voor. De argumenten die wij tot op heden 
hebben gehoord, overtuigen ons niet. Wij vinden dus niet dat, dat een doelstelling is die na te 
streven is maar wij ontkennen ook niet dat dit nu eenmaal door de regering op de agenda is 
gezet en dat wij het er dus over zullen hebben. Dat is de positie waarin wij verkeren. Ik denk 
dat ik daarover niet met u van mening verschil. Het tweede deel van uw vraag: heeft u de 
burger dan niet het een en ander uit te leggen? U hebt met name mijzelf, maar ook wel 
anderen op meerdere plekken ons best zien doen om het uit te leggen. Ik heb daar overigens 
vrij veel reacties op gehad. In positieve zin. Mensen zeggen: ik ben blij dat je dat gedaan hebt 
want ik begrijp nu beter wat er gebeurt. Misschien dat mensen die er anders op reageren mij 
wat minder snel benaderen. Dat kom ik bij sommige onderwerpen wel vaker tegen. Maar ik heb 
toch de indruk, dat het goed is overgekomen. Bent u van mening dat het niet correct is dat de 
Staten via de media van de inhoud van de brief op de hoogte werden gesteld en dat de brief te 
laat aan de Staten is verstrekt? Ja, uit de grond van mijn hart. Sterker nog, ik vind dat daar 
verontschuldigingen voor nodig zijn. Wij hadden, in mijn overtuiging, een afspraak met de 
andere 2 provincies dat we collectief, met een gezamenlijke brief, alle Provinciale Staten op 
hetzelfde moment zouden informeren. Die afspraak is, buiten onze schuld, gebroken. Dat heeft 
wat verwarring gegeven. Het heeft ook even ti jd gekost om met elkaar op een rij te zetten: 
hoe gaan wij daar nu wel goed mee om. Dat is niet goed gegaan. U had dat netjes van ons 
moeten horen. Dat is niet gebeurd. Dat betreur ik dan ook ten zeerste." 

De heer Van Wieren: 'U hebt daarbij niet overwogen om de gesprekken op te schorten?" 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik heb tussen het moment van het uitlekken en nu geen 
vergadering gehad over dit onderwerp. Waarmee ik niet zeg dat ik het formeel heb opgeschort, 
maar ik zeg er wel iets mee. Het is niet formeel opschorten maar er heeft sindsdien geen 
vergadering plaatsgevonden tussen de Commissarissen. Maar dat gaan we heus wel weer een 
keer doen. Bent u van mening dat de provincie Flevoland niet goed en efficiënt bestuurd 
wordt? Dat gaat natuurlijk over, tenminste zo vat ik het op, de problematiek van de shared 
services. Problematiek is het goede woord niet. Het is zo dat wij in GS al veel langer, ook voor 
dat dit een agendapunt was, met elkaar hebben geworsteld over hoe wij verstandig omgaan 
met de ontwikkelingen die zich in het werk voordoen en de moeite om, zoals met u is 
afgesproken, de omvang van de organisatie beperkt te houden. Je ziet natuurlijk toch, dat zult 
u wel herkennen, dat in de verschillende beleidssectoren je met allerlei autonome 
ontwikkelingen te maken hebt die altijd weer meer capaciteit vragen dan je oorspronkelijk had 
gepland. Dus het wringt en het dringt in de ambtelijke organisatie. Die signalen hebben wij u al 
vaker gegeven. Wij hebben ook de grootste moeite in GS, als het gaat om de personeelskosten, 
om die binnen de kaders te houden die wij met u hebben afgesproken. Dat is echt een hele 
klus. Het gaat dan niet alleen om financiële randvoorwaarden maar het gaat ook over de 
discussie hoe je kwalitatief in je organisatie datgene levert dat het onderwerp nodig heeft 
waar je mee bezig bent. Die kwaliteitseisen gaan door de ti jd heen ook omhoog. Dat heeft 
deels te maken met de ontwikkeling van de provincie maar deels ook met de autonome 
ontwikkeling van de samenleving. Dat heeft er in GS al eerder toe geleid dat wij met elkaar 
gezegd hebben: wij moeten echt samen met het management goed nadenken of we niet 
efficiënter kunnen werken door taken slimmer en anders te organiseren. Zijn er geen taken in 
huis die, zoals ik het noem, regulier bureaucratisch zijn, die onze buren eigenlijk allemaal op 
dezelfde manier doen? Is het dan denkbaar dat je zegt: laten we dat nu samen doen dan kan 
het goedkoper, efficiënter en toch op een hoger kwaliteitsniveau. Dat zijn tot nu toe open 
vragen geweest. Wij hebben contact gezocht met zowel de gemeente, op sommige 
onderwerpen doe je het slimmer met je eigen gemeenten, als met bijvoorbeeld de provincies 
Utrecht en Noord-Holland. Laten wij met elkaar eens een verkenning doen of wij langs die 
route, zowel met de ambitie van kwaliteitsverhoging als met de ambitie van kostenefficiëntie, 
een aantal dingen slimmer samen kunnen doen. Wij hebben vervolgens gemeend om dat 
traject, waar wij in de brief over schrijven, er sowieso als tweede traject bij te zetten. Ik 
geloof persoonlijk, dat leeft ook zo in GS, dat daar meer mogelijkheden liggen om dat tot 
realisatie te brengen dan bij het eerste thema. Daarmee zetten wij het, wat mij betreft, niet 
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op een vreemde manier of een diskwalificerende manier neer, maar wel op een ambitieuze 
manier. Dat wij nog steeds streven naar, zowel kwaliteitsverbetering als naar efficiency 
verbetering in de huidige organisatie. Daarmee kunnen wij dus niet zeggen dat wij niet goed en 
niet efficiënt bestuurd worden. Wij zeggen wel het wringt, het kraakt, het piept en daar willen 
wij wat aan doen. Daar zal het komende college zeker een flinke taak in hebben te vervullen." 

De heer Van Wieren: "Ja, voorzitter. Ook in de motie van 14 september 2006 is aangegeven dat 
samenwerking op een heleboel terreinen een hele goede zaak is en dat het ook geïntensiveerd 
zou moeten worden. Zover als ik geïnformeerd ben, betekent dat ook dat wij dat doen. Maar 
gelet op de positie die wij als provincie innemen, een schakelprovincie, betekent het ook dat 
het niet alleen in Randstadverband zal moeten plaatsvinden maar ook op andere manieren. De 
praktijk is ook zo dat, met name waar het de OV concessies betreft, er samengewerkt wordt 
met andere provincies. Dus een gedeelte gebeurt al. Niet alleen met de Randstadprovincies. 
Dat komt overeen met dat wat wij afgesproken hebben op 14 september. Namelijk dat er voor 
elk vraagstuk apart gekeken moet worden wat de beste schaal is om een oplossing te vinden. " 

Commissaris der Koningin Verbeek: "GS is dat volledig met u eens. Dus daar verschillen wij niet 
van mening over. Uw terechte constatering dat op een aantal terreinen dit ook al gebeurd, 
heeft mij in ieder geval het idee gegeven, ik heb niet de indruk dat ik ernaast zit, dat het als 
principe in GS niet als problematisch wordt gezien. Dat wij proberen voort te gaan op dat pad 
om er nog meer in voor elkaar te krijgen, is een ambitie waarvan u gevoeglijk mag aannemen, 
al is het niet en expliciet besluit anders dan de motie van 2006, waarvan wij instemming van PS 
mogen verwachten al moet je misschien per onderwerp afwachten hoe het uitpakt. Maar daar 
komen wij ongetwijfeld over te spreken. Ik heb niet het gevoel dat wij daarover van mening 
verschillen. Wat betreft de laatste twee vragen. Ik verkeer in de mening dat ik die al eerder 
heb beantwoord, mijnheer Van Wieren. Maar als u dat niet vindt dan wil ik er graag nog even 
op ingaan." 

De voorzitter: "Het lijkt weer op een uitnodiging voor een interruptie. Ik heb echter zo'n idee 
dat de beantwoording van de vragen van de WD op hoofdlijnen meegenomen zijn. " 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik wil graag nog even kort op een paar dingen reageren. " 

De voorzitter: "Voordat u gaat reageren. Is de beantwoording te kort geschoten of kunnen wij 
overgaan naar de tweede termijn?"" 

De heer Van Wieren: "Ja, ik denk dat er op een paar punten tekort is geschoten. Daarom wil ik 
daar nu nog even op reageren. Het gaat hierom. U zegt zelf dat er gekeken wordt naar anderen 
om mee samen te werken wanneer dat nodig is op bepaalde gebieden. Maar bent u ook van 
plan om dat bij elk afzonderlijk vraagstuk te blijven doen? Mijn tweede punt. Wij hebben in de 
motie van 14 september heel erg gevraagd om een analyse van de situatie: waar staan we en 
welke voordelen zitten er in? U hebt ook in de commissievergadering toegezegd dat er een 
analyse zou moeten plaatsvinden van wat de situatie is en of we daarmee voordelen hebben. 
Bent u dus ook van plan om die analyse te doen en de Staten erbij te betrekken hoe wij dat 
vorm gaan geven, ook met betrekking tot de vormgeving van een eventueel onderzoek van: hoe 
verder?" 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Het lijkt mij geen enkel probleem om af te spreken dat wij 
u daarvan op de hoogte houden. Dan kunt u zelf over onze schouder meekijken en zien of het 
gewenst ontwikkelingen zijn of niet. Ik kan u nog wel een voorbeeld geven waaruit duidelijk 
wordt dat wij ook op andere schaal kijken. De ontwikkeling van de RUD's waar mevrouw Bliek 
voortvarend mee bezig is en wat waarachtig geen eenvoudige klus is, daar proberen wij met 
een aantal gemeenten hier in de provincie samen met de provincie tot een RUD te komen. We 
zijn vooralsnog, op dit moment, niet van plan om dat proces ineens op te geven en te zeggen: 
laten we dit maar met Utrecht en Noord-Holland gaan doen. Hoewel zij dat misschien graag 
zouden willen. Dat is een voorbeeld van een proces dat al wat langer loopt en waarin wij 
inmiddels een eind gekomen zijn en waarvan wij zelf tegen elkaar zeggen: dat gaan wij niet 
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zomaar frustreren doordat er een nieuw idee is. Zo zijn er wel meer terreinen aan te geven 
waarop u kunt zien hoe zich dat ontwikkeld." 

De heer Kramer: "Voorzitter, ik zou nog een korte verduidelijking willen hebben. Ik heb van de 
heer Verbeek begrepen dat hij aan de informatieachterstand die PS heeft, gaat werken. Mijn 
dank. Hij gaat PS ook intensief in de besluitvorming betrekken. Bij dat laatste element wil ik 
toch even iets specifieker worden. Als je kijkt naar de motie van 14 september 2006 dan zie je 
in feite dat bij de laatste twee beslispunten het mandaat van de samenwerking en het 
onderhandelen en spreken met elkaar erover, bij de Staten wordt gelegd. Ik citeer: 'Dat de 
Staten de mogelijkheden gaan verkennen die er zijn om gestalte te geven aan de samenwerking 
tussen de Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.' Een verdere 
specificering in het daaropvolgende beslispunt: 'Dat de discussie over het middenbestuur 
gevoerd moet blijven met in ieder geval de gekozen volksvertegenwoordigers van de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.' Het is dat proces waarvan ik graag zou weten hoe wij 
dat vorm gaan geven. Het had eigenlijk al vorm moeten krijgen vanuit deze motie. Het is dat 
proces waar ik graag een antwoord op zou willen hebben." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik zeg u bij deze toe dat het college van GS geen enkele 
onomkeerbare stap zal doen in dit proces zonder dat zij daar over met PS hebben gesproken. 
De tweede toezegging is een herhaling van wat ik al eerder heb gezegd namelijk: dat wij met 
een notitie zullen komen. Ik ambieer om die af te stemmen met de andere twee provincies. 
Een notitie waarin wij heel duidelijk met u afspraken maken over hoe wij in het hele proces 
met elkaar omgaan. Waar de momenten van overleg liggen, waar de momenten van voor 
overleg liggen en waar de momenten van na overleg liggen. Zodat wij daar volstrekte 
duidelijkheid over hebben. Met een dergelijke notitie komen wi j . Dat zal bij de nieuwe Staten 
zijn en niet bij de oude. Ik denk dat ik wel wat ti jd nodig heb voor overleg met de collega 
provincies om tot overeenstemming te komen over hoe wij dat willen doen, omdat de 
bestuursculturen niet dezelfde zijn." 

De heer Kramer: "Waarvoor mijn dank. Maar dan toch nog even een heel specifieke vraag. Die 
twee beslispunten. Onderschrijft u die nu zoals ze hier zijn geformuleerd? Is dat ja of nee? Ik 
hoor er geen duidelijk ja op." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik kan niet anders want het is een Statenbesluit. Dat is het 
vertrekpunt van het werk dat ik doe. Ik kan niet overzien wat het oplevert in het debat met 
mijn collega provincies maar ik zeg u toe, om het wat explicieter te maken, dat wij het besluit 
van de motie in de notitie expliciet zullen behandelen zodat u kunt zien of wij daaraan voldoen 
of waar wij afwijkingen daarvan voorstellen." 

De heer Kramer: "Dank u wel." 

De voorzitter: "Het is door de gekozen vorm een wat diffuse scheiding geworden tussen de 
eerste en de tweede termijn. Ik stel voor dat ik voor de orde van de vergadering nu aankondig 
dat de tweede termijn begonnen is. Het onderwerp van de bespreking is de beantwoording van 
het college. Het betekent dat ook andere fracties, behalve de VVD en het CDA, uitgenodigd 
zijn om ofwel de Commissaris te bevragen over zijn beantwoording ofwel met elkaar daarover 
in debat te gaan. Zo die behoefte er is. Er liggen al een aantal toezeggingen van het college 
met betrekking tot de betrokkenheid van de Staten in het proces. Ook even van mij uit naar u 
toe: juist de noodzaak van informatie richting de Staten en de veronderstelde 
informatieachterstand waar de Commissaris over sprak, gaven mij aanleiding de Commissaris 
wat uitgebreider de gelegenheid te geven om te antwoorden. Ik hoop dat u daar nu en in de 
toekomst uw voordeel mee kunt doen. Zijn er fracties die met elkaar of met de Commissaris in 
gesprek willen, in tweede termijn?" 

De heer Simonse: "Voorzitter, ik heb twee mondelinge vragen aan het CDA. Dat mag ook hè? 
^ , Dat komt omdat de SGP zich niet helemaal kan vinden in de wijze waarop die partij vragen 
<̂^ )] stelt aan de Commissaris. Vraag 1: Bent u het met mij eens dat het CDA een 

communicatieprobleem heeft als wij zien hoe de nieuwe lijsttrekker verrast reageert op het 
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bericht van de brief? Bent u het met mij eens dat het CDA een probleem heeft als zij de burger 
niet eens kan uitleggen waarom zij moet stemmen?" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik kan het heel kort houden. Het antwoord is: nee, op beide 
vragen. " 

De heer Simonse: "U kunt het dus niet motiveren?" 

De heer Van Wieren: "Ja, dat kan ik wel. Het is zo dat wij verrast zijn door de inhoud van de 
brief en het moment waarop. Wij wisten dat er een brief zou komen. Maar de tekst, zoals deze 
in de brief staat, heeft ons toch verrast. Er wordt duidelijk in aangegeven dat er gesproken 
wordt over samenvoeging. Het gaat met name om het woord: samenvoeging. Dat is het eerste. 
Het tweede is dat wij met onze kiezers goed in gesprek zijn om uit te leggen wat er aan de 
hand is en hoe wij daar zelf in staan. " 

Mevrouw Roda: "Ja, dank u wel. Ik heb nog een aanvullende vraag aan de Commissaris der 
Koningin, naar aanleiding van de inhoud van de brief. Het gaat over de positie van de grote 
steden. U gaf aan dat de aanleiding voor de grote haast die er nu is, mede was dat de grote 
steden in de Randstadprovincies zelfstandig met een voorstel bezig waren richting de minister. 
Zij waren er tenminste over aan het communiceren. In dat kader heb ik u gehoord over 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar als ik in de brief kijk dan staat er dat de 
grote steden inclusief Almere nu bij het proces betrokken gaan worden. Daarom vraag ik: was 
Almere dan in eerste instantie ook al betrokken bij die beweging in de richting van de minister 
of is dit een nieuwe ontwikkeling en kunt u misschien iets zeggen over hoe dat proces zich 
verder gaat afspelen en op welke manier dan de Raad van Almere erbij betrokken gaat worden 
en wat dat dan eventueel voor consequenties heeft voor de betrokkenheid van ons als Staten, 
bij dit proces. " 

De voorzitter: "Ook voor mij blijft het een beetje zoeken naar de vorm van dit debat. Ik stel 
voor dat we het gaan beschouwen als een interruptiedebat. Ik wil daarom eerst even weten of 
er nog meer fracties die willen spreken over dit onderwerp. Dan geef ik daarna de Commissaris 
de gelegenheid om te reageren. Dan kunnen we zo de verschillende onderwerpen langs gaan. 
Zijn er andere fracties die over dit onderwerp willen spreken? Zo niet dan is het woord aan de 
Commissaris, de heer Verbeek." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "In de gesprekken die wij met Noord-Holland en Utrecht 
hebben gehad, was het agendapunt WGR+ natuurlijk aan de orde. Enerzijds omdat in de 
regeringsverklaring staat dat de regering WGR+ gaat afschaffen en anderzijds een zeker 
dilemma in de discussie dat, als we het heel formeel bekijken, Flevoland geen WGR+ in haar 
gebied heeft. Noord-Holland en Utrecht wel. In alle openhartigheid: zij hebben daar natuurlijk 
veel meer last van dan wi j . Een van de motieven van de provincies Noord-Holland en Utrecht 
om enthousiast te zijn voor een dergelijk proces, wordt gedreven door het idee dat de last die 
zij hebben van WGR+ op hun eigen grondgebied, mogelijk langs deze lijn opgelost kan worden. 
Wij hebben gezegd: je kunt in ieder geval in de brief opnemen wat het kabinet zegt. Namelijk: 
dat het kabinet van mening is dat de WGR+ moet worden afgeschaft. Ik vond het zelf wel 
aardig, met op de achtergrond de vraag: gaat ze dat lukken of niet, want dat is niet helemaal 
duidelijk. Het gaat er niet zozeer om of je het lef hebt om een dergelijk besluit te nemen, 
alswel dat je een oplossing vindt voor het werk dat daar gedaan wordt en dat je dat een goede 
nieuwe plek kunt geven, zodat het op hetzelfde niveau, of beter, gedaan kan worden. Dat is 
waarachtig geen eenvoudige klus. Je kunt de brief wel zo lezen dat, dat bijna voorwaardelijk is 
gesteld voor Noord-Holland en Utrecht. Het is voor hen geen interessante optie. Vier grote 
gemeenten hebben zo'n notitie geschreven. U kunt die, wat mij betreft wel krijgen. Ik weet 

,i niet zeker of hij openbaar is, maar ik denk van wel. Misschien hebt u hem al. De grote steden 

' " hebben geschreven dat zij wel wat zien in het opheffen van de WGR+ maar dat zij daarvoor 
terug willen hebben: een grotere metropool regio die provincievrij is. Dan hebben wij een 
interessant debat. Dat is een beetje wat erachter zit. In die lijn is er gekeken naar wat het 
perspectief is van Almere. Almere zit niet in een WGR+. Men is wel van mening, maar dat zien 
we in meerdere dossiers, dat als je het hebt over hoe we in de toekomst bestuurlijk omgaan 



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

^ W :—-^^ ^ — ^ Bladnummer 

^ : J - ^ "̂  ' ~^^^^ : : : , ^^ ^ 26 

met Utrecht en Amsterdam, je er niet aan ontkomt om daarbij wel naar Almere te kijken. 
Almere noch de burgemeester, noch het college zijn in het proces betrokken geweest van de 
drie provincies. Ik heb wel, op enig moment, burgemeester Jorritsma aangesproken op het feit 
dat dit plaatsvond maar vooral met de bedoeling om erachter te komen of zij over dit 
onderwerp al gesprekken voerde met de stad Amsterdam. Dat kreeg ik uit dat gesprek wel 
terug. Namelijk: ja, wij praten daar met elkaar over. Natuurlijk kijken de grote steden, ook via 
het VNG, naar het regeerakkoord en zijn zij met elkaar in gesprek over hoe zij daar, met 
elkaar, in gaan opereren. Het college van Almere is op hetzelfde moment van de brieven 
voorzien als de andere gemeenten. Ik merkte elders dat daar een misverstand over is maar het 
is niet het geval dat zij de brief eerder gehad hebben. " 

De voorzitter: "Een reactie nog van uw kant?" 

Mevrouw Roda: "Nou ik had ook nog gevraagd: wat heeft dit voor consequenties voor het proces 
van de betrokkenheid van de Staten, als er nog meer bestuurslagen bij betrokken raken?" 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Er zijn ook door ander gemeenten al vragen aan ons 
gesteld. Namelijk: hoe stelt u zich voor dat wij betrokken kunnen raken in die discussie want 
wij hebben daar waarachtig ook wel belang bij? Ik stel mij zelf zo voor dat, ook gezien de 
eerdere toezegging die ik aan de heer Kramer deed betreffende de notitie: hoe gaan wij met 
elkaar om, we dit soort onderwerpen ook met elkaar moeten behandelen. Namelijk: hoe gaan 
wij met onze partners om in dat proces." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Vanavond wordt in allerlei toonaarden 
aangegeven dat PS op termijn ook betrokken worden bij dit proces. Begrijp ik nu goed dat de 
inhoud van de brief door GS is vastgesteld op basis van kaders die in het verleden door PS zijn 
vastgesteld? En hoe verhoudt zich dit nu tot het dualisme? Is daarover nagedacht? Dank u wel. " 

De voorzitter: "Nog anderen over ditzelfde onderwerp?" 

Commissaris de Koningin Verbeek: "Het antwoord is, ja." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, waar blijkt dit dan uit? Kunt u dat nader toelichten?" 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Daar gaat volgens mij dit hele betoog over. Ik heb het u 
uitgebreid proberen uit te leggen. Sommigen van u vonden dat ik wat te lang sprak, dus ik doe 
mijn best om het wat korter te maken."" 

De heer Stuivenberg: ""Bij interruptie, voorzitter. Wellicht doordat de Commissaris zo lang van 
stof is en heel wollig spreekt, blijkt niet altijd even duidelijk waar hij precies naartoe gaat."" 

De voorzitter: 'Maar het antwoord: ja, begrijpt u wel? Het woord is aan de heer Schutte voor 
zijn interruptie." 

De heer Schutte: "Voorzitter, het is, denk ik, goed dat dit onderwerp vanavond uitgebreid aan 
de orde komt, middels het initiatief van de twee vragenstellers. Nu kan van de verwarring die 
is ontstaan door wat in de media terecht is gekomen, duidelijk worden wat waar is en wat niet 
waar is. Tussen de overlegpartners is een afspraak geschonden. Er is informatie naar buiten 
gebracht, al dan niet bewust. Dit roept bij mij de vraag op: je kunt niet doen alsof er niets 
gebeurd is. Er is heel wat gebeurd. Als je met zijn drieën aan tafel zit om te onderzoeken waar 
het op den duur naartoe zou kunnen, is er dan op dit moment volgens GS nog voldoende basis 
en vertrouwen om dit overleg weer op te starten? Nogmaals, je kunt niet zeggen: er is niets 
gebeurd. Ik denk dat er nog even iets rechtgezet moet worden. Er is wat aangericht. De heer 
Van Wieren doelde daar ook op. Naar de samenleving toe is er een totaal verkeerd beeld 
ontstaan." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik hoor in uw woorden begrip. Dat is prettig om te horen. 
Het begrip dat er wat nodig is om, met elkaar, de zaak goed op de rails te zetten en het goede 
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spoor te vinden. Het is niet helemaal toevallig dat ikzelf van mening ben dat we daar toch 
zeker nog wel een week of twee a drie voor nodig hebben. Dat is het moment dat je wat 
uitgebreider met elkaar kunt afspreken: hoe ziet nu precies die opdrachtformulering eruit? Hoe 
gaan we precies met elkaar om? Hoe gaan wij om met Provinciale Staten? Hoe gaan we om met 
de gemeenten? Dat zal niet in één ronde rondkomen. Ik ben er zelf niet ongelukkig mee dat het 
waarschijnlijk pas medio maart wordt voordat wij met elkaar kunnen zeggen: dat lijkt ons de 
goede werkvorm." 

De voorzitter: "Ik kijk voor de laatste keer de Staten rond. Is er behoefte om het gesprek, op 
dit moment, voort te zetten?" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, het gaat even over 3 posities die de Commissaris inneemt. U 
bent Rijksheer, u bent voorzitter van het college en u bent voorzitter van de Staten. Met 
betrekking tot de analyse die plaats moet vinden over onze Flevolandse situatie en de 
vormgeving van een eventueel onderzoek, verwachten wij dan dat u optreedt als voorzitter van 
de Staten en ons in die zin ook betrekt bij alles wat er gebeuren moet." 

De voorzitter: 'Heeft de voorzitter van de Staten nog behoefte om daarop te reageren?" 

Commissaris der Koningen Verbeek: "Helemaal mee eens. Geen enkele probleem." 

De voorzitter: "Goed. Dan stel ik vast dat wi j , voor dit moment, het onderwerp voldoende 
hebben besproken. Met dank aan de vragenstellers. Misschien dat voor degenen die, gewild of 
ongewild, na de verkiezingen niet meer in deze zaal zullen plaatsnemen, dat zij nog eens spijt 
zullen krijgen dat zij niet bij het vervolg van dit gesprek kunnen zijn. Dit gaat ongetwijfeld nog 
verder. Dan is het moment gekomen dat wij overgaan naar het laatste agendapunt. Dat is ook 
het moment dat ik het voorzitterschap van de vergadering weer in handen leg van de voorzitter 
van Provinciale Staten, de heer Verbeek." 

Commissaris der Koningin Verbeek neemt zijn plaats als voorzitter weer in. De heer Siepel 
neemt zijn plaats als Statenlid weer in. 

12. Sluiting 
De voorzitter: "Ja, aan mij de eervolle taak om de vergadering te sluiten. Mevrouw Van Stenus 
sprak in haar betoog rond de jeugdzorg er al over dat dit voor haar de laatste vergadering was. 
Het is op meerdere momenten gememoreerd. Het is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk voor 
wie dit geldt. Voor een aantal van u is dat wel duidelijk maar voor een aantal uwer niet. 
Uiteindelijk maakt de keizer uit hoe uw nieuwe fracties eruit gaan zien. Het is een interessante 
en spannende t i jd. Dat is altijd zo, vind ik, waar het de campagne betreft. We hebben een ti jd 
waarin we campagne voeren waarin het werkelijk over een aantal kwesties gaat. Ook hier in 
Flevoland gaat het over serieuze kwesties waarbij de keuze van de burger richting geeft aan hoe 
met die onderwerpen wordt omgegaan. Wat ik tot nu toe gezien heb in de campagne, naar mijn 
eigen oordeel, worden die onderwerpen voldoende geëtaleerd. Dat zal de komende weken ook 
nog wel het geval zijn. Ik wens u allen veel energie en succes toe om datgene dat u graag wilt 
vertegenwoordigen als standpunt, hoe deze provincie geregeerd moet worden, want het is een 
vorm van provinciale regering/parlement, hoe u vindt dat, dat zou moeten en dat u ook de 
mensen aan u weet te binden die er dezelfde opvatting op na houden. Zodat wij een goede 
vertegenwoordiging terugvinden in de nieuwe Provinciale Staten. Nogmaals: een hele goede 
campagne toegewenst. Ik zie u in ieder geval allemaal nog terug. We hebben ook nog een 
vergadering om afscheid van degenen te nemen die vertrekken. Bij de installatievergadering 
zijn de vertrekkende leden, wat mij betreft, ook uitgenodigd. Daarmee is deze vergadering 
gesloten." ( 21.50 uur) 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 24 maart 
2011. 
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