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Verslag van de vergadering van de Commissie Ruimte van woensdag 15 november 2006 
 
 

 

Aanwezig zijn: 

De heren C.J.M. Goossens (voorzitter), A.A. Rijsdorp (PvdA), R.A.P. Schouwaert (PvdA), R.T. van der 

Avoort (VVD), dames A.E. Bliek-de Jong (VVD) en M.L. Ebbens-Smit (VVD), heren J.N. Appelman 

(CDA), A.A.J.M. de Schutter (CDA), K. Tadema (ChristenUnie) en H. Nijenhuis (D66) en mevrouw A. 

Doesburg (griffier) 

 

Ook aanwezig zijn: 

Leden van Gedeputeerde Staten: de heer W.G. de Raad 

Ambtelijke organisatie: mevrouw A.J. Schäfer (afd. MPV) en de heer R. Hartogh Heys van de Lier (dir. 

Planvorming) 

 

Afwezig zijn: 

Mevrouw L.B.M. Venselaar (PvdA), heren J.E. Geersing (ChristenUnie), C. Meijer (GroenLinks), P. 

Walraven (SP), J. Jongsma (ONS Flevoland) en M. Bogerd (SGP) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Verslagen van de vergadering 

a.  van 13 september 2006 

b.  van 18 oktober 2006 

Er zijn geen schriftelijke wijzigingen binnengekomen op de verslagen van 13 september en 18 

oktober. Tijdens de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen. De verslagen worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

c.  Lijst van toezeggingen en lijst van moties 

Punt 4, Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013, is afgehandeld. Kan worden 

afgevoerd. 

Over punt 5, Afdoeningstermijn toezeggingen, is gemaild. Volgens de voorzitter is dit de laatste 

toezegging om data aan de punten te koppelen. Kan worden afgevoerd. 

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

 

Lijst van ter kennisneming stukken 

VVD vraagt het onderwerp Ontwerp-beleidsregels windmolens, kleinschalige ontwikkelingen landelijk 

gebied, locatiebeleid stedelijk gebied en archeologie in de volgende commissievergadering ter 

bespreking op de agenda te plaatsen. 

De voorzitter zegt dit toe. 

 

4. Mededelingen Voorzitter/Presidium/Statengriffie 

- Bericht van verhindering ontvangen van de heren C. Meijer (GroenLinks), P. Walraven (SP), 

M. Bogerd (SGP), R. Spriensma (CDA) en J.E. Geersing (ChristenUnie). De heer K. Tadema 

zal de heer Geersing vervangen. Ook de heer J. Jongsma (ONS Flevoland) is afwezig. 
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- De afdeling MB wil de commissie van 13 december a.s. een presentatie geven over het 

project Teleheli in relatie tot het verminderen van toezichtslasten. Kan de commissie 

instemmen met deze presentatie? De commissie gaat akkoord. 

- In de commissievergadering van september bent u ingegaan op de uitnodiging van de 

opening van het project ‘alternatieve verlichting’. Hiervoor is de datum van woensdag 13 

december vastgelegd. Het globale programma is: 18.30 tot 19.00 uur presentatie 

wegverlichting, actieve verlichting en proefprojecten. Van 19.00 tot 19.15 uur bezichtiging 

proefproject rotonde Oostvaardersdijk-Knardijk. Vanaf 19.30 uur nabespreking voor 

belangstellenden. Locatie is het Steakhouse Stake 5, Oostvaardersdijk 37 in Lelystad-Haven. 

Definitieve uitnodiging volgt. 

Voor u in de bakjes gelegd: 

- Brief d.d. 21 september 2006 van LTO Noord over een werkbezoek op 5 oktober 2006 in 

relatie tot het ontwerp Omgevingsplan Flevoland. 

- Memo 463270 d.d. 5 oktober 2006 over Omgevingsplan (aanvullende SMB) 

- Memo 463598 d.d. 6 oktober 2006 over Position Paper Oostvaarderswold SBB 

- Memo 462783 d.d. 4 oktober 2006 over Reactie op het VVD-plan met een alternatief tracé 

voor de A 30 

Aan u gemaild namens portefeuillehouder L.M. Bouwmeester-den Broeder: 

- Agenda voor de 24
e
 vergadering van de Algemene Vergadering van het Waterschap op 3 

oktober 2006 

- Agenda voor de 25
e
 vergadering van de Algemene Vergadering van het Waterschap op 10 

oktober 2006 

- Agenda voor de 26
e
 vergadering van de Algemene Vergadering van het Waterschap op 31 

oktober 2006  

Voor u in de bakjes gelegd namens portefeuillehouder L.M. Bouwmeester-den Broeder: 

- Memo d.d. 19 oktober 2006 over Berekening CO2-doelstelling en emissie Flevocentrale 

- Memo 462783 d.d. 4 oktober 2006 over Reactie op het VVD-plan met een alternatief tracé 

voor de A30 

        Voor u in de bakjes gelegd namens portefeuillehouder A.L. Greiner: 

- Memo 467793 d.d. 19 oktober 2006 over beleidsregels Omgevingsplan 

- Memo 465273 d.d. 11 oktober 2006 over luchthaven Lelystad 

- Memo 473165 d.d. 6 november 2006 over Memo Statencommissie 15 nov. t.b.v. behandeling 

p-MJP 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.  

 

5. Door fracties ingebrachte onderwerpen 

Er zijn geen onderwerpen aangedragen. 

 

6. Portefeuillehouder W.G. de Raad 

a. Mededelingen 

Voor u in de bakjes gelegd:  

- Memo 446270 d.d. 9 oktober 2006 over Pilots lichthinder in het provinciaal 

Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 

- Memo 465502 d.d. oktober 2006 over Definitieve vaststelling nota van wijziging beleidsnota 

Flora & Fauna Flevoland 

- Memo 446270 d.d. oktober 2006 over Pilots lichthinder in het provinciaal 

Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 

 

b. Statenvoorstellen 

1.      Procedures Wet Inrichting Landelijk gebied (WILG) 

2.     Toelichting p-MJP, provinciale cofinanciering  

Rijksdeel van p-MJP. Met betrekking tot het p-MJP wordt een presentatie gegeven. De presentatie 

wordt verzorgd door mevrouw A. Schäfer en de heer R. Hartog Heys. 

De commissieleden stellen enige verhelderende vragen waarna de voorzitter mevrouw Schäfer en de 

heer Hartog Heys dankt voor hun inbreng en de stukken in bespreking geeft. 

 

Eerste termijn. 

 

VVD heeft bij de presentatie gehoord hoe het p-MJP past binnen het Omgevingsplan. PS stellen nu 

de prioriteiten, maar het is ook weer onderwerp van collegevorming. In die zin is het goed dat erin 
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staat, dat de gebiedspartners de intentie opgenomen hebben om over de financiële afspraken in de 

collegevorming hun verdere aanpassingen te kunnen doen. De voorliggende notitie Volop kansen in 

Flevoland ziet er goed uit en de bestuursovereenkomst is een goede opmaat voor 11 december 

wanneer de twaalf definitieve bestuursovereenkomsten getekend zullen worden. Haalbaar en 

betaalbaar is een adagium voor de VVD. Het is erg belangrijk dat dit goed wordt neergezet. Belangrijk 

is dat het p-MJP niet valt onder de werkingssfeer van de Richtlijn strategische milieubeoordeling, want 

dat zou nog weer extra kosten met zich meebrengen als alles verder gecontroleerd zou moeten 

worden daarop. Het is goed dat PS de komende weken een bijdrage kunnen leveren aan de keuzes 

voor de provinciale cofinanciering. De fractie begrijpt dat tijdwinst wordt verspeeld als niet wordt 

gedelegeerd aan GS. Wat dat betreft heeft het de goedkeuring van de VVD om dat op te pakken met 

daarbij de afspraak dat als het niet bevalt op termijn, het omkeerbaar kan zijn. Zij vraagt of dit in het 

dictum kan worden meegenomen. Verder constateert zij dat alle voorwaarden erin zitten. In die zin 

heeft het delegeren van zowel de verordening als het programma de instemming van de VVD. Ten 

aanzien van de provinciale cofinanciering zou de fractie erop willen sturen dat aanleggen van 

beplanting rond dorpen en bedrijventerreinen erin blijft, de middelen voor kleinschalige economische 

versterking t.b.v. leefbaarheid op het platteland en het opzetten van multifunctionele centra (MFC). Zij 

heeft in de media vernomen dat vanuit GS een burgerpanel wordt opgezet: de toekomst van het 

landelijk gebied. Daarbij wil zij opmerken dat dit burgerpanel, dat nu vanuit de VU wordt 

georganiseerd, een goede opmaat zou kunnen zijn voor het parlement voor het platteland. 

PvdA is blij met de toelichting van zo-even, want die heeft een stuk onduidelijkheid bij hem 

weggenomen. De fractie kan volmondig instemmen met het delegeren van de verordening. Als het 

gaat om het p-MJP zelf dan ligt dat wat genuanceerder. Hij vraagt zich af of er genoeg sturing 

overblijft voor de Staten om aan dit belangrijke onderwerp voldoende inhoudelijke invulling te kunnen 

geven. De tijdwinst zou twee maanden zijn. Wat gaat er mis als men die twee maanden zou nemen en 

het systeem verder zou uitvoeren? Daarover zou hij wat meer informatie willen hebben. De fractie 

heeft begrepen dat over het rijksdeel van het p-MJP overeenstemming is; daarover valt naar zijn 

oordeel weinig meer te zeggen. Daarom wil hij weten wat hier nu van de Staten wordt gevraagd. 

CDA meent dat een verordening een bevoegdheid is van PS en dat het MJP van een dusdanige 

omvang en belang is, dat hij dat ook niet graag uit handen zou geven. Als de genoemde tijdwinst dan 

zo nodig is, wil de fractie voorstellen om de delegatie eenmalig te maken. Met betrekking tot het 

programma zelf ondersteunt hij de opmerking van de VVD over de MFC.  

Ook voor de ChristenUnie heeft de presentatie een aantal vragen opgelost. Hij gaat ervan uit dat er 

een prestatieovereenkomst met de Dienst Landelijk Gebied is afgesloten voor dit geheel, als ook met 

het betaalorgaan voor de Europese POP2 gelden. Vervolgens vraagt hij of er een subsidieloket bij de 

provincie ingericht is of wordt en of er een interne uitvoeringsorganisatie is voor het p-MJP binnen de 

provincie. Met betrekking tot de delegatie vraagt hij of GS zover is dat men het inderdaad kan. 

Wat D66 betreft raakt het voorstel tot delegatie aan een scheiding tussen GS en PS. Voordat hij zich 

over een dergelijk principiële zaak uitspreekt, wil hij duidelijk hebben wat de consequenties zijn van 

het niet delegeren. Daarnaast is hem niet duidelijk of in één keer het rijksdeel van p-MJP én het 

provinciale deel worden gedelegeerd. Over het provinciale deel zou hij nog wat meer discussie willen 

hebben. 

 

Gedeputeerde De Raad brengt naar voren dat men in IPO-verband heeft afgesproken om het besluit 

in december te hebben genomen. Het college is er inderdaad klaar voor en wil graag aan de gang. Als 

het programma wordt vastgesteld, gemandateerd, dan is het gehoord de commissie. Daarmee is de 

decembercommissie bepalend, want daarin geeft de commissie haar signalen af aan het college. 

PvdA vraagt bij interruptie wat er inhoudelijk niet goed gaat als de tijdwinst niet wordt geboekt.  

Gedeputeerde De Raad antwoordt dat er dan pas later een programma is en later een toetsingskader 

waarop subsidies moeten worden getoetst en kunnen worden afgegeven. Hoe ernstig dat is, is ook 

voor de commissie een inschatting. 

Ambtelijk wordt naar voren gebracht dat de provincie voor het POP-geld slechts twee jaar de tijd heeft 

om het uit te geven. Als het geld niet wordt uitgegeven, gaat het terug naar de EU. 

Gedeputeerde De Raad zegt dat als het ILG-deel niet zou worden gemandateerd, het de volgende 

maand als Statenstuk terugkomt.  

De voorzitter merkt op dat over het rijksdeel in ieder geval door de Staten de volgende keer besloten 

moet worden. Als het gaat over delegatie dan is het provinciale deel het wezenlijke. Hij kan zich 

voorstellen dat het ook afhangt van de mate van flexibiliteit. 

Gedeputeerde De Raad is het eens met de opmerkingen dat delegatie altijd weer teruggekoppeld 

moet kunnen worden dan wel dat het alleen nu wordt gedaan als start. Vervolgens antwoordt hij de 

ChristenUnie dat hier op 1 januari een subsidieloket komt. Dat betekent ook dat de interne 
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uitvoeringsorganisatie daarvoor op dat moment klaar moet zijn. In de commissie Samenleving is een 

notitie geweest over MFC. Hij wil opmerken dat hiervoor qua financiering erg sterk op de 

Leadermiddelen en de POPgelden wordt ingezet, maar dat Leader een veel breder pakket is. Dus er 

zullen andere gelden dan in de nota stond aan toegevoegd kunnen worden. De gedeputeerde zit zelf 

in het Lokaal Actiecomité (LAC). Daar komen allerlei ideeën en projecten langs uit het gebied. In dat 

kader wil men de Leadergroep in stand houden. Als dat wordt afgeroomd dan vraagt hij zich af waar 

het geld voor die groep moet worden neergezet. Met gedeputeerde Bos zal hij hierover nog verder 

praten hoe de MFC moeten worden vormgegeven. Verder merkt hij op dat het prima is als de 

commissie schuift maar het moet per saldo wel nul zijn. 

 

Tweede termijn. 

 

De voorzitter geeft aan dat in tweede termijn gesproken moet worden in kaderstellende zin en rondom 

delegatie. 

Voor de PvdA is delegatie van de verordening akkoord, evenals van het rijksdeel. Delegatie van het 

provinciaal deel akkoord voorzover nodig om de vliegende start te maken, waar de gedeputeerde 

terecht wat de fractie betreft op uit is. Dat betekent een delegatiebesluit onder die voorwaarde of een 

tijdelijk delegatiebesluit. Hij neemt aan dat er voldoende deskundige juristen in dit huis zijn om dit op 

een sluitende manier vorm te geven. 

Het lijkt VVD belangrijk om inzake de delegatie voor het provinciaal deel in het dictum op te nemen dat 

het voor een bepaalde periode zou zijn. Gehoord de discussie lijkt het haar goed om dit te laten 

afhangen van de datum van collegevorming, dat het voor die tijd omgezet zou kunnen zijn. 

CDA kan zich vinden in een tijdelijk delegatiebesluit. 

ChristenUnie sluit zich aan bij de PvdA. 

Wat D66 betreft mag het delegatiebesluit doorgaan voor wat betreft het rijksdeel. Voor het provinciaal 

deel zou het goed zijn als het delegatiebesluit tijdelijk zou zijn tot aan de collegeonderhandelingen. 

 

De voorzitter concludeert dat de commissie zich kan vinden in het collegevoorstel, met die restrictie 

dat het delegatiebesluit een eenmalig karakter heeft en dat het zo kan zijn dat het na 

collegeonderhandelingen een wijziging behoeft. Als dat niet het geval is, dan leidt de eenmaligheid tot 

de situatie dat mocht het college het programma willen veranderen, het altijd naar de Staten terug 

moet. Hij begrijpt dat het college ook met deze conclusie kan leven.  

 

De voorzitter merkt op dat er ten aanzien van de lijst één of twee suggesties zijn gedaan en vraagt of 

er nog aanvullende suggesties zijn die het college in de voorbereiding kan meenemen. 

ChristenUnie heeft begrepen dat Almere haar bijdrage aanzienlijk heeft verminderd en vraagt hoe dat 

verlopen is. 

Gedeputeerde De Raad antwoordt dat Almere dacht de € 100 mln. van de provincie te kunnen 

inzetten voor de cofinanciering van het p-MJP. Toen bleek dat dit niet de bedoeling van GS was, 

gingen ze een behoorlijk eind terug in hun ambitie ten aanzien van het groen. 

PvdA vindt het interessant terug te kijken naar de activiteiten die hier in de commissie zijn gedaan en 

hoe zich dat vertaald heeft in het MJP. Als hij kijkt naar de vrij besteedbare ruimte, dan ziet hij dat een 

aanzienlijk deel terechtkomt bij natuur en een groter deel bij landschap. Hij vindt dat het college goed 

geluisterd heeft. 

 

De voorzitter concludeert dat het stuk in voldoende mate is behandeld en dat het een bespreekstuk 

wordt in de Staten. 

 

c.     Vragenronde 

VVD heeft in de laatste Statenvergadering bij de SGP gehoord, dat er in verband met wijziging van de 

kostentoedeling, een wijziging van het reglement bij het Waterschap, het een en ander aan de 

commissie voorgelegd zal worden. Zij vraagt of dat in de decembervergadering al aan de orde is. 

Gedeputeerde De Raad heeft van zijn collega begrepen, dat de stukken daarvoor eerder aan de 

commissie zullen worden toegestuurd. Hij kan zich voorstellen dat het in de decembervergadering aan 

de orde kan komen. 

VVD heeft een medewerker gesproken van een technisch bedrijf dat in een consortium zit voor een 

turnkeyproject dat in provincies besproken wordt, om met restmaterialen van mest, groen, afval, 

vergisting te doen en dat om te zetten in aardgas. Daardoor kunnen in het openbaar vervoer bussen 

op aardgas rijden. Haarlem gaat dit aan en Zeeland is al behoorlijk ver. Hij heeft bij ambtelijke navraag 

begrepen dat dit onderwerp een keer door economische zaken hier ambtelijk met gemeenten 
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besproken is. Zij zijn bereid een presentatie in de commissie te houden over dit onderwerp. Hij vraagt 

of de commissie dit interessant vindt. 

CDA vraagt binnen welk beleidskader hij dit moet plaatsen. 

VVD antwoordt dat het hetzelfde is als hetgeen de commissie heeft gezien bij het werkbezoek met het 

onderwerp mestvergisting, maar dat dit grootser wordt aangepakt. Deze techniek komt uit Zweden en 

daar wordt het behoorlijk toegepast. 

Gedeputeerde De Raad brengt naar voren dat er heel veel ontwikkelingen zijn op het gebied van 

andersoortige brandstof. Hij kan zich wel voorstellen dat men een keer een heel palet laat zien van 

wat er allemaal wordt gedaan op dat terrein.  

VVD vraagt of het niet breder kan worden getrokken met de commissie Werk. 

De voorzitter vraagt gedeputeerde De Raad om met zijn collega te bespreken of daartoe aanleiding is. 

Het wordt in de actiepuntenlijst opgenomen. Op korte termijn zal hierop worden teruggekomen. 

 

7. Presidium 

1.      Beleidseffctmeting 

VVD denkt, in antwoord op de vragen in de bundel, dat knelpunten zouden kunnen zijn de mate 

waarin de commissie sturingsmogelijkheden zou hebben, alsmede de financiën. Ten tweede de 

leerpunten. Een leerpunt is dat zij voor zichzelf bepaald heeft, dat ze niet wist wat er allemaal wordt 

gedaan en wat er mee te maken heeft. Voorts geeft zij aan dat agrarisch natuurbeheer en ecologische 

hoofdstructuur haar de meest aangewezen onderwerpen lijken. 

PvdA wilde iets tastbaars pakken dat niet al te ingewikkeld is en waar van twee kanten tegenaan 

gekeken kan worden, zowel vanuit de natuurambities als wat het voor gevolgen heeft voor 

belanghebbenden daarin. Daarbij kwam de discussie over de Flora en Faunawet in de herinnering 

met het rugstreeppadmanagementplan als voorbeeld hoe je als provincie een pro-actieve houding 

kunt bewerkstelligen.  

In de vraag wat er is bereikt zat voor D66 een probleem, namelijk de koppeling tussen de maatregelen 

die genomen zijn en wat daarmee is bereikt. Die koppeling kan hij op geen enkele manier maken. Hij 

is van mening dat de Flora en Faunawet extra aandacht verdient. 

ChristenUnie kiest voor saldobenadering en agrarisch natuurbeheer. 

Voor het CDA blijven over agrarisch natuurbeheer, de EHS gebaseerd op natuurdoelen en de Flora 

en Faunawet. 

De voorzitter vraagt gedeputeerde De Raad aan te geven wat een juiste mix is en de omvang van het 

pakket van de genoemde onderwerpen. 

 

Gedeputeerde De Raad antwoordt dat dit moeilijk is aan te geven. Het is een beleidsterrein dat is 

opgeknipt in veel kleine posten. Als voorbeeld noemt hij het soortenbeleid. Geld wordt vrijgemaakt om 

daarvoor iets te doen. Het is de vraag of men de producten vaak genoeg ziet. In de Flora en 

Faunawet is dat veel breder maar om welk onderdeel gaat het dan. Het zou wat meer toegespitst 

moeten worden want wat nu wordt gezegd, lijkt hem te algemeen. Bij agrarisch natuurbeheer zal de 

provincie in de toekomst zelf pakketten kunnen vaststellen. Daarin komen dus wel vrijheidsgraden, 

maar dat is op zijn vroegst in 2009. 

Ambtelijk wordt met betrekking tot de financiën aangegeven, dat voor een deel rijksgeld wordt 

weggezet en een deel waarin provinciaal geld wordt gestoken. Ecologische hoofdstructuur en 

agrarisch natuurbeheer zijn voor 95% rijksgeld. De provincie financiert instanties die het beheer 

uitvoeren. De meeste sturingsmogelijkheden zitten naar haar oordeel inderdaad in de punten die eruit 

gehaald zijn. Bij Flora en Faunawet zou zij wel willen specificeren dat in de wetgeving zelf geen ruimte 

zit, maar wel in het onderwerp soortenbeleid; een onderwerp waarin de provincie nog experimenteel 

bezig is. 

Volgens de voorzitter zou een gedachte kunnen zijn om het thema Flora en Faunawet met het 

specifieke onderdeel soortenbeleid te hanteren. Ook kan worden gekeken naar agrarisch 

natuurbeheer. Hij vraagt of beide onderwerpen tezamen een te groot pakket is of dat het binnen een 

redelijke tijd afgerond kan zijn. 

Ambtelijk wordt geantwoord dat het voor een groot deel afhangt van de hoeveelheid energie die de 

commissie er zelf in wil steken en hoeveel energie van het apparaat wordt verwacht. Tevens is de 

diepgang van belang; per onderwerp één casus of de volledige breedte van het onderwerp. 

PvdA zou er meer voor zijn om één onderwerp te kiezen en dat goed te doen. 

ChristenUnie zou ze beide willen doen. 

VVD denkt dat het ook in volgordelijkheid kan worden gedaan. 

De voorzitter stelt voor eerst het soortenbeleid te doen en voor zover daarvoor nog tijd en gelegenheid 

is het agrarisch natuurbeheer. De commissie gaat akkoord. Aldus besloten. Vervolgens stelt hij vast 



Prov inc i e  F levo land  Verslag  
  

 

 Bladnummer 

 6 

 

dat er voldoende gegevens zijn. Met de griffie en de organisatie wordt dit verder uitgewerkt. In de 

eerstvolgende commissievergadering wordt hierop teruggekomen met een informatiepakket en een 

voorstel rondom de benadering. Het is een stuk dat na de bundel zal worden uitgereikt. 

 

Gedeputeerde De Raad verlaat de vergadering. 

 

2.    Evaluatie voorzitten commissies 

De voorzitter wil aan de hand van de punten zoals ze in de notitie staan het onderwerp doornemen. 

Daarbij nodigt hij de commissie uit hem op zijn persoonlijk functioneren aan te spreken. 

 

Punt 1  

CDA vindt het heel natuurlijk dat er verschillen zijn in stijl van opereren van de voorzitters. Uiteindelijk 

moet de voorzitter de bijeenkomst tot een goede besluitvorming leiden. Daarin heeft de voorzitter wat 

het CDA betreft alle vrijheid. 

D66 denkt dat het belangrijk is dat de voorzitter vanuit zijn of haar eigen opvatting moet kunnen 

reageren. Wat dat betreft gaat het hier uitstekend. 

VVD is van mening dat een voorzitter flexibel moet zijn, leiding moet geven en zaken naar zich toe 

moet trekken. Dat doet deze voorzitter uitstekend. 

PvdA onderschrijft de woorden van de VVD van harte. 

 

Punt 2 

De voorzitter is meer principieel van mening dat het niet de goede combinatie is, omdat aan het begin 

van deze periode is afgesproken dat het presidium een niet politieke rol zou moeten vervullen in het 

proces binnen de provinciale organisatie en het sturen, aansturen en begeleiden van de Staten, en 

het soms zou kunnen bijten met een positie als fractievoorzitter. In de praktijk heeft het tot geen enkel 

probleem geleid, maar vanuit een soort principiële gedachte en meegevend richting nieuwe Staten lijkt 

hem dit een punt dat zou moeten worden besproken. 

VVD is het hiermee eens. Zijn ervaring is dat als men in het presidium met fractievoorzitters zit, er toch 

onderwerpen zijn waarbij men merkt dat daaraan een politiek tintje wordt gegeven in de discussie. Bij 

de commissievoorzitters die dat niet zijn, is dat niet aan de orde. Het heeft weliswaar niet tot 

problemen geleid de afgelopen periode, maar het heeft wel eens de kop opgestoken. Omdat er vanuit 

de grote fracties geen fractievoorzitters zaten, kon het altijd goed besproken worden. Het is in de 

praktijk prima gegaan, maar zij ondersteunt van harte de stelling, omdat als de verhouding anders is, 

het wel anders kan gaan lopen. 

ChristenUnie meent dat als een fractievoorzitter geen voorzitter van een commissie zou kunnen zijn, 

de kleinere partijen een probleem hebben. 

D66 vindt dat elke fractie het recht heeft om een voorzitter voor te dragen, zoals het recht van de 

anderen is om te kiezen welke commissievoorzitter ze willen hebben. Hij denkt wel dat de combinatie 

niet altijd erg gelukkig zal zijn. 

CDA is van mening dat het wel een beslag legt op het functioneren van het presidium en vanuit dat 

perspectief wil de fractie uitdrukkelijk pleiten voor een scheiding van deze functies en het zoveel 

mogelijk handhaven van het uitgangspunt dat fractievoorzitters geen deel uitmaken van het presidium. 

Dan moeten kleine fracties inderdaad keuzes maken. 

Op de vraag van D66 of de rol van de griffie is bewaker van de neutraliteit, antwoordt de voorzitter dat 

niet mogelijk is omdat het toch een politieke rol is. Een belangrijke taak van het presidium is het 

bepalen en bewaken van de agenda. Dat moet de politiek doen; een afvaardiging van de Staten maar 

met zoveel mogelijk politieke neutraliteit in dat gremium. 

 

Punt 3 

VVD stelt voor dat deze tien geboden op een klein plastic kaartje worden uitgedeeld aan de volgende 

volledige Staten.  

 

Punt 5 

CDA geeft aan dat het laatste punt in de vraagstelling een punt is waar deze voorzitter de commissie 

in de afgelopen jaren wel op gewezen heeft, maar dat men als commissie zichzelf ook wel enige 

discipline mag opleggen. Het zou hem een lief ding waard zijn als het debat een echt politiek debat is. 

ChristenUnie denkt dat daaraan wel iets is te doen, namelijk door in de bundel op te nemen aan wie 

technische vragen gesteld kunnen worden met vermelding van telefoonnummer en/of e-mailadres. 

De griffier zal vragen of in het nieuwe format van de bundel het doorkiesnummer weer kan worden 

opgenomen, en het e-mailadres. 
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Punt 6 

ChristenUnie kan de onderlinge vragen tussen commissieleden op een paar handen tellen. 

PvdA vindt wel dat de commissie hierin in de afgelopen periode een stapje in de goede richting heeft 

gezet. Dat het nog veel meer moet en dat deze voorzitter daarin en prima rol speelt, is wat hem betreft 

overduidelijk. 

D66 prefereert bij het vergelijken van commissies de inbreng van deze voorzitter. 

VVD meent dat het juist de taak is van de voorzitter om dit te doen, want dat is het stuk leiding om dat 

uit te lokken. 

 

Punt 7 

VVD merkt zelf dat de griffier de commissievoorzitter wel eens ondersteunt door aan te geven op 

bepaalde zaken te letten. Dat is prima. 

D66 is van mening dat de griffier de voorzitter mag corrigeren wanneer de commissieleden van 

verkeerde aannames uitgaan of wanneer de feiten niet kloppen. 

De voorzitter vindt wel dat het op een manier moet gaan dat het niet het politieke proces beïnvloedt. 

Dit geldt eveneens voor de ondersteuning van gedeputeerden door de ambtelijke organisatie. Het is 

de rol van de voorzitter om dit te bewaken.  

 

Punt 8 + 10 

De voorzitter meent dat het wat meer zou kunnen gebeuren dat het onderhandelingsproces in deze 

commissie plaatsvindt, als dat kan. Met betrekking tot de vraagstelling die eronder staat, vindt hij het 

erg goed, als volgend jaar de nieuwe Staten gevormd is, dat al die mensen op de debatcursus gaan. 

ChristenUnie vraagt of dit ook geldt voor de burgercommissieleden. 

De voorzitter antwoordt dat dit wordt genoteerd als aandachtspunt. Vervolgens vraagt hij wat de 

commissieleden vinden van het cursief deel in punt 8. 

Volgens VVD is de praktijk nu, dat standpunten worden bepaald in fracties, dat er dan een 

commissievergadering is waarin sommige partijen het kruit nog wat droog houden en zeggen het nog 

niet helemaal te weten; dan luisteren ze goed in de commissie en zien wel wat er in de 

Statenvergadering gebeurt. Men zou zijn argumenten kunnen hebben, maar zich ook kunnen laten 

overtuigen van het voor- of tegendeel. Dat is volgens haar cultuur waarover men in de hele Staten zou 

moeten praten, dus dat zou een onderwerp moeten zijn voor een Statenconferentie om te kijken of 

daarvoor ruimte is. 

PvdA heeft het gevoel dat het ook afhangt van het onderwerp. Hoe politieker het onderwerp hoe meer 

men de behoefte heeft zijn of haar programma te verdedigen en hoe minder politiek hoe meer men tot 

een dialoog kan komen. D66 interrumpeert met de opmerking dat het ook uitmaakt hoe zaken worden 

aangeboden aan de commissie. 

Volgens PvdA wordt het leeuwendeel van de politieke discussies op het grootste deel van de 

onderwerpen in de commissie gevormd en minder in de Staten. Dat betekent dat deze vergaderingen 

aan politiek belang winnen. 

De voorzitter denkt dat het niet iets is waarvoor actief iets kan worden gedaan. 

VVD vindt dat men wel met elkaar kan zeggen, dat niet altijd meteen een vooringenomen standpunt 

meegenomen hoeft te worden naar de commissievergadering. 

CDA is het hiermee eens maar ook met de PvdA, dat het erg afhankelijk is van het onderwerp. Er zijn 

zaken waarover hij uitstekend met de overige fracties in een open mind kan discussiëren, maar hij 

hoopt dat zij ook respecteren dat de fractie vanuit haar programma en electoraat punten aandraagt 

waarin de anderen niet mogen schuiven. 

Het lijkt de voorzitter zinnig, omdat debatvaardigheden over iets anders gaat, om te kijken of 

onderhandelingstechniek in die zaken betrokken kan worden. Maar volgens hem kan worden 

geconcludeerd dat het niet iets is dat zich voor sturing leent. 

PvdA denkt van wel, in die zin dat het samenhangt met het moment waarop hier zaken aan de orde 

zijn. Dat raakt aan punt 10. Als je hier tijdig goed gestructureerde discussienotities inbrengt, dan zou 

zo’n dialoog nog wel aan waarde kunnen winnen. In die zin zou sturing, hoewel niet eenvoudig, 

mogelijk zijn. 

Volgens de voorzitter moeten de nieuwe Staten dit keihard doortrekken en dat moet een onderwerp 

zijn in de collegeonderhandelingen: hoe wordt nu de verhouding tussen Staten en college. Als Staten 

moet men nog veel forser inzetten op de kaderstellende bevoegdheid. Het vereist een andere houding 

van commissie en Staten en een andere insteek van het college. Hij stelt voor dit als conclusie mee te 

nemen en als een soort opdracht richting de opvolgers te melden. 

 



Prov inc i e  F levo land  Verslag  
  

 

 Bladnummer 

 8 

 

Punt 9 

De griffier licht toe dat een aantal provincies een vaste dag heeft waarop ze vergaderen, of dat nu de 

Statenvergadering is of de commissievergadering. Flevoland heeft in deze periode ervoor gekozen om 

dat niet te doen, omdat veel mensen er een voorkeur voor hebben om op de avond te vergaderen. Het 

hebben van een vaste Statendag maakt het organiseren van werkbezoeken, hoorzittingen, in contact 

komen met andere maatschappelijke organisaties een stuk praktischer. Een nadeel is het combineren 

met werk. Een voordeel is dat de hele omgeving weet dat één keer per week, één keer in de twee 

weken of één keer per maand die dag de Statendag is van Flevoland. 

PvdA zegt dat het afhangt van de frequentie. Eén keer per maand is op te brengen. 

ChristenUnie vraagt zich af of het misschien in combinatie kan tussen de Statendag en een avond. 

De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is dat ‘s ochtends wordt begonnen en dat het programma 

doorloopt tot en met de avond. 

D66 vraagt zich wel af hoe scherp hij ’s avonds nog is na zo’n hele dag vergaderen. 

Volgens de voorzitter sluit het niet uit dat er burgercommissieleden ingezet kunnen worden.  

CDA zegt een aantal elementen nuttig te vinden. Anderzijds, hij is vrijetijdspoliticus en vanuit dat 

perspectief, als er dan een Statendag zou moeten komen, maximaal één keer in de maand. Overigens 

heeft hij een uitdrukkelijke voorkeur voor avondvergaderingen. Richting griffie zegt hij aan te nemen, 

dat een dergelijke Statendag in facilitaire zin nogal beslag legt op het gebouw en de medewerkers. 

De griffier antwoordt dat dit zeker waar is, maar dat dit nu ook het geval is. Het zou naar haar oordeel 

een kwestie zijn van tegen elkaar afwegen. Overigens wil zij aangeven de dinermomenten tussen de 

commissies Omgevingsplan en Ruimte als buitengewoon nuttig te hebben ervaren. Ze ziet dat andere 

commissies dat missen. 

VVD is van oordeel dat zo’n vaste Statendag de kans biedt om meer publiciteit te genereren. 

ChristenUnie denkt dat als burgercommissieleden overdag vrij moeten nemen, die dagen beperkt zijn. 

Dit is wel een overweging om mee te nemen. 

De voorzitter geeft aan dat het overdag beschikbaar moeten zijn inderdaad een knelpunt is. 

Anderzijds is Flevoland een van de weinige en laatste provincies waarbij een meerderheid van de 

activiteiten in de avonduren plaatsvindt. Deze commissie beslist er niet over; het wordt meegegeven 

als stukje van de puzzel richting de opvolgers. 

ChristenUnie wil nog richting het college opmerken dat het prettig zou zijn als de motivatie om iets niet 

te doen terug te vinden zou zijn in de stukken. 

De griffier antwoordt dat gewerkt wordt aan het verbeteren van het format voor de discussienotitie. 

Daarbij wordt ook gewerkt aan het trainen van ambtenaren in het nadenken over het beleidsproces. 

 

8. Rondvraag 

PvdA heeft naar aanleiding van de discussie over Oostvaarderswold en hoe het met de gemeenteraad 

daar is gegaan, behoefte om als commissie een gesprek te hebben met de raadscommissie in 

Zeewolde, om uit te wisselen waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. 

De voorzitter vindt dit een zinvolle suggestie. Hij merkt op dat een onderwerp van soortelijke orde is 

de stukken van het Waterschap rondom de tariefsinstelling. 

VVD deelt mee dat maandagavond met GroenLinks, de SGP en ook met de PvdA daarover is 

gesproken en dat het wel een goede suggestie leek om naar aanleiding van dit onderwerp direct met 

leden van het Algemeen Bestuur (AB) van gedachten te wisselen. Zij kent echter de stukken nog niet 

dus is het wat ingewikkeld om nu al meteen te roepen dat het moet. 

Volgens de voorzitter zou aan de leden van het AB, in het kader van de commissievergadering van 

december en in de sfeer van het inwinnen van informatie, dit verhaal kunnen worden voorgelegd. 

CDA wil hierbij opmerken dat hij gezien de historie die de provincie met het Waterschap heeft, niet 

direct de meerwaarde inziet van een dergelijk gesprek. 

PvdA zou er behoefte aan hebben om eerst de stukken goed te lezen en afhankelijk van wat daarin is 

te lezen wel of niet een gesprek aan te gaan. 

VVD brengt naar voren dat het contact wat twee jaar geleden de bedoeling was, niet tot stand is 

gekomen. Dat is ook een reden om eens bij elkaar te komen. Er is een aanleiding, want er komt een 

onderwerp opnieuw aan de orde waarover in het verleden heel veel te doen is geweest. 

CDA zegt dat destijds de aanleiding voor de ontmoeting was de enorme controverse en de 

bestuurlijke verhoudingen die de provincie met het Waterschap had. Hij kan zich best een moment 

voorstellen dat de commissie behoefte heeft aan een ontmoeting met het AB van het Waterschap. Dat 

moment zou naar zijn oordeel dan in de nieuwe Statenperiode zijn, waarin de provincie actief aan de 

slag gaat met het Omgevingsplan en daarmee ook het Waterschap gaat belasten. 

De voorzitter stelt voor het stuk af te wachten, dan kan worden bekeken of hiertoe aanleiding is. In het 

kader van de commissiebehandeling van volgende maand nodigt hij de commissie uit om dat via de 
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griffie te melden, zodat er alsnog wat kan worden georganiseerd. Als dat niet het geval is, moet 

worden gekeken of het nog zinvol is in deze Statenperiode een ander moment te bepalen om met 

elkaar het gesprek aan te gaan of dat het verstandiger is daarmee te wachten tot na maart. 

VVD merkt op dat er nog een afspraak ligt met gedeputeerde Bouwmeester naar aanleiding van een 

voorlichting die op 12 juli heeft plaatsgehad over onder meer modern waterbeheer en wonen in het 

water. Daarop zou nog een vervolg komen waarbij ook het Waterschap zou worden uitgenodigd. 

De voorzitter zegt toe dat dit bij de actiepuntenlijst nog een keer wordt meegenomen. Er wordt op 

teruggekomen en daar ligt dan ook de link met het Waterschap. 

CDA wil over de ontmoeting met de raadscommissie van Zeewolde opmerken, dat de gemeente 

Zeewolde zich nog, naar hij begrijpt, aan het beraden is over eventuele juridische stappen ten aanzien 

van het punt dat men hier wil aansnijden. Een gesprek is dan alleen zinnig als er van die kant een 

vorm van acceptatie is van de situatie zoals deze is. 

PvdA is van mening dat de uitnodiging kan worden gedaan, met begrip voor de raadscommissie als 

deze zegt dat het nog even te vroeg is. 

CDA is van mening dat het verstandiger is om hierin wat terughoudend te zijn. Hij denkt dat er over 

een maand, of misschien twee maanden, veel meer ruimte is om met elkaar tot een gesprek te komen 

dan nu het geval is. 

De voorzitter geeft aan dat de griffier binnenkort contact heeft met de griffier van Zeewolde. Zijn 

voorstel is dat via dat kanaal het aanbod wordt gedaan, als er bij de commissie van Zeewolde 

behoefte bestaat om met de provincie in gesprek te gaan over dat thema, dat de provincie daarvoor 

openstaat. 

PvdA voelt zelf de behoefte. Het is aan hen of ze met die uitnodiging willen instemmen. 

De voorzitter zegt toe deze suggestie daar neer te leggen. Daarmee is dit onderwerp voldoende 

besproken. 

 

ChristenUnie vraagt of hij de presentatie van vanavond op mail kan krijgen. 

De voorzitter zegt toe dat de commissie deze krijgt. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2006, 

de griffier,      de voorzitter, 

   


