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1. Opening 

De heer Jager opent de vergadering. 
 

2. Verslag 

Hij deelt mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer J. de Graaf . Voorts meldt hij dat 

mevrouw de Jong om 13.00 uur de vergadering moet verlaten. 

 

3. Mededelingen 

 

Hij stelt vervolgens aan de orde Evaluatiebegrotingsbehandeling 2001. 

 

a. De notitie met betrekking tot de evaluatie van de begrotingsbehandeling 2001. 

 

De fractie Kalkman heeft geen opmerkingen over de notitie. 

 

De fractie van de SGP signaleert dat enerzijds de ontwikkelingen met betrekking tot het dualisme ertoe 

leiden dat het bestuurlijk primaat van Provinciale Staten wordt  beëindigd, terwijl de onderhavige notitie 

ten doel heeft de positie van provinciale staten te verbeteren. Men vraagt uitleg over deze 

tegenstrijdigheid. 

Overigens gaat de fractie akkoord met de voorstellen. 

 

De fractie van GroenLinks stemt eveneens in met de voorstellen. 
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De fractie van D66 is blij met het voorstel. Het is een helder stuk. Vastgesteld wordt dat velen hebben 

ingezien dat de begrotingsbehandeling in het vervolg anders moet, door in maart de algemene 

beschouwingen te houden. Wel vraagt de fractie het college aan te geven hoe het college zich de 

uitwerking concreet voorstelt  teneinde te voorkomen dat het bij de algemene beschouwingen in maart 

geen "voorleeswedstrijd" wordt. De begrotingsbehandeling moet op een meer inhoudelijk wijze 

plaatsvinden. 

 

De fractie van het CDA gaat eveneens akkoord met het voorstel. De fractie wijst erop dat de staten bij de 

voorbereiding van de begroting 2001  eigenlijk al met een andere aanpak van de behandeling waren 

gestart. Het spreekt aan dat er aan de hand van de notitie aan de nieuwe aanpak meer structuur wordt 

gegeven. 

De fractie is van mening dat er bij het houden van algemene beschouwingen in maart geen 

amendementen zouden moeten kunnen worden ingediend, maar dat de staten aan de hand van 

eventueel in te dienen moties richting zouden moeten kunnen geven aan het door hen gewenste beleid. 

De definitieve vaststelling van de begroting in november is niet een pure financiële vaststelling.  De 

fractie stelt voor  om reeds in april een evaluatie te houden van de behandeling in maart. 

De primaire zorg voor de fractie is de mogelijkheid tot beïnvloeding door PS van de totstandkoming van 

beleid. 

De voorgestelde nieuwe werkwijze spreekt de fractie aan en biedt op dat punt veel mogelijkheden.  

 

De fractie van de (PvdA) kan de opmerkingen van het CDA onderschrijven en is het eens met de fractie 

van D66, dat er goede afspraken moeten worden gemaakt over de concrete uitwerking van de 

voorstellen. Het is van belang dat de staten de hoofdlijnen van beleid aangeven. Het moet over de 

beleidsruimte en de grote kaders gaan, dus niet alleen over de zogenaamde vrije ruimte. 

Voorts acht de fractie het van belang dat in de toekomst aan de jaarlijkse beleidsverantwoording bij de 

jaarrekening een meer politieke betekenis zou  moeten worden gegeven en dat deze ook bij de nieuwe 

werkwijze van de begrotingsbehandeling zou moeten kunnen worden betrokken, bijvoorbeeld in april. 

Het afleggen van verantwoording legt hoge prioriteiten bij het financiële beheer. Als voorbeeld wordt  in 

dit verband  genoemd de vragen die vorig jaar in de rekeningcommissie zijn gesteld en de recente 

vragen met betrekking tot de investeringen wegen. 

 

De fractie van de VVD kan instemmen met de voorstellen. De fractie vraagt zich af of het houden van 

algemene beschouwingen in maart niet wat aan de vroege kant is. Men deelt de opvatting van de PvdA 

dat de staten de mogelijkheid moeten hebben met de nieuwe werkwijze op hoofdpunten van beleid te 

kunnen sturen en de kaders aan te geven. De gebruikte argumentatie ten aanzien van het dualisme is 

voor de fractie niet echt doorslaggevend. In dit verband  wordt er op gewezen dat de gemeente Almere 

al jaren werkt op de wijze zoals nu wordt voorgesteld en dat er bij het formele vaststellingstraject van de 

begroting in het najaar voor de gemeenteraad  in de praktijk toch wel ruimte blijkt te zijn voor wenselijk 

geachte correctie. 

 

De fractie Visser vindt het een verademing, dat met de nieuwe werkwijze de voorlees sessies tot het 

verleden gaan behoren. 

 

De fractie van de ChristenUnie vraagt zich af of niet aan de gehele beleidscyclus zou moeten worden 

gesleuteld en of met het houden van algemene beschouwingen in maart nu wel de echte oplossing 

wordt geboden voor een steviger positie van de Statenleden waar het gaat om de beleidsbeïnvloeding. 

Als de staten de mogelijkheid krijgen om te besluiten over de  "plussen" en de "minnen" dan komen er 

pas echt algemene beschouwingen. De fractie is van mening dat de staten over het totale beleidskader 

zouden moeten kunnen praten. In dit verband worden de opmerkingen van de PvdA-fractie 

onderschreven. 

 

De voorzitter concludeert brede steun voor het zetten van de eerste stap op weg naar een nieuwe 

werkwijze ten aanzien van de behandeling van de begroting. Hij is het eens met de gedane suggestie de 

nadere uitwerking over de meeste wenselijke vorm van het houden van algemene beschouwingen nader 

te bespreken. Hij stelt voor dit in de commissie voor Algemene Zaken te bespreken. 

Hij is van oordeel dat bij het houden van algemene beschouwingen een zeker verrassingselement moet 

meespelen.  
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Het is geenszins de bedoeling dat het speelveld van de staten ten aanzien van de beleidsformuleringen 

zou moeten worden beperkt tot de beschikbare ruimte. Anderzijds moet wel worden bedacht dat vele 

zaken meerjarig vastliggen.  

Van belang is naar zijn oordeel dat de staten zich vanuit hun vertegenwoordigende rol kunnen 

uitspreken over de hoofdlijnen van beleid bij de algemene beschouwingen. 

Hij is het niet eens met de twijfel van de ChristenUnie aan de versteviging van de positie van de staten. 

Indien er aan de nieuwe werkwijze met elkaar op een goede wijze vorm wordt gegeven is er wel degelijk 

sprake van een versteviging van de positie van de staten. Tot dusver wordt er bij de behandeling van de 

begroting naar zijn opvatting nog te veel gedacht in concrete projecten. Het zal meer over de 

beleidskaders moeten gaan in de toekomst. Hij zou graag van de fracties een antwoord willen op de 

vraag of er met de nieuwe werkwijze in maart “voorzetten” van het college zouden moeten liggen, dan 

wel dat de staten in alle vrijheid tot een afweging zouden willen komen ten aanzien van de hoofdlijnen 

van beleid. 

Hij is het eens met het voorstel om snel na maart met een evaluatie te komen, zulks mede met het oog 

op de eventuele effecten daarvan voor de behandeling in november. 

 

De fractie van GroenLinks merkt op dat ook politieke redenen naderhand bijstellingen van beleid  

kunnen rechtvaardigen. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde) spreekt zijn dank uit voor de brede ondersteuning van de 

voorstellen. Hij kan zich voorstellen dat het nuttig is dat de staten bij het hoofdlijnendebat in maart 

kunnen beschikken over basale informatie van het afgelopen begrotingsjaar, met name waar deze mede 

inzicht kan geven in ontwikkelingen voor komende jaren. Nader zal worden bekeken of een latere 

behandeling wel kan. Probleem is wel dat als er een behandeling in april plaatsvindt de begroting niet 

meer voor de vakantie kan worden aangeboden en doorschuift naar september. Hij zegt toe dat er op 

korte termijn een notitie komt waarin ook het tijdsaspect zal worden meegenomen. 

Hij acht het ook van belang dat met name naar de aannames ( geschatte inkomsten en uitgaven) 

gekeken wordt en inzicht wordt gegeven in de prioriteiten en eventueel verwachte fricties. 

Tenslotte lijkt het hem nuttig om vóór de statenbehandeling in maart een gezamenlijke vergadering van 

de commissies AZ  en FZWE te beleggen, die in het teken zou kunnen staan van de uitwisseling van alle 

noodzakelijk/gewenste informatie, die de Statenleden nodig hebben voor de algemene beschouwingen. 

 

De voorzitter merkt op, dat het onderling uitwisselen van teksten naar zijn mening niet meer noodzakelijk 

is indien men op hoofdlijnen met elkaar in maart gaat discussiëren. 

 

De fractie van de SGP bepleit om nog eens een keer de nut en noodzaak van de reserves en 

voorzieningen te bespreken. De "Zalm-norm" spreekt de fractie daarbij wel aan. 

 

De fractie van GroenLinks is van mening dat GS best voorzetten mag geven en een snelle 

beantwoording door het college van de vraag of nu in maart of april Algemene Beschouwingen moeten 

worden gehouden. 

 

De fractie van D66 vindt het een goede zaak dat met de nieuwe werkwijze een versterking van de positie 

van de staten wordt  bevorderd, maar een verbetering van de gehele beleidscyclus is naar het oordeel 

van de fractie ook noodzakelijk. Gerefereerd  wordt in dat verband aan het recente bezoek van de 

commissie voor Algemene Zaken aan het IPO in den Haag. 

Het college zou wat haar fractie betreft bij de algemene beschouwingen wel wat zaken mogen 

aanreiken. 

 

De fractie van het CDA constateert overeenstemming over de procedure. De hamvraag blijft natuurlijk de 

inhoudelijk invulling en integrale behandeling. Het college zou wat de fractie betreft toch wel wat 

voorzetten, voorzien van  positieve/negatieve consequenties mogen presenteren. 

 

De fractie van de PvdA is van oordeel dat in de toekomst  bij de algemene beschouwingen de 

beleidsevaluatie van het voorafgaande jaar moet kunnen worden betrokken. Een gelijke behandeling 

van rekeninguitkomsten en begrotingsruimte zou te prefereren zijn. 
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 De heer Van Hemmen (Gedeputeerde) merkt op dat zulks wat betreft de jaarrekening niet kan omdat de 

jaarrekening pas na 31 december van een begrotingsjaar  wordt afgesloten en vervolgens de  

werkzaamheden van de accountant nog de nodige tijd in beslag nemen. Uiteraard kunnen wel de 

concept gegevens beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wijst hij erop dat GS ook een politiek orgaan 

is.  

 

De fractie van de PvdA is van oordeel dat zulks op de langere termijn wel zou moeten kunnen. De 

voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekeningen zouden dan 

wellicht eerder gestart moeten worden. 

In maart/april zou  informatie beschikbaar moeten zijn ten aanzien van de aannames en de 

afwegingsmogelijkheden. Het college zou  geen voorstellen moeten doen, wellicht wel een zekere vorm 

van een denkrichting van het college. 

 

De fractie van de VVD acht het toch wel zinvol dat het college met voorstellen kan komen. De staten 

geven dan vervolgens het kader aan en nemen dat in november een definitief standpunt in. 

 

De fractie Visser dringt aan snel aan de slag te gaan  

 

De fractie Kalkman heeft geen opmerkingen. 

 

De fractie van de ChristenUnie deelt mede dat de voorstellen de instemming hebben . De fractie stelt het 

wel op prijs dat het college vanuit zijn bestuursvisie komt met voorstellen. Men zou "schiet-maar-raak-

toestanden" willen voorkomen. Ook wordt de verstrekking van relevante informatie uit het vorige 

begrotingsjaar van belang geacht. 

 

De heer Van Hemmen  (Gedeputeerde) is van oordeel dat het college niet met concrete voorstellen zou 

moeten komen, maar zou moeten volstaan met het aanreiken van die informatie op basis waarvan de 

staten hun afwegingen kunnen maken. Uiteraard zal het college daarbij wel op prioriteiten en mogelijke 

fricties wijzen. 

 

De voorzitter sluit de behandeling van dit agendapunt af met het uitspreken van zijn dank voor de steun 

aan de voorstellen. De voorliggende notitie bleek een goede voorzet. 

Gehoord de diverse opmerkingen van de commissieleden zal het college zich beraden over de vraag 

hoe nu concreet verder moet worden gegaan.  

Vervolgens stelt hij aan de orde : 

 

 

b. de notitie financieel beleidskader 2002. 
 

De fractie van De ChristenUnie is van mening dat de te bespreken notitie niet overal even duidelijk is. In 

het kader van hetgeen bij het eerste punt van deze vergadering besproken is, wil zij echter niet te 

diepgaand op de notitie in gaan. Voor de Christenunie is één ding onduidelijk, namelijk de passage op 

bladzijde 3 over de ontwikkeling van de belastingcapaciteit. 

 

De fractie Visser heeft geen opmerkingen. 

 

De  fractie van de VVD heeft een aantal opmerkingen naar aanleiding van het geschrevene op bladzijde 

9 van de notitie.  Bij punt a. “stelpost personeelsontwikkeling” vraagt de VVD zich af of het mogelijk is 

normcijfers weer te geven van de kosten per één fte. Bij punt b. “niet-jaarlijks onderhoud Provinciehuis” 

wordt gevraagd naar de lengte in jaren van de verwachte storting ad ‼ƒ 1 miljoen. Tenslotte vraagt de 

VVD zich bij punt d. “nulmeting/kwaliteitsschouw personeel” af in hoeverre het mogelijk is om 

ervaringscijfers te gebruiken van andere overheden. 

 

De fractie van de PvdA wil niet te diepgaand op de notitie in gaan. De PvdA vindt het kader helder met 

duidelijke aannames. Het valt de PvdA op dat de kosten voor gebouw/personeel ieder jaar toenemen. 

Op zich vindt zij dit niet zo vreemd omdat de gehele provinciale organisatie moet groeien. Er zijn goede 



 - 5 - 

ambtenaren nodig en er moet goede automatiseringsondersteuning zijn. Wel moet kritisch gevolgd 

worden of alles wel nodig is. Inhoudelijk wil de PvdA op een ander moment verder gaan. 

 

De fractie van het CDA is van mening dat de loonkosten zo realistisch mogelijk begroot moeten worden. 

In het verleden wilde het wel eens gebeuren dat deze kosten niet juist geraamd waren. Tevens is de 

fractie van het CDA van mening dat het college voorzichtig te werk gaat, gezien de batenkant. 

 Het CDA is van mening dat verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) alleen aan de orde is, 

wanneer daar echt reden voor is en daar valt een begrotingstechnische sluiting van de begroting niet 

onder. Het CDA vindt de in de notitie opgenomen passage over het BTW-compensatiefonds  te 

oppervlakkig. Er worden geen consequenties aangegeven. Hoe pakt dit uit? 

 

Gehoord de discussie, ziet de fractie van D66  geen reden tot het maken van opmerkingen omtrent de 

notitie. Wel vraagt de fractie naar de financiële inschatting van de kosten van de Euro-invoering. 

 

De fractie van GroenLinks vindt dat sprake is van een gedegen voorbereiding. Voor een nadere 

discussie wacht zij echter een herziene versie voor de behandeling in april af.  

 

De fractie van de SGP vraagt met betrekking tot de ontwikkeling van de loonkosten of aangegeven kan 

worden hoe wij staan ten opzichte van andere provincies. 

 

Fractie Kalkman heeft geen opmerkingen. 

 

De heer Van Hemmen antwoordt dat de moeilijkste vraag om uit te leggen wordt gesteld door de heer 

Van Dalen. Sterk gesimplificeerd komt het er op neer dat de opbrengst uit de opcenten per provincie in 

zekere zin in mindering wordt gebracht op de Provinciefondsuitkering per provincie. De totale opbrengst 

uit opcenten MRB is in de grotere provincies relatief hoog is en in de kleine provincies laag. Indien de 

landelijke opbrengst uit opcenten groeit, is dit in principe voordelig voor de kleinere provincies.  

In Flevoland is de groei van de belastingopbrengsten echter flink hoger dan het landelijk gemiddelde, 

zodat ook een relatief groot bedrag in mindering wordt gebracht. Hierdoor valt het eerdergenoemde 

voordeel weer grotendeels weg.   

 

Vergelijking met andere provincies met betrekking tot de normkosten is moeilijk, omdat zoveel andere 

factoren bepalend zijn. De provincie is een open huishouding waarin zij naast het uitvoeren van 

wettelijke taken vrij is in de invulling van maatschappelijke vraagstukken etc. Dit wordt nog bemoeilijkt 

door de besteding van gelden door andere provincies wegens verkoop van de nutsbedrijven. 

 

Met betrekking tot het niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis wordt voorzien dat op basis van een 

onderhoudsplan meer geld nodig is. Dit zal een permanente dotatie zijn aan de voorziening groot 

onderhoud. 

 

De opmerkingen van het CDA omtrent mogelijke verhoging van de motorrijtuigenbelasting, sporen met 

de lijn die het college voor ogen heeft. 

 

Met betrekking tot het BTW-compensatiefonds ligt het in de verwachting dat invoering ervan 

waarschijnlijk nog een jaar zal worden uitgesteld. Het inzicht in de effecten ervan zijn onduidelijk.  

 

Eventueel te maken kosten voor de invoering van de Euro, zullen in het jaar 2001 worden gemaakt en 

zijn dus in het kader van deze notitie voor 2002 niet aan de orde.  

 

Van het Organisatie Ontwikkelingstraject komt geen eindrapport omdat het een ontwikkelingstraject is. 

Als het goed is dan zijn de effecten ervan in de loop van de tijd merkbaar, met name voor de organisatie 

zelf. 

 

 

4. Sluiting 

 


