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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 7 maart om 19.30 uur  in het Provinciehuis te Lelystad.  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

mevrouw L.M.Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren D.H.A.van Hemmen (CDA) en W.G.de Raad 

(VVD), leden van het college van Gedeputeerde Staten; 

de heren T. van Amerongen (VVD), R.Th. van der Avoort (VVD), M. Bogerd (SGP), J.M. Bos (PvdA), B. 

Brand (ChristenUnie), G.W. Bulk (VVD) en J.L. Crebas (D66), mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de 

heren  

M. van Daalen (ChristenUnie), C.W. van Erk (VVD), C.J.M. Goossens (PvdA) en J. de Graaf (CDA), 

mevrouw  

K.J.H. Hasper-Wolters (CDA), de heren R.E. Haverkort (GroenLinks) en F.G. Hoekstra (CDA), de dames  

E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), M.W. de Jong (D66) en F.T. Joosse (ChristenUnie), de heren J. 

Kalkman (fractie-Kalkman), W.P. Keur (VVD), G.J. Kolstee (CDA), H.A. Kramer (VVD), C.J.J. de Kroon 

(CDA), F.D. van Kuik (PvdA), A.H.R. Leijten (CDA) en C.A.A.A. Maenhout (VVD), mevrouw I. Maters-

Meuleman (CDA), de heren  

W. van der Meulen (VVD), A.B. Mossad (CDA), J. Purvis (VVD), E.Schaap (GroenLinks), I.J.W. Valk (PvdA), 

J.P. Visser (fractie-Visser) en L.D. van der Wal (D66), mevrouw M.P.M.M. van der Wee (GroenLinks), de 

heer R. de Wit (SGP), mevrouw C.T. Zelvelder-van der Laan (PvdA) en de heer P. Zijlstra (CDA). 

 

Afwezig zijn: 

de heer H. Dijksma (VVD), lid van het college van Gedeputeerde Staten; 

de heer W. Baarsen (ChristenUnie), mevrouw J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), mevrouw M.L. Ebbens-Smit 

(VVD),  

de heer J.W. van der Pijll (GroenLinks) en de heer J.P. Slicht (PvdA). 

 

Voorzitter: 

de heer mr. M.J.E.M. Jager, Commissaris der Koningin. 

 

Griffier: 

de heer T. van der Wal, griffier. 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter: Dames en heren. De vergadering is geopend. 

Ik deel u mede dat berichten van verhindering zijn binnengekomen van mevrouw Binnerts, mevrouw 

Ebbens, de heer Dijksma, de heer Van der Pijll, de heer Baarsen en de heer Slicht. De heer Kramer 

heeft ons laten weten dat hij iets later zal komen. 

Ik deel u mede dat één van de leden van de Staten heeft aangekondigd het college mondeling vragen te 

willen stellen. Ik stel voor dat wij hem daartoe na de behandeling van agendapunt 2 in de gelegenheid 

stellen. Daarmee wijken wij enigszins van het reglement van orde af, maar het lijkt mij goed eerst het 

nieuw benoemde Statenlid te beëdigen, zodat hij het schouwspel van vraag en antwoord niet in de foyer 

behoeft te volgen maar het achter de tafel zittend kan meemaken. 

Ik verzoek de griffier de heer Keur binnen te geleiden. 
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2. Beëdiging Statenlid 

De voorzitter: Ik verzoek u allen te gaan staan. 

 

De heer Keur legt in handen van de voorzitter de eed af. 

 

De voorzitter: Ik heet u hartelijk welkom. U bent weer terug in ons midden en uw nieuwe naambordje is 

er al. 

 

2a. Mondelinge vragen door de heer Crebas 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Met ingang van 1 maart jongstleden is de provincie bevoegd 

gezag ten aanzien van de uitvoering van het Vuurwerkbesluit. Dit besluit is, zoals bekend, tot stand 

gebracht om na de ramp in Enschede een grotere veiligheid te kunnen waarborgen van de burgers die 

in de omgeving van vuurwerkbedrijven wonen. 

De Zeeuwse Gedeputeerde Poppelaars was voor de provincies betrokken bij de voorbereiding van het 

Vuurwerkbesluit. Hij zegt in het blad "Provincies NL" van 20 februari 2002 dat de samenwerking tussen 

de provincies en de gemeenten en de voorbereiding op de uitvoering zeer goed zijn verlopen. Onze 

vraag is of dit ook geldt voor de samenwerking tussen de gemeente Dronten en uw college. Zijn 

afspraken gemaakt? Wij vragen ons dit af omdat in de Drontense samenleving en politiek het gevoel 

leeft dat de gemeente Dronten te passief is ten aanzien van de opslag van vuurwerk, dit in de 

wetenschap dat het dossier per 1 maart naar de provincie Flevoland zou worden doorgeschoven. Kan 

dit financiële consequenties hebben voor de provincie? 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Het is juist dat de provincie met ingang van 1 

maart jongstleden bevoegd gezag is in het kader van het Vuurwerkbesluit voor bedrijven met 

evenementenvuurwerk en bedrijven met meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk. 

Op de vraag van de heer Crebas of wij in de overgangstermijn goed overleg hebben gehad met de 

gemeente Dronten is mijn antwoord "ja". Wij hebben hierover zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg 

gehad. De formele positie hebben wij natuurlijk pas per 1 maart jongstleden gekregen. 

De gemeente Dronten heeft in het traject naar de nieuwe situatie toe geworsteld met het feit dat het 

Ministerie onvoldoende duidelijk was. Het Vuurwerkbesluit is pas half december afgekondigd en de 

gemeente Dronten heeft zich heel lang afgevraagd welke de criteria zijn en wat precies in de 

vergunningen moet worden opgenomen. Wij wachten nog op nadere informatie over de 

schaderegeling. Daarover moet nog een circulaire van VROM komen. 

De provincie is zoals gezegd met ingang van 1 maart bevoegd gezag geworden. Dat geldt niet alleen 

voor Broekhof maar ook voor een drietal andere bedrijven in Flevoland: een bedrijf in Dronten, een 

bedrijf in Lelystad en een bedrijf in Almere. Die vier bedrijven hebben evenementenvuurwerk in opslag 

en zijn zodanig op een industrieterrein gelegen dat gesaneerd zal moeten worden. Wij hebben al 

brieven doen uitgaan naar deze vier bedrijven, waarin wij hebben aangekondigd dat wij op korte termijn 

met hen willen overleggen. Zij weten wat het rijksbeleid in dezen is en weten dus ook waarover wij 

gaan praten. 

De heer Crebas heeft gevraagd of een en ander voor de provincie wellicht financiële consequenties zal 

hebben. Zoals gezegd zijn wij in afwachting van de circulaire van VROM waarin de schaderegeling zal 

worden bekendgemaakt. Als wij de vergunningen voor het evenementenvuurwerk intrekken, zullen de 

desbetreffende bedrijven daartegen mogelijk in beroep gaan. De eenzijdige taxatie, waarvan in de Wet 

Milieubeheer sprake is, zal door de bedrijven waarschijnlijk niet worden geaccepteerd. Daarover zal 

overlegd moeten worden met het bedrijf, misschien ook met de gemeente en in ieder geval met het rijk. 

Toegezegd is dat het rijk een schadevergoeding zal uitkeren. 

De bedrijven met evenementenvuurwerk hebben een aantal mogelijkheden. Zij kunnen daarmee totaal 

stoppen, maar zij kunnen daarmee ook op een andere locatie doorgaan. Het Ministerie van VROM is 

nog niet zover dat het voor het midden van Nederland al andere locaties heeft kunnen aanwijzen. Voor 

het zuiden en het noorden van Nederland is dat inmiddels wel gedaan. 

Wij zijn dit traject dus onder behoorlijke tijdsdruk ingegaan. Het IPO heeft met VROM een contract 

gesloten en ik moet constateren dat de totale klus die wij hebben overgedragen gekregen met te weinig 

menskracht dan wel middelen gepaard is gegaan. De verdeelsleutel wijst erop dat wij als provincie 

aanvullend, dus in het eigen apparaat, mensen of middelen zullen moeten vrijmaken om deze taak 

naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Dit is de stand van zaken op dit moment. 
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3. Notulen van de openbare vergadering d.d. 7 februari  2002 

De voorzitter: Op bladzijde 12, waar mevrouw Binnerts aan het woord is, is een bedrag van ƒ 110.000,- 

vermeld, waar € 110.000 moet staan. Het verschil is slechts klein! 

Op bladzijde 15, in de 13e regel, staat dat wordt voorgesteld het advies van de gemeente over te 

nemen, waar bedoeld is het advies van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften. 

 

De notulen van de vergadering van 7 februari 2002 worden met inachtneming van de aangebrachte 

wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter: Ik deel u mede dat zeer recent een uitspraak van de Raad van State is binnengekomen 

inzake het beroep dat door een aantal instanties, waaronder de Minister van Economische Zaken en de 

NAM, is ingesteld tegen het Omgevingsplan, de concrete beleidsbeslissing met betrekking tot het verbod 

te boren in het IJssel- en Markermeer. De uitspraak van de Raad van State leidt ertoe dat deze concrete 

beleidsbeslissing van Provinciale Staten is vernietigd. Die uitspraak is niet geheel onverwacht, maar wij 

zullen ervoor zorgdragen dat de uitspraak in uw bakjes terechtkomt, zodat u daarvan kunt kennisnemen. 

Overigens is geen van de in het kader van het Omgevingsplan genomen besluiten vernietigd. 

 

5. Ingekomen stukken 

1. Een brief van I.W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede waarin een aantal kritische opmerkingen t.a.v. de 

jaarrrekening 2000 gemaakt wordt en een aantal vragen wordt gesteld. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. Wij zouden graag zien dat de brief van de heer Verhoef voor 

de commissie FZWE wordt geagendeerd. 

 

De voorzitter: Dat zeg ik bij dezen toe. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten het stuk voor de commissie FZWE 

te agenderen. 

 

 2. De uitspraak van de arrondissementsrechtbank Zwolle n.a.v. het door de Christelijke 

Oratoriumvereniging Stella Maris ingediende beroepschrift op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht inzake afwijzing aanvraag subsidie. De arrondissementsrechtbank verklaart het 

beroep van Stella Maris ongegrond en onderschrijft de motivatie van Provinciale Staten om de 

ingediende aanvraag om subsidie af te wijzen. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten het stuk 

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

3. Een brief van het DG Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waarbij de 

Startnotitie N50 Ramspol –Ens wordt aangeboden. Het officiële verzoek om advies over de 

richtlijnen zal namens de Minister van Verkeer en Waterstaat door het DG Personenververvoer 

worden toegezonden.  

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene besloten de Startnotitie in 

handen van het college te stellen en het advies t.z.t. ter kennisneming aan de commissie WMVV toe te 

zenden. 

 

6. Voorstel inzake ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad 

De heer De Graaf: Mijnheer de voorzitter. Overheden willen of moeten soms samenwerken vanuit een 

schaalniveau. Als een overheid een bepaald onderwerp niet alleen kan uitwerken gebeurt dat in overleg 

met collega-overheden. Daarvoor hebben wij in dit land de Gemeenschappelijke Regeling. Ik vind dat 

een Gemeenschappelijke Regeling de minst mogelijk ondemocratische regeling is. Met andere woorden: 

"next best" voor een normaal, democratisch gelegitimeerd, orgaan zoals een raad of de Staten. Wij 

hebben hier te maken met zogenaamde getrapte democratie. Een Gemeenschappelijke Regeling is naar 

mijn mening beter dan samenwerkingsvormen waarbij er nog minder controlemogelijkheden voor de 

verkozen volksvertegenwoordigers zijn. 
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Hoe dit op termijn een uitwerking zal hebben in het duale systeem moeten wij afwachten. Wij hebben 

daarmee nog geen ervaring opgedaan. De gemeenten gaan ons daarin voor. Misschien zal de wetgever 

nog wijzigingen in de wet aanbrengen. 

De CDA-fractie heeft in de commissie haar standpunt verwoord over het wel of niet laten deelnemen van 

Almere. Wij vinden het afgesproken evaluatiemoment een goed moment om te trachten Almere alsnog 

te laten meedoen. 

 

De heer Van Kuik: Mijnheer de voorzitter. Ik kan mij grotendeels bij de woorden van de heer De Graaf 

aansluiten. Wij zijn van mening dat de deelname of niet deelname van Almere zeker van belang is. De 

positie die het nieuwe gemeentebestuur van Almere met betrekking tot de toekomstige problematiek van 

de ontwikkeling van de stad zal bepalen, speelt daarbij natuurlijk een rol. Dat moeten wij uiteraard 

afwachten. Wij zullen de ontwikkelingen met grote belangstelling volgen. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. Omdat de GroenLinks-fractie twee punten van zorg heeft, 

heeft zij in de commissie een voorbehoud gemaakt. 

Het eerste punt van zorg is de democratische legitimatie van dit soort overlegorganen, waarover de heer 

De Graaf zoëven ook een opmerking heeft gemaakt. De realiteitszin gebiedt ons echter in te zien dat 

overlegstructuren als deze altijd zullen blijven bestaan en het daarom goed is daarin een structuur aan te 

brengen. Dat is beter dan zo'n overlegvorm helemaal vrij te laten. In dat licht bezien zien wij hetgeen 

wordt voorgesteld als een goede ontwikkeling. 

Een ander punt van zorg is de positie van de gemeente Almere. De gemeente Almere doet in feite nu al 

niet onder voor een stad als de gemeente Utrecht. Daarvan behoef ik u niet te overtuigen, dat wordt 

Statenbreed erkend. Wij vinden dit punt van zorg echter niet van dien aard dat wij dit voorstel niet 

zouden willen steunen. 

Met de kritiekpunten die wij hebben, willen wij toch akkoord gaan met het voorliggende voorstel. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ook wij beseffen dat zo nu en dan een weg moet worden 

gevonden om op een goede manier met elkaar te kunnen samenwerken, waarbij ook afspraken moeten 

worden gemaakt over de wijze waarop die samenwerking gestalte krijgt. In zoverre is er wat ons aangaat 

niets mis met deze Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad. Wij delen de 

reeds door de voorgaande sprekers onder woorden gebrachte zorg over het democratische gehalte van 

dit soort organen, die niet rechtstreeks door de kiezers aanspreekbaar zijn. 

Meer zorg hebben wij over de positie die de provincie Flevoland in dit samenwerkingsverband inneemt. 

In dit samenwerkingsverband gaat het voor een belangrijk deel over de plaats van Almere, over hetgeen 

Almere in het samenwerkingsverband kan betekenen. De provincie vertegenwoordigt uiteraard ook de 

gemeente Almere, maar naar ons idee is versterking van de provincie zeer noodzakelijk. Nu wordt 

besloten dat de vertegenwoordiging van Almere na het eerstvolgende evaluatiemoment zal kunnen gaan 

plaatsvinden, maar het is niet duidelijk wanneer dat evaluatiemoment precies zal zijn. De evaluatie zal 

na één à anderhalf jaar plaatsvinden. In de tussentijd zal waarschijnlijk al heel veel gebeuren. Wij 

verzoeken u te willen nagaan of het evaluatiemoment wellicht naar voren kan worden gehaald of dat er 

misschien toch nog een mogelijkheid is om Almere, onafhankelijk van het evaluatiemoment, in dit 

samenwerkingsverband binnen te praten. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Het voorstel inzake het ontwerp van de Gemeenschappelijke 

Regeling Samenwerkingsverband Randstad plaatst ons in een lastige spagaat. 

Wij zijn het er allen hartgrondig over eens dat Almere deel behoort uit te maken van die regeling, maar 

nog niet alle partners zijn daarvan overtuigd. Uw voorstel is nu te handelen volgens het principe "If you 

can't beat them, join them". Wel stelt u als eis dat een evaluatiemoment wordt bepaald, waarop de 

werking van de regeling zal worden beoordeeld en waarmee tevens een moment wordt gecreëerd 

waarop Almere mogelijk alsnog zal kunnen toetreden. Wij gaan schoorvoetend met dit voorstel akkoord, 

maar willen wel naar voren brengen dat wij, als straks bij het evaluatiemoment zal blijken dat Almere niet 

kan toetreden, de rug recht moeten houden. Als de anderen dan niet tot een ander inzicht zijn gekomen 

met betrekking tot de deelname van Almere aan de regeling, moeten wij daaruit onze conclusies 

trekken. 

In navolging van hetgeen zojuist door de heer De Graaf en anderen is gemeld, willen wij in het verlengde 

van dit voorstel evenals in de commissie onze zorg uitspreken over de "wildgroei" aan externe 

samenwerkingsverbanden, waarin buiten het directe blikveld van de gekozen volksvertegenwoordigers 

heel wat beslissingen lijken te worden genomen.  



 
 

- 6 - 

De ontbrekende democratische legitimatie gaat ons zeer aan het hart. Dit soort regelingen maakt de 

transparantie van de overheid als partner er niet beter op. Wij moeten en willen daarop zeer alert zijn. 

 

De voorzitter: Ik denk dat ik kort kan zijn. Het college is het met de Staten eens dat het zeer te betreuren 

valt dat wij op dit moment nog niet voldoende steun hebben voor het nu al toetreden van Almere tot deze 

Gemeenschappelijke Regeling. Op dit moment is dat de realiteit. Ik heb geen garanties, maar zelf ben ik 

ervan overtuigd dat dit standpunt van de tegenstanders achterhaald is en zal blijken te zijn. Laat ik het 

zo formuleren: het kost nog even tijd om dat tot hen te laten doordringen. 

In deel III van de Vijfde Nota staat dat het zeer waarschijnlijk is dat Almere aan een andere tafel wil zal 

gaan meepraten. Ik doel op de BCR. De Minister heeft in de laatste BCR-vergadering ook heel expliciet 

gezegd dat dat zijn wens is. Het is natuurlijk heel wonderlijk dat Almere in het overleggremium van de 

randstad met de Minister aanschuift op eigen titel en niet via het verband van deze regeling. Dat is een 

heel wonderlijke situatie. Er zijn dus al trends en ontwikkelingen die erop duiden dat Almere op enig 

moment wel tot deze regeling zal gaan toetreden. Vandaar dat wij in het voorstel gesteld hebben dat wij 

de zaak uiterlijk op het moment van de evaluatie opnieuw met de partners willen bezien. Dat betekent 

niet dat wij daarmee tot het moment van de evaluatie behoeven te wachten. Uiterlijk op het moment van 

de evaluatie willen wij dit punt formeel op de agenda hebben in het overleg over de dan te evalueren 

Gemeenschappelijke Regeling. Ik sluit echter in het geheel niet uit dat als gevolg van de door mij 

geschetste ontwikkelingen al eerder al dan niet in formele zin sprake zal zijn van het aanschuiven van de 

gemeente Almere. Wij zouden dat zeer toejuichen. 

Vrijwel alle fracties hebben opmerkingen gemaakt over de democratische legitimatie van 

Gemeenschappelijke Regelingen. Zo lang wij bijvoorbeeld discussies over de omvang van het 

middenbestuur in Nederland niet ten principale met elkaar zullen hebben gevoerd en succesvol zullen 

hebben afgerond zullen wij, als het gaat om het met elkaar kijken naar grensoverschrijdende 

maatschappelijke problemen waarvoor wij als provincies en gemeenten staan, te maken hebben met de 

noodzaak van samenwerken, de noodzaak te kijken of wij gemeenschappelijk kunnen komen tot een 

zekere sturing van processen, waarvoor de invididuele overheidsorganen verantwoording moeten 

nemen en verantwoording moeten afleggen aan hun achterban in de volksvertegenwoordiging. Dat zal 

noodzakelijk blijven. Als er ooit schaalvergroting in het middenbestuur zal komen, zal misschien ook nog 

samenwerking over de grenzen heen nodig zijn, maar dat zal dan met minder partners zijn. 

Ik heb begrip voor de door de diverse fracties uitgesproken zorg over de democratische legitimatie, maar 

ik wil benadrukken dat het onvermijdelijk is dat wij op deze wijze met andere overheden samenwerken. 

Daaraan wil ik toevoegen dat wij dat niet alleen in het belang van onszelf als provincie en inliggende 

gemeenten doen - voor wat deze regeling betreft doel ik dan op Almere -, maar wij het ook hebben over 

een belangrijk deel van Nederland waarmee wij aan tafel zitten om te praten over hetgeen moet gaan 

gebeuren. Als wij een dergelijke regeling niet in het leven roepen, zullen wij niet met elkaar aan tafel 

zitten en kan het gebeuren dat buiten ons om en langs ons heen dingen gebeuren die wij niet wensen. 

Er is nog één ding dat ik wil melden. Daarover zijn door de Staten geen vragen gesteld, maar ik vind dat 

de Staten er recht op hebben erover te worden geïnformeerd. Op enig moment is er discussie geweest 

over de omvang van het dagelijks bestuur van deze regeling. Bij nader overleg is gebleken dat absoluut 

geen overeenstemming te bereiken was over een uitbreiding van het dagelijks bestuur tot acht leden, 

zoals door sommige delen van de randstad is gevraagd. Op dit moment blijft het dus bij vijf leden. 

Daaraan wil ik toevoegen dat pogingen worden gedaan afspraken te maken over een rouleersysteem 

van benoemingen tot lid van het dagelijks bestuur, zodat iedere partner gedurende een bepaalde 

periode in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zal kunnen zijn. 

Hierbij wil ik het laten. Is er behoefte aan een tweede termijn? 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Wij weten dat de provincie Flevoland haar best heeft gedaan 

om ervoor te zorgen dat Almere wel deel kan uitmaken van deze regeling. Het is te betreuren dat dat 

niet is gelukt. Ik denk dat wij het maximaal haalbare er uitgehaald hebben. Ik zou zeggen: zo snel 

mogelijk evalueren en als zich een gelegenheid voordoet moeten wij proberen ervoor te zorgen dat deze 

omissie wordt hersteld. 

 

 

 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ik schat de situatie met betrekking tot Almere anders in dan 

collega Maenhout. Onze fractie betreurt het zeer dat Almere niet aan dit samenwerkingsverband 
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deelneemt. Het gaat hierbij om partijen die met elkaar gaan praten over een andere partij die er niet bij 

kan zijn. Veel van het in het kader van deze regeling te voeren overleg zal naar mijn inschatting gaan 

over wat Almere zal kunnen inbrengen. 

Onze fractie blijft van mening dat Almere er vanaf het begin bij zou moeten zijn en is dan ook niet van 

zins voor dit voorstel te stemmen. 

 

De voorzitter: Ik wil een misverstand wegnemen. Wij vinden de deelname van Almere heel belangrijk en 

hebben er hard voor gepleit dat de gemeente Almere, gezien haar taakstelling, ook aan deze tafel komt 

te zitten. De opmerking dat alleen in het geval van Almere over en zonder iemand zal worden gesproken 

gaat mijns inziens echter te ver. De provincies die aan deze regeling deelnemen vertegenwoordigen alle 

in hun provincie gelegen gemeenten. Dat is hun taak. Het is niet juist te veronderstellen dat zonder 

Almere over Almere zal worden beslist. 

Bovendien wil ik herhalen dat Almere in de BCR wel aan tafel zal komen te zitten en voorts wil ik erop 

wijzen dat er nog een afzonderlijk convenant Almere-rijk-Flevoland over de ontwikkeling van Almere 

komt. Daarover hebt u op 1 maart en inmiddels misschien ook al schriftelijk informatie ontvangen. Ik ben 

van mening dat de heer Van Daalen de "zieligheidsgraad" van Almere te veel opvoert. 

 

De heer De Graaf: Mijnheer de voorzitter. Ik wil collega Van Daalen een vraag stellen. Door tegen deze 

Gemeenschappelijke Regeling te stemmen gebruikt hij een zwaar wapen. Moeten de overige leden van 

de Staten die stellingname opvatten als min of meer een motie van wantrouwen jegens het college van 

Gedeputeerde Staten, dat de belangen van Almere "for the time being" zal gaan behartigen? 

 

De heer Van Daalen: Nee, dat mag u daaruit niet opmaken en dat hebt u mij ook niet horen zeggen. 

 

De heer De Graaf: U stemt tegen de totale regeling. 

 

De heer Van Daalen: Dat doe ik omdat ik geen mogelijkheid heb om tegen een deel van de regeling te 

stemmen. 

 

De voorzitter: Dat is juist. Het is slikken of stikken. 

 

De heer De Graaf: U hebt ook geen amendement of motie ingediend. Ik vind het afstemmen van het 

gehele voorstel een erg zwaar wapen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten 

besloten, onder aantekening dat de fractie van de ChristenUnie geacht wenst te worden te hebben 

tegengestemd. 

 

7. Voorstel inzake deelneming vernieuwingsimpuls provinciale democratie alsmede vaststelling van de 7e 

wijziging van de begroting 2002 van de provincie Flevoland 

De heer Bulk: Mijnheer de voorzitter. De politieke betrokkenheid van de burgers, meer transparantie in 

het lokale en regionale bestuur, daarom is het ons allemaal te doen bij dit voorstel. Als politieke partijen 

en politici moeten wij dat verdienen. Je kunt natuurlijk wel loze beloften doen, maar daarop zit niemand 

te wachten. Wij zullen het in de praktijk bij de burgers moeten verdienen. 

Op de Statenconferentie bleek een- en andermaal duidelijk dat het hierbij om een cultuuromslag gaat. 

De burger wil duidelijkheid en die duidelijkheid dienen wij als politici en als politieke partijen te geven. 

Laten wij hopen dat de door de burgers gewenste duidelijkheid er dankzij deze vernieuwingsimpuls zal 

komen. 

Wij gaan akkoord met dit voorstel. 

 

De heer De Graaf: Mijnheer de voorzitter. Een korte, zijdelingse opmerking. Onze fractie gaat met dit 

voorstel akkoord, maar wil er wel op wijzen dat een pilot betekent dat wij hiervan niet alleen zelf moeten 

leren, maar de ervaringen die wij opdoen ook een olievlekwerking naar de andere provincies toe moeten 

hebben. Mijn vraag is of dat voldoende is gewaarborgd. Zal aan dat aspect aandacht worden 

geschonken opdat anderen van onze ervaringen zullen kunnen profiteren? Wij mogen als één van de 

vier meedoen. Ook hierdoor zal Flevoland weer een beetje beter op de kaart komen te staan. 
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De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. In de commissie heeft de fractie van GroenLinks met dit 

voorstel ingestemd, maar ik wil u nog wel een aanvullende vraag stellen. 

In de voorliggende tekst wordt gesproken over de mogelijke deelname van Flevoland aan het project. 

Mijns inziens is de keuze daaraan deel te nemen al gemaakt en praten wij op dit moment alleen over de 

financiële consequenties van die keuze. 

In tegenstelling tot de heer De Graaf ben ik van mening dat een pilot iets is wat je voor de troepen uit 

doet. In IPO-verband zijn vier provincies benoemd die deze pilot uit eigen budget zullen betalen, dit 

uiteraard door het IPO geflankeerd en daarbij drie andere provincies op sleeptouw nemend. De evaluatie 

en de backing up moeten uit een andere hoek komen dan van de pilot-provincies. 

Het lijkt er heel sterk op dat de pilot de termijn van het volgende college en uiteraard de Staten volgt, 

namelijk vier jaar. Het is interessant dat de Staten zullen kunnen profiteren van de consequenties van 

het dualisme. Een structurele personele uitbreiding is daarbij een aangenaam verschijnsel, maar de 

invulling zullen wij nog nader moeten bespreken. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 hoopt dat wij met verve de uitdaging zullen 

oppakken in de komende jaren de provinciale democratie dusdanig te vernieuwen, dat zij zichtbaarder 

zal worden en dit te zien zal zijn bij het opkomstpercentage in 2007. Een en ander is onzes inziens 

onlosmakelijk verbonden met een wezenlijke cultuuromslag bij provinciale volksvertegenwoordigers - de 

heer Bulk duidde daar ook op - en daarbij kunnen wij nog wel wat vraagtekens plaatsen. 

Het is aan ons allen de handschoen op te pakken en de burgers duidelijk te maken wat wij doen en 

waarvoor wij staan. Wij moeten vooral de hoop niet opgeven dat in de maatschappij breed zowel de 

kwetsbaarheid als ook de verworvenheden van het hebben van een democratie weer bekender worden. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Het is goed te anticiperen op de nieuwe Wet Dualisering 

Provinciaal Bestuur. Flevoland vervult daarin een pilotrol. Wij verwachten daarvan veel en willen u 

adviseren de Statenleden vanaf het begin goed bij de nieuwe aanpak te betrekken. Dat geldt niet alleen 

voor de structuurkant, maar ook voor de cultuurkant waarvoor al eerder aandacht is gevraagd. De 

cultuuraspecten zijn even belangrijk en iedereen dient daarbij betrokken te worden. 

U vraagt ons een krediet voor de personele kosten beschikbaar te stellen. Verwacht u ook nog andere 

kosten of lasten? 

 

De voorzitter: Allereerst wil ik de Statenfracties dankzeggen voor de steun die zij voor dit voorstel 

hebben uitgesproken. Gezien de wijze waarop wij samen met de Staten met dit onderwerp bezig zijn 

komt die steun natuurlijk niet onverwacht. 

Inmiddels ligt het voortouw bij de Staten. Daarmee geef ik meteen een antwoord op de vraag van de 

heer Bogerd, die als geen ander weet dat wij een werkgroep bestuurlijke vernieuwing hebben die deze 

pilot vanuit de Staten begeleidt. De werkgroep staat sinds kort onder voorzitterschap van een hem niet 

onbekend Statenlid. Vanuit die groep, die voor zo ver dat mogelijk is in facilitaire zin door het college en 

het ambtelijk apparaat zal worden ondersteund, moet de olievlekwerking waarover de heer De Graaf het 

had in ieder geval binnen dit huis plaatsvinden. Het bij deze ontwikkeling betrekken van alle Statenleden 

moet door die groep gebeuren. Ik wil vermijden dat de indruk ontstaat dat het college dat zal moeten 

regelen. 

Dan kom ik nu tot de olievlekwerking waarop de heer De Graaf doelde en waarover de heer Schaap ook 

iets heeft gezegd. Hoe zullen de ervaringen die wij in deze pilotfase opdoen worden verspreid? Ook de 

andere drie pilot-provincies doen ervaringen op en het geld dat door de rijksoverheid in deze pilots wordt 

gestoken zal voornamelijk worden besteed aan het opzetten van een netwerk en de wetenschappelijke 

begeleiding van alle initiatieven en activiteiten in de pilotprovincies, met als doel de ervaringen die 

daarmee worden opgegaan ook te verspreiden over de provincies die niet de pilotstatus hebben 

gekregen. Flevoland behoeft dus niet het wiel uit te vinden als dat elders al is gebeurd. Er zal sprake zijn 

van een uitwisseling van ervaringen. 

De heer Schaap heeft een vraag gesteld over de personele inzet. Wij gaan er inderdaad van uit dat de 

cultuuromslag en alles wat daarmee samenhangt, waarmee de nieuwe Staten vanaf 2003, dus na de 

verkiezingen, een begin zullen moeten maken, enige ondersteuning zullen behoeven. Het zal wel zo zijn 

dat, in relatie tot wat waarschijnlijk door de wet zal worden voorgeschreven, een griffie of een griffier van 

de Staten, natuurlijk ook zal worden gekeken naar de functie zoals wij die nu gaan creëren. Wij zullen 

bezien in hoeverre die in de nieuwe opzet een rol zal kunnen gaan vervullen.  
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Als wij met elkaar een idee hebben over de invulling van de ambtelijke ondersteuning van de Staten 

door het reguliere apparaat en de griffiersfunctie zal deze plek die wij nu creëren weer aan de orde 

komen. 

 

De heer Schaap: U hebt zich vrij cryptisch uitgedrukt. Ik veronderstel dat de heer Bogerd begrijpt aan 

welke functie u hebt gerefereerd. Misschien kan hij die functie toelichten, dan weet iedereen waarover 

wij het hebben. 

 

De heer Bogerd: Ik ben enigszins duaal bezig. Ik spreek het college aan op zaken die het ons heeft 

aangeboden, maar het is mogelijk dat er ook iets uit de Staten komt. Ik weet dat er iets aankomt. 

 

De heer Schaap: Ik ben u zeer dankbaar voor uw cryptische antwoord! De mystificatie neemt alleen 

maar toe. De voorzitter sprak over uw functie terzake. Uiteraard ben ik een groot voorstander van duale 

voorstellen uit de Staten. 

 

De voorzitter: De heer Bogerd is voorzitter van de werkgroep. Dat is waarop ik doelde. 

Ik realiseer mij dat ik de vraag van de heer Bogerd of er nog andere kosten op ons afkomen nog niet heb 

beantwoord. Ik weet dat de werkgroep aan het college het verzoek heeft gericht te bezien of haar een 

werkbudget ter beschikking kan worden gesteld. In het kader van de Voorjaarsnota zullen de Staten 

daarover moeten besluiten. Op dit moment beraadt het college zich hierover. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

8. Voorstel inzake formatieontwikkeling 2002 alsmede vaststelling van de 8e wijziging van de begroting 

2002 van de provincie Flevoland 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. In de commissie heeft mijn fractie met dit 

voorstel ingestemd met begrip voor de inhoudelijke argumentatie op dit moment. Wij hebben toen ook de 

door de Gedeputeerde aan de organisatie gegeven opdracht gehoord binnen de organisatie voor € 1,5 

miljoen oud voor nieuw te laten plaatsvinden. 

Het college legt voor wat de takendiscussie betreft de bal natuurlijk ook bij de Staten neer. Die discussie 

moeten de fracties richtinggevend opnemen en dat gebeurt ook. Ongetwijfeld zullen wij daarop 

binnenkort terugkomen. 

Dit voorstel leidt tot een begrotingswijziging waarmee wij uiteraard akkoord gaan. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Een korte opmerking. Wij vinden de voorstellen 

op zich redelijk, maar wij hadden liever een bredere afweging willen maken tegen de achtergrond van 

een totaalplan. Het is niet de eerste keer dat wij dit zeggen. Wij weten dat daaraan gewerkt wordt, maar 

willen dit toch graag nog eens aan u voorleggen. 

Overigens kan ik u mededelen dat wij met uw voorstel akkoord gaan. 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Het fenomeen dat thans voor ons ligt is door de GroenLinks-

fractie geaccepteerd en ondersteund. Dat wij met dit voorstel akkoord gaan hebben wij in de commissie 

al toegelicht.  

De Gedeputeerde heeft aangegeven dat voor oktober een integrale benadering in de planning staat. Wij 

willen het college graag nogmaals de wens voorleggen die integrale presentatie te vervroegen, dit zeker 

gegeven de teneur van een aantal andere stukken, waaronder het voorstel inzake het organisatie-

ontwikkelingstraject waarover wij straks zullen komen te spreken. Wat is realistisch en haalbaar met 

betrekking tot een integraal voorstel eerder dan in oktober van dit jaar? 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. De fractie van de ChristenUnie heeft in de commissie een 

voorbehoud gemaakt omdat nader overleg in de fractie noodzakelijk bleek. 

Inmiddels hebben wij kunnen vaststellen dat er ook een project oud voor nieuw zal komen, waarbij 

mogelijkerwijs tot een stukje opschoning zal kunnen worden gekomen. Dat is wat ons bezighoudt. 

Het lijkt erop dat in de afgelopen jaren meerdere malen "zomaar" mensen aan de organisatie zijn 

toegevoegd. De organisatie is in de afgelopen jaren gigantisch uitgedijd en de pijn daarvan is duidelijk 

merkbaar. Nu komt er weer 3,5 fte bij terwijl de plannen daarvoor er feitelijk al bij de begrotingsronde 

hadden kunnen of moeten zijn. Daar zit voor ons de zorg. Wij willen nogmaals tot uitdrukking brengen 

dat de groei van de organisatie ongecontroleerd lijkt door te gaan.  
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Wij zijn er blij om dat nu trajecten op gang komen die daaraan sturing lijken te gaan geven, zoals het 

OO-traject, dat anders ingezet zal worden dan in het verleden. Ook het traject oud voor nieuw kan 

daarbij een rol spelen en verder wil ik de takendiscussie noemen, die zal plaatsvinden op het moment 

waarop de Staten in dat kader voorzetten doen. 

Onze fractie wil haar voorbehoud opheffen en ik kan u mededelen dat wij met dit voorstel akkoord 

kunnen gaan. 

 

De heer Van Hemmen; Mijnheer de voorzitter. De door de portefeuillehouder in de commissie ELPOO 

gedane toezeggingen zijn namens het college gedaan. Het moment is goed afgewogen opdat de 

integrale benadering een rol zal kunnen spelen bij de afwegingen in het kader van de begroting 2003 in 

november. Naar mijn mening is het niet opportuun daar veel verder voor te gaan zitten. Een en ander 

dient op een goede wijze te worden opgebouwd. 

Natuurlijk ben ik er blij om dat de ChristenUnie heeft aangegeven met dit voorstel te kunnen instemmen, 

maar over de motivatie daarvoor ben ik niet erg enthousiast. Dit is niet zomaar een voorstel. De 

begroting 2002 is vastgesteld in november van het vorig jaar en daarin is deze stelpost opgenomen. Het 

college heeft de mogelijkheid die stelpost in te vullen. Uit de onderbouwing van het voorstel blijkt dat die 

invulling deels met nieuwe taken te maken heeft, die bij de voorbereiding van de begroting in de loop 

van het jaar natuurlijk al wel in beeld waren maar waarvan nadrukkelijk is gezegd dat wij ze wilden 

afwegen ten opzichte van andere ontwikkelingen, van andere vragen die vanuit de organisatie naar 

voren komen. De voorgestelde uitbreiding is zeker niet ongecontroleerd en ook niet schijnbaar 

ongecontroleerd. Wij hebben de Staten een zeer wel afgewogen voorstel voorgelegd. Ik kan de Staten 

verzekeren dat de wensen vanuit de organisatie de omvang van dit voorstel aanzienlijk overtroffen. Het 

college heeft heel nadrukkelijk gezegd wat wel en wat niet kan. 

Om het even helder te maken: er is een stelpost in de door de Staten vastgestelde begroting. De Staten 

konden verwachten dat het college zou komen met een voorstel tot invulling van die stelpost en die 

voorstellen liggen nu voor. Ik ben dan ook van mening dat de stellingname dat wij de Staten "zomaar" 

een voorstel hebben voorgelegd niet juist is. 

Overigens dank voor de instemming. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

9. Voorstel inzake tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk alsmede vaststelling van de 9e wijziging 

van de begroting 2002 van de provincie Flevoland 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

10. Voorstel inzake steun aan de Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. Voor Flevoland is een positieve beeldvorming, 

het imago, een heel belangrijke bijdrage om interesse te wekken voor vestiging van mensen, bedrijven 

en voorzieningen. Te vaak is dit gebied nog onbekend. Als beeldmerk speelt de kiekendief voor ons een 

grote rol, maar ook het beeld van de "Batavia", zelfs zeilend in de Australische wateren tijdens de 

periode van de Olympische Spelen, heeft beelden opgeleverd die de bekendheid van Flevoland en 

Lelystad goed hebben gedaan en nog steeds goed kunnen doen. Daarmee illustreren wij welke 

betekenis de "Batavia" en daarmee de activiteiten van de Bataviawerf voor de kuststrook van Lelystad 

en Flevoland hebben en nog kunnen hebben. Daarnaast komt nog de betekenis van de 

aantrekkingskracht als toeristische attractie en de grote betekenis die wij hechten aan de 

opleidingsmogelijkheid in het scholingsproject, waardoor de "Batavia" en de "Zeven Provinciën" mede 

zijn en worden gebouwd. Nu zal het scholingsproject zich richten op reïntegratie als gevolg van de 

gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt. 

De terugkeer van de "Batavia" kwam afgelopen zomer in gevaar en ook door de provincie is een 

aanzienlijke financiële bijdrage geleverd om de "Batavia" behouden aan de schans te kunnen laten 

afmeren. Over die inspanning is destijds fors gesproken, maar wij hebben als Staten van Flevoland de 

betekenis van de "Batavia" gezamenlijk met de gemeenteraad van Lelystad onderschreven. Tijdens de 

afwezigheid van de "Batavia" zijn de inkomsten fors teruggelopen terwijl de kosten van de 

instandhouding van het schip en het beheer van de werf onverminderd doorgingen.  
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Er is een interim-bestuur aangetreden dat orde op zaken moest stellen en de inspanningen van dat 

bestuur en de interim-directie hebben geleid tot een plan voor de werf en voor de deelname aan een 

intensieve samenwerking aan de kuststrook in het verband van de Federatie "De Bataafse Schans". Met 

name deze samenwerking aan de kuststrook is voor de VVD bij de bespreking van steun aan elk van de 

instellingen aan deze kuststrook steeds een belangrijke aanbeveling en later voorwaarde geworden. In 

dit Statenvoorstel wordt aan de samenwerking veel concreter dan voorheen kon aandacht gegeven en 

dat biedt ons een deel van het vertrouwen dat nodig is om de overige aspecten van het voorstel serieus 

in beschouwing te kunnen nemen. 

Het plan dat de aanvraag voor onze steun onderbouwt gaat uit van een te verlenen steun gedurende dit 

jaar, het jaar 2003 en het jaar 2004. Uitgangspunt is dat de stichting het daarna helemaal zelf zal kunnen 

redden. Daartoe is het plan onderbouwd met nogal optimistische ramingen van de groei van de 

bezoekersaantallen. Daaraan moet worden toegevoegd dat het gezamenlijk marketingplan voor 

Bataviastad met de geformuleerde aandachtspunten op het gebied van marketing, de inrichting van het 

direct omliggende terrein, dat de VVD nog eens nadrukkelijk onderstreept in de richting van de 

gemeente Lelystad, en de exploitatie van faciliteiten dit optimisme enigszins rechtvaardigen. 

Ook de reeds behaalde stijging van de bezoekersaantallen, afgezet tegen de aantallen bezoekers die de 

werf trok voordat de "Batavia" naar Australië ging en nog zonder het outletcenter, zouden het succes 

mogelijk kunnen maken. 

In het voorstel is gezorgd voor een nieuw geordend plaatje voor wat betreft het overzicht van alle eerder 

verstrekte subsidies en leningen ten behoeve van de "Batavia" en het plan is omgewerkt naar een 

driejarige steunoperatie, waarin de eerder overeengekomen aflossingen zijn meegenomen. Een 

gebundeld, opgefrist plan dus, waarin de exploitatierisico's zoveel mogelijk zijn verkleind. 

Door voorwaarden te verbinden aan onze steun en deze niet ineens maar gefaseerd uit te keren - op 

basis van de stand van zaken zal elk derde kwartaal worden besloten - al dan niet verder uit te keren, is 

een voor de VVD aanvaardbare oplossing gekozen. Toch wil ik hier nogmaals uitspreken dat wij de 

eigendom van gronden niet zonder meer willen overdragen omdat dit ongewenste planogische 

ontwikkelingen mogelijk zou maken. Naar ons oordeel is de eigendom van de grond juist vooralsnog een 

middel om het risico voor de provincie te verkleinen. Uiteraard zullen de grond en het gebruik ervan 

moeten bijdragen aan de kwaliteit en de bestemming van de kuststrook, maar daarvoor zijn overleg en 

gezamenlijkheid van inzichten in de eerstkomende tijd doorslaggevend genoeg. Onze steun vloeit 

immers niet voort uit een provinciale taak, maar wordt gegeven op basis van vrijwilligheid, die niet met 

vrijblijvendheid mag worden verward, en op basis van erkenning van de mogelijke en verwachte 

betekenis van de Bataviawerf als onderdeel van de gehele kuststrook. Daarbij mag de inzet van alle 

vrijwilligers overigens niet worden vergeten. 

De VVD-fractie kan in het licht van het voorgaande instemmen met het gehele voorstel en wacht het in 

de commissie toegezegde overzicht van de uitgaven in de laatste tien jaar, dat u ons in april zult 

voorleggen, af. 

 

De heer De Graaf: Mijnheer de voorzitter. In de commissie is de CDA-fractie al akkoord gegaan met dit 

voorstel. Daarom wil ik daarover nog slechts een enkele opmerking maken, deels om te stipuleren wat 

wij in de commissie hebben gezegd. 

Evenals mevrouw Creemers dat zojuist heeft gedaan wil ik het verschil tussen het Nieuw Land Polder 

Museum en de Bataviawerf beklemtonen. Het Nieuw Land Polder Museum is ons eigen provinciaal 

museum, het is ook ons eigen initiatief geweest. De provincie blijft daarvoor verantwoordelijk, wat er ook 

gebeurt. De "Batavia" is een particulier initiatief en blijft dat ook. Wij hebben als provincie bijdragen aan 

de kosten die moesten worden gemaakt om de "Batavia" uit Sydney terug te krijgen. De CDA-fractie 

vindt dat wij, omdat wij destijds A hebben gezegd, nu ook B moeten zeggen. Het interim-bestuur en de 

interim-directie moeten wij de kans geven de lijken die zij in de kast hebben aangetroffen weg te werken 

en daarna op eigen kracht verder te gaan. 

De CDA-fractie wil hier graag haar waardering uitspreken voor het interim-bestuur en de interim-directie 

en de wijze waarop zij de boel in korte tijd weer een beetje op orde hebben weten te krijgen. 

Sprekend over de terugkeer van de "Batavia" wil ik memoreren dat ik zeer onlangs een heel 

triomfantelijke heer Vuursteen, de voorzitter van de raad van bestuur van het Heineken concern, voor de 

televisie hoorde verklaren dat het concern in 2001 15% meer winst had gemaakt. In dat kader wil ik 

nogmaals zeggen dat ik het schandalig vind dat dit concern, dat samen met collega-multinational Philips 

de melk heeft opgetrokken, de overheden, de gemeente Lelystad en de provincie, met de gebakken 

peren laat zitten. 
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De CDA-fractie wil nog eens benadrukken dat de provinciale financiële bijdrage aan de "Batavia", die in 

dit concrete voorstel voorligt, de laatste zal moeten zijn. In de commissie heeft D66 daarover een vraag 

gesteld. Ik wil daarover geen onduidelijkheid laten bestaan: wat de "Batavia" betreft is dit het voor ons. 

Dat is het voorstel ook, maar ik wil dit graag benadrukken. 

Het door de CDA-fractie gevraagde totale overzicht, waarnaar mevrouw Creemers zojuist heeft 

gevraagd, zien ook wij met belangstelling tegemoet. 

 

De heer Van Kuik: Mijnheer de voorzitter. Ook wij zien dat overzicht met belangstelling tegemoet. 

De fractie van de PvdA is zeer ingenomen met het feit dat nu een voorstel voorligt dat zicht geeft op een 

positieve ontwikkeling met betrekking tot de "Batavia". Het is voor de provincie Flevoland en de 

gemeente Lelystad van grote betekenis geweest dat het "Batavia"-project tot ontwikkeling is kunnen 

komen en het is van grote betekenis voor de besturen van Flevoland en Lelystad dat dit project kan 

worden voortgezet. Die betekenis is gelegen in het kunnen ontvangen van bezoekers en gasten van 

zowel binnen als buiten Flevoland, waardoor een goede presentatie van ons gebied mogelijk is. 

Daarnaast willen wij het maatschappelijk belang onderstrepen van het scholingsaspect, waardoor voor 

mensen meer kansen op de arbeidsmarkt worden geschapen, met name voor die groepen mensen die 

dat niet op een vanzelfsprekende manier kunnen bereiken. Deze aspecten vormen voor de PvdA-fractie 

een belangrijk onderdeel van de onderbouwing van het voorstel voor dit doel - de "Batavia"-werf is 

inderdaad een particulier initiatief - publieke middelen beschikbaar te stellen. Kennelijk kan de markt 

deze zaken niet helemaal realiseren. Ik druk mij gematigder uit dan de heer De Graaf. 

Wij willen het belang van de samenwerking die zich in het kuststrookgebied ontwikkelt nadrukkelijk 

onderstrepen en spreken de hoop uit dat de bestuursorganen van provincie en gemeente goede 

contacten met de samenwerkingspartners zullen onderhouden. Wij hebben kunnen lezen dat de 

samenwerking een open karakter heeft en wij hopen dat die samenwerking ook hecht zal zijn. 

Tot slot willen wij onze dank uitspreken in de richting van het bestuur en de medewerkers en vooral in de 

richting van de vrijwillige medewerkers voor hun inzet in de afgelopen jaren en uitspreken dat wij het 

volste vertrouwen hebben in de toekomst, waar het gaat om de wil zich voor dit doel in te zetten. 

Het belang van het bestaan van een door velen gedragen activiteit met een zeer menselijke kant kwam 

ook goed tot uitdrukking bij de emotionele ontvangst van de "Batavia" in Lelystad, toen het schip uit 

Australië terugkeerde. De beelden die wij daarvan op de televisie hebben gezien waren 

hartverwarmend. Hulde dus en veel succes in de toekomst. Het zal u duidelijk zijn dat wij volledig met dit 

voorstel akkoord gaan. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. De GroenLinks-fractie heeft nog enkele vragen over dit voorstel, 

waarmee wij in de commissies waarin het is behandeld al wel hebben ingestemd. 

Allereerst een vraag over het scholingsproject. In deze context is het voor ons volstrekt vanzelfsprekend 

dat de "Batavia" voor de wal hoort. Er is daarvoor een enorme maatschappelijke draagvlak, dat onder 

andere wordt gevormd door vrijwilligers, bestuurders en zelfs ook het bedrijfsleven. 

De heer De Graaf sprak over de bedrijfwinst van Heineken, die ongetwijfeld mede met zijn persoonlijke 

behoefte zal samenhangen. Het is interessant te weten of hij het college wil verzoeken het bedrijfsleven 

in dit verband aan te spreken. 

 

De heer De Graaf: Ik heb er schande van gesproken dat een bedrijf dat zo veel winst maakt zijn 

verantwoordelijkheid niet neemt. Heineken heeft in Sydney mooi weer gespeeld, maar heeft het na 

terugkomst van de "Batavia" laten afweten. Daarvan heb ik schande gesproken. Of ik zelf aan de 

winststijging van Heineken heb bijgedragen laat ik in het midden. 

 

De heer Schaap: Blijft de vraag of u het bedrijfsleven op zijn verantwoordelijk wilt aanspreken of laten 

aanspreken of wilt volstaan met het uitspreken van uw verontwaardiging. 

Mijnheer de voorzitter. De primaire verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de activiteiten en de 

financiën van de Bataviawerf ligt bij de gemeente Lelystad. Om die reden wordt het scholingsproject 

door de provincie niet subsidiabel geacht. Wij betreuren dat omdat wij dit een essentiële component 

vinden. Om die reden vragen wij het college de gemeente Lelystad, respectievelijk het RBA, het belang 

van het scholingstraject nog eens onder de aandacht te brengen. 

Wij hebben ook nog een vraag over de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden. Het Nieuw Land 

Polder Museum is sterker met de provincie gelieerd dan de andere in de kuststrook gevestigde 

instellingen en wij hebben daarvoor een andere verantwoordelijkheid, maar de andere instellingen aan 

de Museumboulevard vechten ook voor levensbehoud en kennen elk hun eigen vluchtroute.  
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Het is cruciaal dat de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van zowel het college van Lelystad 

als het provinciaal college, u dus, goed worden gescheiden en daarover met ons en met derden wordt 

gecommuniceerd. 

Over de continuïteit en de samenwerking van de besturen en directies van de verschillende instellingen 

in de Museumstrook wordt zeer hoopvol gesproken, maar het is relevant een en ander af te kaarten en 

de eerdere adviseringen die daarover van verschillende kanten zijn gedaan een routing te geven die 

navolgbaar is voor derden en zeker ook voor de Staten. 

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. In de commissievergaderingen hebben wij ten aanzien van dit 

voorstel een voorbehoud gemaakt. De problemen die wij daarmee hebben liggen op twee terreinen, 

enerzijds hebben wij een probleem met de optimistische kijk op de sponsoring. Geschat wordt dat de 

sponsoring van € 175.000 tot € 717.000 zal toenemen, wat ons erg optimistisch lijkt. Die stijging is een 

voorwaarde voor het welslagen van dit plan en wij vragen ons af of die stijging op realistische 

verwachtingen is gestoeld. Zijn al toezeggingen gedaan? 

Voorts hebben wij zorg over de samenwerking in de kuststrook. Inmiddels zijn afspraken gemaakt en is 

een intentieverklaring getekend. Er is echter nog steeds geen concrete vorm van samenwerking en er is 

ook nog geen taakverdeling afgesproken. 

U stelt ons voor onder door GS te stellen voorwaarden de Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip 

deze steun te verlenen. Wij willen u adviseren in die voorwaarden een tijdsplanning ten aanzien van de 

samenwerking en de taakverdeling in de kuststrook op te nemen. Daarover moeten concrete afspraken 

worden gemaakt. 

Wij hebben een voorbehoud gemaakt. Onze fractie neigt ertoe met uw voorstel in te stemmen, maar wij 

zijn wel benieuwd hoe u de aan de Bataviawerf te stellen voorwaarden wilt gaan invullen. Wij willen 

graag van u vernemen of u daarbij ook voorwaarden wilt opnemen ten aanzien van de samenwerking en 

de tijdsplanning die daaraan gekoppeld kan worden. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Wederom een voorstel voor een substantiële bijdrage ten 

behoeve van ons provinciale paradepaardje, de "Batavia". Gezien de perikelen in het afgelopen jaar in 

verband met de terugkeer uit Sydney wisten wij natuurlijk dat ons een dergelijk verzoek te wachten 

stond. 

Voor de allerlaatste keer dragen wij bij om de werf goed op de rails te krijgen. Daarna moet het echt 

afgelopen zijn. Onze fractie heeft zich afgevraagd of wij wel zo'n stellige uitspraak moeten doen. Het 

gaat hier weliswaar om een particuliere stichting, maar dat is wel een stichting die inmiddels sterk 

beeldbepalend is voor onze provincie en bovendien uitvoering geeft aan een wezenlijk onderdeel van 

ons cultureel erfgoed. Natuurlijk wensen wij de werf toe dat zij nu voorgoed op eigen benen kan staan en 

natuurlijk is de afspraak dat de gemeente Lelystad hiervoor een eerste en grotere verantwoordelijkheid 

heeft, maar het succes is geen zekere zaak. De D66-fractie laat dan ook de deur op een kier staan en 

kijkt met een open vizier naar de toekomst. Wij willen ons niet belachelijk maken door over een aantal 

jaren op een stellig genomen definitieve beslissing wellicht terug te moeten komen. 

 

De heer Van Kuik: Betekent dit dat mevrouw De Jong het bestuur in feite een blanco chèque geeft? 

 

Mevrouw De Jong: Die woorden hebt u mij niet horen gebruiken. 

 

De heer De Graaf: Mevrouw De Jong wil door een smal kiertje een open vizier hebben! 

 

Mevrouw De Jong: Hebt u D66 wel eens een blanco chèque zien uitgeven? Dat hebben wij nog nooit 

gedaan en wij zullen dat ook in de toekomst niet doen. 

 

De heer Van Kuik: U hebt dat inderdaad niet letterlijk gezegd, maar slecht bedoelende mensen zouden 

uw woorden in die zin kunnen interpreteren. Dat heb ik willen voorkomen. 

 

Mevrouw De Jong: Ik dank u voor uw steun. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Waartoe een cultuurhistorisch project zoals de bouw van de 

"Batavia" niet kan leiden! 

Van een overbuurman heb ik begrepen dat je, door de melk op te trekken en gebakken peren te 

verkopen, gigantische winsten kunt maken. Ik heb altijd gedacht dat bier van gerst werd gemaakt. 
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Wij mogen een historische verbondenheid zien tussen Lelystad, onze provinciehoofdstad, en de 

"Batavia" en het leerwerkproject heeft bewezen dat uit dat project iets heel goeds kan voortkomen. De 

SGP-fractie heeft vertrouwen in wat wij de doorstart van de "Batavia" willen noemen. Bestuurlijk, 

juridisch en financieel is een aantal zaken goed op een rij gezet en aangepakt. 

Wij stemmen met het voorstel in. Het is voor de laatste keer en wij hopen dat dit voorstel "lest best" is. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De laatste jaren is in deze Staten een 

aantal malen in verschillende toonhoogtes over de "Batavia" gesproken. Toen wij over het huidige 

bestuur en de huidige directie spraken gebeurde dat gelukkig in een positievere, mildere toonzetting dan 

toen het over het vorige bestuur ging. Ik denk dat dat terecht is. 

Sinds de terugkomst van de "Batavia" is heel veel gebeurd, heel veel ten goede gebeurd. Toen wij het 

besluit namen een bijdrage te leveren aan de terugkeer van de "Batavia" wisten de Staten dat het 

college nog één keer zou terugkomen met een voorstel om er daadwerkelijk voor te zorgen dat de 

Bataviawerf zich op een goede wijze verder zal kunnen ontwikkelen. Voor het college is het bij dit 

voorstel het uitgangspunt dat dit de laatste keer is. Voorzover er verantwoordelijkheden zijn, bijvoorbeeld 

rond het scholingsproject, liggen die bij de gemeente Lelystad. Met andere woorden: uitgangspunt en 

eindstation moeten met elkaar sporen. 

Een aantal fractiewoordvoerders heeft er terecht op gewezen dat wij niet alleen naar de Bataviawerf 

maar naar de gehele kuststrookontwikkeling moeten kijken. Er zijn verschillende verantwoordelijkheden. 

Wij hebben een primaire verantwoordelijkheid op ons genomen voor het Nieuw Land Polder Museum en 

menen dat overigens, als het om de kuststrookontwikkeling gaat, het primaat bij de gemeente Lelystad 

ligt. Op dit moment is de provincie echter nog eigenaar van een aantal gronden en zijn er bovendien nog 

bijzondere constructies met een aantal gebruikers. Het is juist dat in het kader van de Lelystadtafel door 

de provincie is uitgesproken dat zij bereid is te komen tot overdracht van de gronden aan de gemeente 

Lelystad. Wij hebben daaraan wel toegevoegd dat wij dan wel over een integrale visie voor de kuststrook 

en bijvoorbeeld ook over een vastgesteld en goedgekeurd bestemmingsplan willen kunnen beschikken. 

Dat lijkt ons redelijk. Aan die voorwaarde is op dit moment nog niet voldaan. Ergo, wij zullen op dit 

moment geen voorstellen doen om te komen tot overdracht van gronden aan de gemeente Lelystad. 

Hier geldt overigens wel dat wat niet is nog kan komen. 

Terecht is positief gesproken over de inzet, niet alleen van bestuur en directie, maar ook van de 

medewerkers en vrijwilligers en terecht is door de fractie van GroenLinks het belang van het 

scholingsproject nog eens benadrukt. Wij hechten eraan helder te houden dat dit een 

verantwoordelijkheid is die bij de gemeente ligt. De gemeente is zich daarvan bewust en heeft zich 

daartoe ook verplicht voor deze periode. Ook de werf zelf heeft zich daartoe verplicht. Uit de financiële 

opzet blijkt dat door de werf zelf ook bijdragen worden geleverd om het scholingsproject succesvol te 

kunnen laten zijn. 

Ik vind het van belang ook nog iets te zeggen over de samenwerking in de kuststrook. De fractie van 

GroenLinks heeft benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de verschillende bevoegdheden 

duidelijk worden gescheiden. Het college wil dat heel nadrukkelijk blijven doen. Daarmee zeggen wij ook 

iets over de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen. De voorwaarden die wij kunnen meegeven 

kennen beperkingen. Met andere woorden: wij moeten weten tot hoe ver onze polsstok kan dan wel mag 

reiken. Er is een verschil tussen onze verhouding met het Nieuw Land Polder Museum en de relatie met 

andere partijen in de kuststrook. Wij zullen de eerder door ons in relatie tot het Nieuw Land 

Poldermuseum geformuleerde voorwaarden niet alleen op het bordje van het Nieuw Land Polder 

Museum leggen, maar ook onderdeel laten zijn van de door ons gewenste noodzakelijke samenwerking 

tussen de partijen. Wij zullen dat ook verwoorden, maar daarbij zullen wij wel rekening houden met onze 

mogelijkheden en onmogelijkheden. Overigens - dit is ook in de commissie gezegd door de interim-

directeur - is die samenwerking al volop gaande en werkt men op een aantal punten al heel concreet 

samen. Wij verwachten nadrukkelijk dat de samenwerking zich in de komende jaren verder zal 

ontwikkelen in het belang van elk van de afzonderlijke partijen en daarmee in het belang van de 

gezamenlijke partijen. 

Natuurlijk zit in de financiële opzet van het geheel een zeker optimisme, een zekere ambitie. Pas 

achteraf zullen wij kunnen beoordelen of dat optimisme realistisch is geweest. Ik vind dat wij het bestuur 

en de mensen die er werken recht doen door te zeggen: u bent van mening dat dit een realistische 

begroting is, wij wensen u bij de uitvoering daarvan veel succes toe. Wij leveren daaraan onze bijdrage 

en zullen de vinger aan de pols houden, maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij henzelf. Dat 

moeten wij helder houden. 
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De heer Van Daalen: In het stuk staat de conditie dat wij, als wij voor wat de sponsorbijdragen betreft 

onder de 50% komen, zullen stoppen. Als wij vinden dat het ambitieniveau aan de hoge kant is, lopen wij 

dan niet een risico? 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Als wij aan het einde van het derde 

kwartaal - laten wij voor het gemak zeggen op 1 oktober - moeten vaststellen dat 50% van de inkomsten 

uit entreegelden, bijdragen van donateurs en sponsorbijdragen niet is ontvangen, dan achten wij het 

uitgesloten dat dat alsnog zal worden gerealiseerd in de drie maanden die dan nog te gaan zijn. Dat is 

voor ons dus een afwegingsmoment. Wij zullen op dat moment voor de vraag komen te staan of wij 

verder moeten gaan. Natuurlijk voorkomen wij dan ook dat onze bijdragen in een zwart gat verdwijnen. 

Het vertrouwen is er wel, maar dit is wat ik met "de vinger aan de pols" bedoel. Zo is die passage 

bedoeld. 

Ik denk dat ik alle vragen en opmerkingen heb beantwoord. Ik constateer met grote vreugde dat de 

Staten unaniem met dit voorstel instemmen. 

 

De heer Van Kuik: Mijnheer de voorzitter. Ik wil in tweede termijn nog twee opmerkingen maken. 

Allereerst wil ik nogmaals onderstrepen wat de Gedeputeerde over de verantwoordelijkheidsverdeling 

heeft gezegd. Ik heb het scholingsproject genoemd als onderbouwing voor ons standpunt dat wij dit 

voorstel willen steunen. Dat tast de verantwoordelijkheidsverdeling natuurlijk niet aan. 

Ten tweede vind ik het correct in de richting van mevrouw De Jong uit te spreken dat ik het eens ben 

met haar benadering. Ook in onze ogen is dit een eindvoorstel. Situaties kunnen zich uiteraard weer 

wijzigen en het zal zeker niet zo zijn dat wij op basis van dit voorstel in een nieuwe situatie met de rug 

naar de "Batavia" zullen staan. Het tegendeel is het geval, wij zullen de ontwikkelingen met betrekking 

tot de Bataviawerf met grote belangstelling blijven volgen. 

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Ik wil melden dat de conclusie van de Gedeputeerde juist was. 

Ook wij gaan akkoord met uw voorstel. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

11. Voorstel inzake EPD aanvraag Aanlegplaatsen Randmeren 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. Ik kan vrij kort zijn. Dit plan wordt door de VVD-

fractie beschouwd als een heel positieve bijdrage aan het recreatief-toeristische product dat Flevoland in 

en met de randmeren te bieden heeft. Dit is een goed initiatief waarmee ook al in de inrichtingsplannen 

voor de Veluwe-randmeren rekening kon worden en is gehouden. 

Mijn fractie stemt in met dit voorstel en spreekt de hoop uit dat het Comité van Toezicht inderdaad 

akkoord zal gaan met de overheveling van de co-financiering. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben bij de commissiebehandeling van 

dit voorstel een voorbehoud gemaakt omdat er geen achterliggende stukken waren en wij ons niet in het 

geheel konden verdiepen. Inmiddels zijn die stukken wel ter inzage gelegd - dat is op 5 maart gebeurd - 

en hebben wij daarvan kunnen kennisnemen. Wij vragen ons overigens af waarom die stukken 

vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor de financiële stukken van 

belang is, maar voor wat betreft de rest van de plannen niet. 

Wij zijn van mening dat dit voorstel bijdraagt aan de recreatieve mogelijkheden van dit gebied. Het 

voorstel past binnen de doelstelling van de integrale inrichtingsstudie randmeren, al maakt het daarvan 

geen onderdeel uit, en er is vanuit het Vogelrichtlijn-standpunt geen bezwaar tegen te maken. Kortom: 

ook wij kunnen met dit voorstel instemmen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

12. Voorstel inzake formele adviezen infrastructuur voortgezet onderwijs en regionaal arrangement Dronten 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. Ook in de Statenvergadering wil ik graag 

uitspreken dat het voor ons liggende voorstel naar aanleiding van de adviesplannen van het vorig jaar 

goed illustreert hoe de vlag er met betrekking tot de opgebouwde structuur voor de scholen en de 

onderwijsinrichtingen in feite bij hangt.  
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Dit maal gaat het om een drietal aanvragen voor intrasectorale programma's, waarvan twee gericht op 

zorg en welzijn, en één voor uitbreiding van het intrasectorale programma handel en administratie. Wel 

onderschrijven wij de wens de komende tijd te benutten om de stand voor het VMBO van zaken goed 

te analyseren en vanuit dit overzicht de volgende maal een advies op te stellen. 

Uit dit tot drie scholen beperkte advies valt de tendens naar verbreding af te lezen, evenals de 

bereidheid tot samenwerking en de positieve houding van scholen jegens elkaars onderwijsaanbod. Dit 

laatste is zeker het geval in Dronten, waar de samenwerking, ingegeven door het regionaal 

arrangement, maximaal te noemen is voor de realisering van een school voor praktijkonderwijs. Bij 

deze samenwerking tussen het Ichtus College, het Almere College, "De Kogge" in Kampen, de 

gemeente Dronten en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is een inventiviteit aan 

de dag gelegd, waarvoor wij hier onze grote waardering uitspreken, niet in de laatste plaats voor de 

bijdrage vanuit de provincie. Een compliment waard! 

Het bij een en ander betrekken van het ROC en vooral ook de samenwerking met het bedrijfsleven 

blijven daarbij voor de VVD van groot belang. 

 

De heer Mossad: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie waardeert de creativiteit van de programma's 

van "De Rietlanden" in Lelystad en "De Meergronden" in Almere en stemt graag in met de adviezen 

van GS aan het Ministerie. 

Het voorstel met betrekking tot het praktisch onderwijs in Dronten heeft ook de warme instemming van 

mijn fractie. Dit onderwijs, in deze vorm, is erg belangrijk voor deze groep leerlingen. Zij kunnen 

gebruik maken van de specialistische kennis van "De Kogge" in Kampen en tevens dichterbij hun 

woonplaats vervolgonderwijs krijgen. Het is heel positief dat na lange tijd en na de inspanningen van 

velen deze constructie tot stand is gekomen. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Wij stemmen graag in met de vier adviezen 

betreffende de infrastructuur van het voortgezet onderwijs die u ons hebt voorgelegd. 

Wij zijn er blij om te kunnen constateren dat er op dit moment een goede samenwerking is tussen de 

diverse scholen in de diverse plaatsen, maar willen vooral onze blijdschap uitspreken over het feit dat 

nu ook in Dronten goed door de VMBO-scholen wordt samengewerkt, waardoor het praktijkonderwijs in 

Dronten nu ook van de grond kan komen. Wij vinden dat buitengewoon belangrijk. In het voorstel geeft 

u aan dat het hierbij gaat om leerlingen die het minst bestand zijn tegen extra belasting door reizen 

bijvoorbeeld. 

De speciale constructie die nu in Dronten mogelijk wordt gemaakt is mede mogelijk door de inmiddels 

ontstane samenwerkingsrelaties in verband met het regionaal arrangement. Wij hebben begrepen dat 

wij ons daarover later nog zullen kunnen uitspreken. 

Wij stemmen met uw adviezen in en willen daaraan toevoegen dat wij het een pluim op de hoed van de 

Gedeputeerde waard vinden dat in de afgelopen jaren door de provincie zo duidelijk aan de 

samenwerking tussen de diverse scholen is gewerkt. Wij willen de Gedeputeerde daarvoor graag een 

compliment geven. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik wil beginnen met het uitspreken van hetzelfde compliment. 

Helaas kan de betreffende Gedeputeerde dit compliment niet rechtstreeks van ons horen. Ik hoop dat 

hij tijdig hersteld zal zijn en dit compliment niet alleen in de notulen behoeft te lezen. 

Wij vinden dit voorstel een uitmuntend resultaat van het effectueren van het voorgenomen beleid. De 

ambtelijke synergie is maximaal geweest, waardoor het nu voorliggende effect is gesorteerd. Wij 

vinden dit een uitstekend voorstel. 

Wat niet voorligt is een aandachtspunt voor een volgende ronde. Wij willen benadrukken dat het VMBO 

in Zeewolde met twee theoretische leerjaren nog steeds niet aan de maatschappelijke behoefte en 

verwachting voldoet. Wij zullen daarop in de toekomst terugkomen. Dat doet echter niets af aan het 

resultaat dat thans voor ons ligt, waarmee wij van harte instemmen en waarmee wij de Gedeputeerde 

willen complimenteren. Bij zijn afwezigheid complimenteren wij daarmee ook uw college. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Wij ontvangen graag pluimen, mijnheer de voorzitter. 

Ere wie ere toekomt, uiteraard zullen wij de uitgesproken complimenten graag aan de 

portefeuillehouder onderwijs overbrengen. Die complimenten zijn terecht. Ik weet dat hij en de 

ambtenaren er hard aan hebben getrokken. Er is veel gedaan, maar er is ook nog veel te doen. 

Gelukkig zien wij een tendens tot samenwerking, die ertoe leidt dat zaken tot stand komen. Zeer recent 

bleek dat nog niet mogelijk. 
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Het meest sprekende voorbeeld is het voorbeeld van het praktijkonderwijs in Dronten. Als dit advies 

gevolgd wordt, lijkt een voorziening tot stand te zullen komen die een aantal leerlingen dichterbij huis 

een vorm van onderwijs kan bieden. Door de vermindering van de reisduur kan de belasting die deze 

leerlingen vaak al moeten doormaken worden verminderd. 

Nog een enkele opmerking over Zeewolde. Ook wij zouden graag willen dat wij op dat punt met concrete 

adviezen zouden kunnen komen, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat om een dergelijke 

onderwijsvoorziening te kunnen realiseren een bepaalde omvang noodzakelijk is. Ik heb wel eens de 

indruk dat er in het dorp wel een hoog ambitieniveau is voor wat betreft de omvang van de 

voorzieningen, maar dat dan het liefst met zo weinig mogelijk mensen en ik vrees dat dat niet reëel is. 

Hoewel deze onderwijsvoorziening maatschappelijk wenselijk wordt geacht, vrees ik dat zij om 

getalsmatige redenen niet zal kunnen worden gerealiseerd. 

 

De heer Van Daalen: Ik wil hierop graag even inhaken. Sinds gisterenavond heb ik de indruk dat slechts 

5/17e deel van Zeewolde vindt dat die gemeente niet behoeft te groeien en toch voorzieningen moet 

hebben. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Ik wil er bovendien op wijzen dat het om een aanzienlijk aantal 

leerlingen gaat. Ik meen dat meer dan 700 leerlingen heen en weer reizen. Wellicht moeten de normen 

bijgesteld worden. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Dat is een bredere invulling van de opmerking die door de heer 

Schaap gemaakt werd. Hij heeft niet over die 700 leerlingen gesproken, zijn vraag had specifiek 

betrekking op het VMBO, dat uiteraard door een veel kleinere groep leerlingen wordt gevolgd. 

De heer Van Daalen heeft stellig gelijk, maar wij hebben ook kunnen constateren dat dezelfde 

minderheid het in de afgelopen vier jaar lang heeft kunnen volhouden en ontwikkelingen heeft kunnen 

tegenhouden. Ik denk dat de Staatssecretaris van Onderwijs niet om onze adviezen heen zal kunnen en 

wij binnenkort het bericht zullen krijgen dat zij met onze adviezen instemt. Daarop is onze hoop gericht. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

13. Voorstel inzake offerte uitvoering TMI regeling Directe uitvoeringskosten TMI regeling 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Wij stemmen in met dit voorstel, maar willen er 

nog wel op wijzen dat wij ons in de commissie FZWE niet tegen het voorstel hebben uitgesproken. Wij 

hebben een opmerking gemaakt over het aantal offertes, maar wij waren wel voor het voorstel. 

Ten tweede wil ik uw aandacht vragen voor de redactie van punt 3.4.: "Tevens adviseert de commissie 

nog een keer naar de tekst van in het instellingsbesluit ..." Daar moet staan: " ... naar de tekst van het 

instellingsbesluit van de adviescommissie te kijken." Misschien wilt u zo vriendelijk zijn dit te noteren. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Wij willen uw aandacht vragen voor de primaire agrarische 

sector die buiten deze regeling valt. Onzes inziens is het wenselijk dat ook daaraan aandacht wordt 

besteed, respectievelijk de routing voor mogelijk aanvragende partijen helder wordt gecommuniceerd en 

die sector niet wordt uitgesloten, dit indachtig de noodzaak dat ook de primaire sector in de Flevolandse 

agrarische wereld innoveert. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Onder het hoofdje "Advies van de 

commissie voor advies" is door de commissie ELPOO een aantal malen een vrij uitvoerige beschrijving 

van de opvattingen van de commissie gegeven. Dat geldt ook voor dit Statenvoorstel. Ik denk dat de 

kern van het advies kort kan worden samengevat, namelijk: de commissie adviseert positief. 

Dat in de commissie opmerkingen zijn gemaakt die bij de voorbereiding of afhandeling moeten worden 

betrokken is duidelijk. Ik zou willen voorstellen op die manier tekstueel aan het verzoek van mevrouw 

Van Hulten tegemoet te komen. 

In de richting van de heer Schaap wil ik opmerken dat de problematiek van de landbouw, zoals hij 

ongetwijfeld weet, iets gecompliceerder is dan door hem is aangegeven. Juist in de landbouwsector is 

het ondersteunen van de primaire sector aan behoorlijk strikte voorwaarden verbonden. Eigenlijk leidt 

dat ertoe dat ondersteuning niet mogelijk is. Met andere woorden: het moet altijd om clusterprojecten 

gaan.  
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Dergelijke projecten komen ook voor, maar dan ontstaat een iets andere situatie, waarvoor wij in ons 

programma middelen hebben uitgetrokken. Op het individuele bedrijfsniveau mogen wij geen 

ondersteuning bieden. De voorwaarden zijn nog stringenter dan in de vorige periode het geval was. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Inhoudelijk ben ik het met de Gedeputeerde 

eens, maar ik wil er wel op wijzen dat hetgeen in het stuk staat onzin is. Dat kan toch niet de bedoeling 

zijn. 

 

De voorzitter: Daarom schrappen wij dat ook. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Als u wat daar wordt bedoeld maar uitvoert. 

 

De voorzitter: Wat in het verslag van de commissie staat is goed. Hetgeen daarin staat geldt als een 

harde afspraak, die in dit stuk niet herhaald behoeft te worden. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het gewijzigde voorstel van het 

college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

14. Voorstel inzake subsidieaanvraag Stichting Sportservice Flevoland 2002 (8.2.1.11) 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben in de commissie reeds aangegeven dat wij niet met 

dit voorstel kunnen instemmen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten 

besloten, onder aantekening dat de fractie van de SGP geacht wenst te worden te hebben 

tegengestemd. 

 

15. Voorstel inzake voortzetting organisatieontwikkelingsproject 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie vindt dit een erg belangrijk onderwerp. Gisteren in 

de commissie heeft mevrouw Creemers dit onderwerp inhoudelijk behandeld en op basis van de 

antwoorden op haar vragen positief over dit voorstel geadviseerd. Vandaag wil ik een paar algemene 

opmerkingen maken over het OO-traject, met name over de doelstellingen, de haalbaarheid en de 

gewenste effecten op de organisatie. 

De basis van een goed functionerende organisatie en een goed functionerend provinciaal bestuur wordt 

niet gevormd door de Statenleden of door het college van Gedeputeerde Staten, maar door de ruim 350 

medewerkers die wij in dit huis hebben. Het gaat om de slagvaardigheid en de efficiëntie waarmee het 

apparaat opereert. Volgens ons zijn die aspecten essentieel. Wij hebben ons er altijd op laten voorstaan 

dat wij een slagvaardig apparaat hebben, korte lijnen, snelle besluitvorming en helderheid. Wij waren 

daar trots op. Flevoland onderscheidde zich daarmee - dat vonden wij zelf - van alle andere provincies. 

In de afgelopen jaren is sprake geweest van een voortdurende groei van het aantal medewerkers. De 

organisatie is echter niet met die ontwikkeling meegegaan. Dat valt niemand te verwijten, dat is een 

normaal verschijnsel als je vijftien jaar met groei te maken hebt. De tijd van het pioniersbedrijf met 

doeners ligt al een tijdje achter ons. 

Uit de OO-stukken heb ik begrepen dat wij 150 procedures te doorworstelen hebben. Dat begint toch wel 

op bureaucratie te lijken! Het is uiterst belangrijk dat een organisatorische inhaalslag wordt gemaakt, 

opdat wij weer een organisatie krijgen die op output gericht is, een organisatie met kwalitatief goed 

personeel. Natuurlijk is het noodzakelijk dat werkprocedures gemaakt worden, maar van even groot, zo 

niet groter belang, is de cultuur van de organisatie: een cultuur van goed gemotiveerde medewerkers en 

een soepel draaiend geheel. Die doelstellingen zijn in het kader van de aanpak van het vervolgtraject 

geformuleerd en wij hebben er vertrouwen in dat een en ander tijdig gerealiseerd zal worden. Ik zal het 

anders zeggen: wij moeten daarin vertrouwen hebben. Naar onze mening hebben wij medewerkers van 

goede kwaliteit in huis. De omstandigheden moeten gecreëerd worden om optimaal van hun kennis 

gebruik te maken zodat de output maximaal zal zijn. Het is van groot belang dat het vervolg van het OO-

traject voortvarend wordt aangepakt en de factor bedrijfscultuur, waarover ik zojuist een opmerking heb 

gemaakt, daarbij wordt meegenomen. Het is noodzakelijk dat de leiding en het topmanagement daarbij 

het voortouw nemen. Wij moeten niet alleen "bottom up" werken, maar ook "top down". Ik ga ervan uit 

dat iedereen zich aan die aanpak zal verplichten. In termen van modern management zouden wij 

kunnen zeggen dat men daarop afgerekend wil worden. 
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Ik ga er ook van uit dat de Staten regelmatig van de voortgang van het traject op de hoogte zullen 

worden gehouden. Daarvoor staan maar negen maanden, de aanpak zal dus snel en voortvarend 

moeten zijn. 

Verder ga ik ervan uit dat het gevraagde budget ruim voldoende zal blijken te zijn - wij spreken over een 

bedrag van ƒ 2 miljoen, ongeveer € 900.000 - en met het externe bureau scherp en zorgvuldig 

onderhandeld zal worden om alleen de noodzakelijke middelen uit te geven. 

Tenslotte wens ik alle medewerkers een gemotiveerd en succesvol OO-traject toe. 

 

De heer De Graaf: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie heeft gisteren in de commissie een 

voorbehoud gemaakt. Waarom hebben wij dat gedaan? Met GS en met de collegefracties zijn wij het 

eens dat het OO-traject tot nu toe veel te weinig effect gesorteerd heeft. Ook ons doet het deugd dat GS, 

zij het laat, nu toch ingrijpen. Dat u het over een andere boeg gooit, te weten een "top down"-

benadering, heeft onze instemming en dat de ondernemingsraad daarmee instemt ervaren wij ook als 

positief. 

Dat u wilt versnellen en de boel voor de nieuwe Statenperiode op orde wilt hebben spreekt ons aan. In 

het duaal systeem dienen de Staten veel verder van de organisatie af te staan dan in het monistische 

systeem. Ook de leden van de Staten zijn verplicht de boel op orde over te dragen. Ik zou bijna zeggen: 

niet aan onze opvolgers, maar aan uw opvolgers. Dat dat extra geld kost is tot daaraan toe als wij 

daarvoor een prima organisatie krijgen. De CDA-fractie heeft gisteren goed begrepen dat de € 900.000 

het maximum is en u daarover nog scherp gaat onderhandelen. 

Tot zover lopen onze ideeën wel parallel met die van het college. Van waar dan onze twijfel? Ik herhaal 

nog maar eens wat ik gisteren heb gezegd. Wij hebben zorg over de situatie die zal ontstaan als de AO 

op orde zal zijn, het OO-traject formeel zal zijn beëindigd, het Buro Asohr naar huis zal zijn en de 

organisatie in staat zal moeten zijn tot een zodanige implementatie van een en ander te komen dat er 

conform zal kunnen worden gewerkt. Dat houdt niet het bijspijkeren van kennis in. Daar gaat het niet om. 

Het gaat om het omgooien van de werkwijzen, meer werken met behulp van human resource 

management-instrumentarium en door hoger en middel-management meer sturen met de HRM-

middelen en minder op vakinhoud. 

Omdat u ons er gisteren nog niet van hebt kunnen overtuigen dat dat zal lukken houden wij onze twijfels 

over uw voorstel, maar gelet op hetgeen waarmee ik mijn termijn ben begonnen - de opmerking dat er 

iets moet gebeuren - geeft de CDA-fractie u het voordeel van de twijfel en stemt zij in met dit voorstel. 

De Gedeputeerde vond "voordeel van de twijfel" gisteren eigenlijk niet voldoende, maar wat onze fractie 

betreft zult u het daarmee toch moeten doen. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Twee jaar geleden hebben wij ingestemd met 

het voorstel "Aanpak organisatie-ontwikkeling". Dat was vanwege de ontwikkeling van de provincie, de 

groei van de provinciale taken en achterstallig onderhoud hard nodig. Zo bleek uit eigen waarneming en 

uit uw voorstellen. Wij stemden in met een traject dat halverwege 2002 zou zijn afgerond. Kosten: ƒ 2,5 

miljoen. Overigens zeiden wij toen al aan het einde van ons betoog - ik citeer -: "Overigens zouden wij 

ons kunnen voorstellen dat het OO-traject sowieso nog tot aanvullende voorstellen aanleiding zal 

geven." Het ingezette traject bleek inderdaad moeizamer en taaier dan voorzien. Men stuitte op diverse 

problemen die om bijstelling van het uitgezette traject vroegen en de geplande tijd bleek te kort. Voor 

ons komt dit niet als een verrassing. In de tussentijdse rapportages werd de commissie ELPOO immers 

over de gang van zaken geïnformeerd.  

Nu ligt een voorstel voor ons waarin ons wordt gevraagd een extra budget van € 900.000 beschikbaar te 

stellen ten behoeve van het inhuren van adviseurs en administratieve ondersteuning van het OO-traject 

in 2002. U vraagt ons dus bijna nog eens ƒ 2 miljoen beschikbaar te stellen, viervijfde van het 

oorspronkelijke bedrag. Dat is niet niks en roept vragen op. Die vragen hebben wij u gisteren gesteld en 

wij hebben daarover gesproken. 

Het gaat niet alleen om de voortzetting van het traject. Uit de toelichting op het voorstel blijkt dat ook in 

de aanpak het nodige zal veranderen. Wij vinden het daarom verstandig dat u een second opinion hebt 

laten uitbrengen. Daaruit blijkt instemming met voortzetting van de gehanteerde methodiek. Bovendien 

worden de voorwaarden voor een grotere kans van slagen van het traject duidelijk op een rijtje gezet. 

Met u zijn wij van mening dat het noodzakelijk is dat alles op alles wordt gezet om het OO-traject nog dit 

jaar, nog in deze Statenperiode, af te ronden. Gelukkig blijkt uit de toelichting overigens ook dat al de 

nodige resultaten behaald zijn. Onze fractie is van mening dat er een duidelijk plan van aanpak voor de 

implementatie van de beschreven procedures zal moeten komen willen wij dit traject eind 2002 kunnen 
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afronden. De Gedeputeerde heeft ons gisteren medegedeeld dat dit ook de bedoeling is en ons dat in de 

tussentijdse voortgangsrapportages gemeld zal worden.  

Zeker bij de veranderde aanpak is naar onze mening de communicatie naar de organisatie toe van groot 

belang. Zonder voldoende draagvlak kan ook met meer geld het OO-traject niet slagen. 

Het lijkt ons ook verstandig het Buro Asohr af te rekenen op het al of niet behalen van resultaat. De te 

behalen resultaten moeten dan wel duidelijk in de te maken afspraken worden vastgelegd. 

Wij zijn het ermee eens dat halverwege het traject geen Europese aanbesteding plaatsvindt, ervan 

uitgaande dat de Europese regelgeving dat toelaat. 

Wij stemmen in met het voorliggende voorstel in de verwachting dat eind 2002 de provincie inderdaad 

een extern gerichte en maatschappij-georiënteerde organisatie zal zijn, waarmee de nieuwe Staten in 

het nieuwe duale systeem goed zullen kunnen werken. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Gisteren hebben wij dit voorstel in de gecombineerde 

commissievergadering inhoudelijk besproken en nu staan wij voor de politieke consequenties van onze 

keuze. 

In de GroenLinks-fractie heerste een gevoel van onbehagen, wat zou moeten verdwijnen als wij een 

nachtje zouden hebben geslapen. Dat kan als een commissievergadering de dag voor de 

Statenvergadering wordt gehouden. De merkwaardige vraag die zich voordoet is wie een onbehagelijk 

gevoel moet hebben met betrekking tot de consequenties van een traject dat al met al twee jaar loopt en 

het derde jaar is ingegaan. Wij menen dat wij dat gevoel niet zouden behoeven te hebben. De primaire 

verantwoordelijkheid voor het aansturen van het ambtelijk apparaat rust bij het college. Indachtig de 

opties die de collegepartijen hebben gekozen is ook helder dat het collegevoorstel inzake een 

versnelling en een koerswijziging van de organistieontwikkeling, namelijk van "bottom up" naar "top 

down", gesteund wordt. De heer De Graaf stelde terecht dat het bed goed zal moeten zijn opgeschud 

voordat het volgend jaar het nieuwe college zal aantreden. 

Wij hebben moeten vaststellen - wij zijn niet de enige die dat hebben gedaan - dat in de voorgestelde 

werkwijze een aantal met naam en toenaam te noemen manco's zit. Die manco's worden ook in de door 

het college gevraagde second opinion aangegeven. 

Wij stellen vast dat meer zal moeten worden gedaan om de doelstellingen die in de loop van dit jaar 

zullen moeten worden gerealiseerd helderder te formuleren, wat in de tussen- en eindrapportage 

zichtbaar zal moeten worden. Wij zijn niet van mening dat de externe adviseur, de brenger van de 

boodschap, op de resultaten moet worden afgerekend. Dat is wel helder geformuleerd: er zijn drie 

evaluatiemomenten waarop gekeken zal worden naar de prestaties van de externe adviseur en er zal 

een afrekening plaatsvinden op grond van de prestaties en de rapportages die wij krijgen. 

De aansturing van de interne organisatie via de projectgroep en de projectleiding is onvoldoende helder 

geformuleerd, wat vooral wordt veroorzaakt door het feit dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

nog te weinig zijn aangescherpt. Het onderliggend dilemma lijkt te zijn dat er te weinig bewustzijn is van 

de noodzaak het tempo te versnellen. Het bewerkstelligen daarvan is een uitermate moeilijke opgave 

omdat het om een cultuurverandering gaat. Als je halverwege het traject ineens hiërarchische 

bevoegdheden wenst in te voeren omdat het tempo te laag ligt, werkt dat eerder frustrerend dan 

bevorderend. De Gedeputeerde heeft gisteren gezegd dat het risico bekend is en voor wat het resultaat 

betreft geen garanties kunnen worden gegeven. Ik neem aan dat hij dat zo dadelijk zal herhalen. Het 

heeft iets weg van beleggen! 

Hoe kunt u bewerkstelligen dat de condities worden aangescherpt waaronder de doelstellingen en de 

tussen- en eindrapportages zullen worden geconcretiseerd, de verantwoordelijkheid van het 

management dat nu al verantwoordelijk is wordt versterkt, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 

belegd en benoemd en uiteraard het draagvlak in de organisatie - het bewustzijn van de 

noodzakelijkheid van de cultuurverandering - ertoe leidt dat de organisatie naar de Staten en vooral naar 

de maatschappelijke partijen de output gaat leveren die desperaat verlangd wordt? De maatschappelijke 

ontwikkelingen moeten intern vertaald worden, zowel in personele zin, zoals wij gisteren hebben 

vastgesteld, als op het vlak van automatisering en informatisering. 

Het laatste punt dat wij hebben vastgesteld wordt in het voorliggende stuk niet benoemd en is ook niet 

opgelost. Hoe lang wij ook bezig zijn met procedures en afspraken, het is een zaak van mensen en in 

die constellatie zijn er altijd individuen die op een gegeven moment andere keuzen maken of moeten 

maken, wat personele en ook financiële consequenties zal hebben. De vraag is waar dat belegd gaat 

worden. Onzes inziens is het noodzakelijk dat binnen dit traject te regelen. 
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De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Kijkend naar het OO-traject in de afgelopen twee jaar 

kunnen wij vaststellen dat wij hoogtepunten en dieptepunten hebben meegemaakt.  

Het hoogtepunt was toen het eerste plan door de Staten werd goedgekeurd. Vrijwel iedereen die toen 

aan tafel zat was enthousiast over het feit dat de organisatie zou worden aangepakt. Het plan was dik 

genoeg en leek tot fantastische resultaten te kunnen leiden. 

Destijds is door één fractie tegengestemd, namelijk door onze fractie. Wij vonden dat het plan niet 

concreet was, geen doelstellingen in zich borg en alles in zich had om te mislukken omdat het plan niet - 

dat hebben wij toen gezegd - "top down" gestuurd werd. Je kunt wel proberen "bottom up" zaken te 

ontwikkelen, maar je moet in je managementstructuur wel een visie hebben op de wijze waarop je je 

organisatie wilt indelen. Dat was onze kritiek. 

Kijkend naar wat nu voorligt heb ik het gevoel dat onze kritiek terecht is geweest, hoewel dat niet 

bewezen kan worden. Er is namelijk geen evaluatie van het afgelopen OO-traject. Naar ons idee is het 

OO-traject afgelopen en wordt nu een nieuw traject opgestart, dat eigenlijk een AO-traject is: het 

beschrijven van de administratieve organisatie. 

Gisteren is mij niet duidelijk geworden dat het resultaat van het nu voorliggende traject een nieuw 

werkende organisatie zal zijn. Ik heb alleen begrepen dat 150 procedures zullen worden beschreven, 

goed beschreven, en de set van procedures uitstekend zal worden uitgekristalliseerd. Daarop zal echter 

nog wel een implementatie dienen te volgen en die implementatie is in het voorliggende plan niet 

beschreven. Als ik hetgeen gisteren is besproken goed heb begrepen geven wij nu € 900.000 uit om de 

administratieve organisatie goed te laten beschrijven en een visie neer te leggen op de wijze waarop de 

organisatie zal moeten functioneren. Op zichzelf zijn wij daarmee ontzettend blij want wij denken dat dat 

hard nodig is. De aanpak die nu voorligt is naar onze mening veel meer solide en kan ook tot een veel 

beter resultaat leiden dan de vorige aanpak. 

In de commissie heeft het CDA als haar mening naar voren gebracht dat haastwerk wordt geleverd en 

dat haastwerk misschien een Statenvergadering verder zou moeten worden getrokken. Dat dat niet 

meer aan de orde is begrijp ik, maar ik wil dit voorbeeld gebruiken omdat het naar mijn gevoel - ik heb 

mijn oor bij de organisatie te luisteren gelegd - zeer noodzakelijk is dat haast wordt gemaakt en zaken 

worden veranderd. De mensen in de organisatie vragen daarom en zo heb ik ook de brief van de 

ondernemingsraad gelezen. 

Gisteren is door de Gedeputeerde de toezegging gedaan dat het plan van aanpak, dat nog moet worden 

gemaakt, in een samenvatting in de volgende commissievergadering aan de orde zal komen. Hij heeft 

toegezegd dat het plan van aanpak voldoende stuurmiddelen voor de Staten zal bevatten om te kunnen 

volgen of dit traject wel goed verloopt. Het duurt maar negen maanden, maar in negen maanden kan 

heel veel fout gaan. 

In antwoord op ons verzoek in ieder geval goed over de externe kosten te onderhandelen is ook een 

toezegging gedaan. Wij schatten in dat tenminste € 100.000 te veel gefactureerd dreigt te worden. Dat 

heeft niet te maken met het aantal mensen dat wordt ingezet, maar heeft te maken met de hoogte van 

de tarieven die gevraagd worden. 

Voor ons is nog steeds niet 100% duidelijk wanneer de eindfase van de implementatie zal worden 

bereikt. Wanneer zal het resultaat van het beschrijven van de 150 procedures in de organisatie 

geïmplementeerd zijn? Hebt u daarvan al een beeld? 

Op bladzijde 6, waar de doelstellingen beschreven zijn - daar staat een rijtje met aandachtspunten, 

verwachte resultaten en effecten -, wordt als laatste over "een betrouwbaar en flexibel Staten-

informatiesysteem" gesproken. Wij hebben u gevraagd dat punt eruit te halen omdat het niet lijkt te 

passen binnen hetgeen wij doen. Als wij dat laten staan, zetten wij een te ruim project neer. Ik vind dit 

niet zo belangrijk als het krijgen van een goede organisatiestructuur. 

Uiteindelijk gaat het om de cultuur. Zal het management straks in staat zijn hetgeen nu beschreven gaat 

worden te implementeren en gangbaar te houden in de organisatie? Die vraag leg ik klemmend bij u 

neer, hoewel ik verwacht dat u daarop nu geen antwoord zult kunnen geven. 

Voor ons blijft de eerder door mij gestelde vraag staan. Ik hoop dat u daarop wel een antwoord zult 

kunnen geven. Wanneer kunnen wij de evaluatie van het eerste deel van het OO-traject verwachten? 

 

De heer Schaap: Heb ik goed begrepen dat de heer Van Daalen dit voorstel graag twee jaar geleden 

had gezien, maar dan wel met de daarbij nu door hem gemaakte kanttekeningen? 

 

De heer Van Daalen: Als dit voorstel ons twee jaar geleden zou zijn voorgelegd, zouden wij 

waarschijnlijk een jaar geleden al resultaten hebben kunnen zien. 
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Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Het belang van de voortzetting en de noodzaak van het 

betrachten van voortvarendheid met betrekking tot het OO-traject dit jaar zijn duidelijk.  

U trekt nu aan de noodrem omdat anders het gevaar dreigt dat de uitvoering blijft steken en het traject 

bovendien niet op tijd, dus voor de volgende Statenperiode, gereed zal zijn. Overigens is de D66-fractie 

van mening dat u wel iets eerder aan de bel had kunnen trekken. Het traject is inmiddels al twee jaar 

aan de gang en nu komt het voor wat betreft de invulling toch weer op een redelijk korte termijn aan. 

Zorgelijk is de constatering dat een en ander mede te wijten is aan jarenlang achterstallig onderhoud 

voor wat betreft de bedrijfsvoering. De D66-fractie heeft van oudsher veel belangstelling voor dit 

onderwerp en in het verleden door ons uitgesproken zorgen over de gang van zaken blijken nu helaas 

bevestigd te worden. Wij onderkennen het wezenlijk belang van een goed functionerende organisatie die 

in professionaliteit en helderheid een wezenlijke factor vormt voor de zichtbaarheid, maar ook de 

geloofwaardigheid van het openbaar bestuur naar de burger toe. 

Inhoudelijk zijn wij het met dit voorstel eens. Wij hopen van harte dat de volledige implementatie ervan, 

met name het beheer en behoud van de administratieve organisatie, spoedig gestalte zal krijgen. Wij 

gaan ervan uit dat die uitvoering, die implementatie, hierin wel besloten is. Verder lijken voldoende 

evaluatiemomenten te zijn ingebouwd om goed zicht te kunnen houden op de voortgang. 

Wij hebben nog wel twijfels over de financiële onderbouwing. Ten eerste schept u onzes inziens een 

precedent door middelen uit de saldireserve beschikbaar te stellen en op het rekeningresultaat over 

2001 te anticiperen. In de commissie is gisteren overigens gebleken dat het overschot waarschijnlijk 

ruim voldoende zal zijn. Wij vragen ons af of er geen betere weg is. Zijn er alternatieven? 

U stelt voor - mevrouw Van Hulten wees hierop ook al - de opdracht niet volgens de Europese 

aanbestedingsregels te laten plaatsvinden. Is voldoende onderzocht of dit achteraf niet tot problemen zal 

kunnen leiden? 

Ik deel u mede dat wij met inachtneming van deze punten inhoudelijk met uw voorstel akkoord gaan. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Wij spreken vanavond opnieuw over de toekomstige 

bedrijfsvoering van onze organisatie. Op 1 juni 2001 hebben wij een voortgangsrapportage over het OO-

traject ontvangen, waarin een positief beeld werd neergezet met betrekking tot de voortgang van het 

traject. Helaas moeten wij constateren dat op dit moment sprake is van een zekere stagnatie en wij 

waarderen het dat u deze stagnatie wilt aanpakken. 

Bij al hetgeen al door de vorige sprekers is gezegd willen wij nog een paar kanttekeningen plaatsen. 

Allereerst wil ik aandacht vragen voor het verzoek de vergadercultuur te verminderen. Wij moeten oog 

houden voor de werkdruk in de organisatie. Wij weten dat de werkdruk door de decentralisatie en door 

de uitbreiding van taken is toegenomen en straks in verband met de dualisering weer een extra beslag 

op de organisatie zal worden gelegd. Het mag niet gebeuren dat de medewerkers van onze organisatie 

in verband met de vergadercultuur afknappen. 

Wij zijn van mening dat het traject eigenlijk te lang duurt. Voor een verandering van een organisatie moet 

je niet langer dan twee jaar actief bezig zijn. Wij hopen dat met de voorgestelde aanpak een einde aan 

dit traject zal komen en rust in de organisatie zal worden gebracht. 

Tenslotte. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de taken, 

helder vastgelegd worden. Daarnaast is een heel strakke regie vereist van zowel het bestuurlijk als het 

ambtelijk management om deze omslag te bevorderen. Bezitten wij de kracht om dat in zo'n korte tijd te 

bewerkstelligen? 

Wij adviseren u - dat is u al eerder gevraagd - de Staten regelmatig van de resultaten van hetgeen thans 

wordt voorgesteld op de hoogte te stellen. 

 

De heer Kalkman: Mijnheer de voorzitter. Ik deel u mede dat ik met dit voorstel kan instemmen. 

 

De heer Visser: Mijnheer de voorzitter. Ik wil een kanttekening maken met betrekking tot de mensen in 

ons ambtelijk apparaat die door deze situatie wellicht in de knoei zullen komen. Ik vraag mij af of er voor 

hen een vangnet, een afvloeiingsregeling of iets dergelijks, is. 

Overigens kan ik met het voorstel akkoord gaan. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat de 

portefeuillehouder deze discussie graag zelf had willen voeren. Helaas is hij wegens ziekte niet in staat 

aanwezig te zijn. Zijn ziekte heeft overigens ook een rol gespeeld voor wat betreft het moment waarop 

het voorstel aan de Staten is aangereikt. Wij hebben daarvoor een moment bepaald waarop hij - dat was 

onze verwachting - aanwezig zou kunnen zijn. Helaas is dat niet mogelijk gebleken.  
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Vandaar dat er een korte periode zat tussen de commissiebehandeling en de Statenbehandeling van dit 

stuk, tussen 6 maart en 7 maart. Overigens is dat een jaarlijks terugkerend fenomeen. 

Uiteraard gaat het om de inhoud. Ik denk dat helder moet zijn dat het onbehagelijke gevoel dat door de 

fractie van GroenLinks is verwoord ook bij het college aanwezig was. Toen wij kort voor de kerst in de 

stuurgroep als collegeleden bij elkaar zaten hebben wij met elkaar moeten constateren dat de resultaten 

op dat moment niet waren zoals wij dat wensten en zoals noodzakelijk was. Wij hebben onszelf toen de 

volgende vraag gesteld: als de ontwikkeling van het proces gaat op de wijze zoals op dit moment 

voorzien, hoe lang zal het dan gaan duren en wat zal daarvan het resultaat zijn? De informatie die ons 

vanuit de organisatie is aangereikt gaf nadrukkelijk aan dat wij dan nog wel enige tijd extra, langer dan 

tot het einde van 2002, nodig zouden hebben. Dat zou wellicht goedkoper zijn, misschien zelfs wel veel 

goedkoper. Het is de vraag of dat waar is, dat is moeilijk te zeggen. Wij hebben dat ook niet 

gecalculeerd, daarover wil ik helder zijn. Naar onze mening zou dat er absoluut toe hebben geleid dat 

krachten zouden zijn losgemaakt die mogelijkerwijs tot nog meer vertraging zouden leiden, dan wel - dat 

is ernstiger - tot een situatie waarin goede mensen onze organisatie verlaten omdat de organisatie-

ontwikkeling te traag verloopt. 

Wij hebben er daarom bewust voor gekozen een versnelling aan te brengen. Wij hebben gekeken naar 

mogelijkheden om die versnelling te realiseren. Daartoe is een redelijk onorthodox voorstel 

geformuleerd, dat natuurlijk risico's in zich houdt. Laat dat helder zijn. Het andere had naar onze mening 

echter nog veel meer risico's in zich. Wij hebben een afweging gemaakt en zijn tot de constatering 

gekomen dat het beter is voor dit voorstel en de daarin verwoorde aanpak te kiezen dan voor het 

voortsudderen op het pad dat op dat moment werd gevolgd. 

Ik denk dat er nog een belangrijke randvoorwaarde bij gekomen is, die ons helpt draagvlak in de 

organisatie te krijgen maar ook draagvlak af te dwingen. Laat ik dat woord maar eens gebruiken. In de 

CAO die op 31 december jongstleden afliep en de nieuwe CAO is een aantal buitengewoon belangrijke 

stappen opgenomen die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ik heb het over 

het functiewaarderingssysteem, het beoordelingssysteem, het beloningssysteem, mogelijkheden voor 

gedifferentieerd belonen, een systeem van jaargesprekken en jaarplannen. Dat zijn zaken - ik noem de 

jaargesprekken - die dit jaar volledig zullen worden geëffectueerd. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Moet ik uit de woorden van de Gedeputeerde afleiden dat al die 

zaken nog niet in de organisatie aanwezig waren? 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Het principe van de jaargesprekken is vanaf 1 januari 

jongstleden operationeel. Daarvoor bestond wel een functionerings- en beoordelingssysteem, maar het 

houden van jaargesprekken en het op basis van individuele jaarplannen maken van afspraken die aan 

het eind van het jaar worden beoordeeld en op basis waarvan de balans wordt opgemaakt is een nieuwe 

stap. Uiteraard is er een tussentijdse bijstellingsmogelijkheid. Ik denk dat dit een belangrijk instrument is, 

dat ons zal helpen niet alleen vanuit de organisatie zelf voor draagvlak te zorgen, maar ons ook in staat 

zal stellen vanuit het management, beoordeeld door het bestuur, een "push" te geven. Met andere 

woorden: "vluchten kan niet meer" geldt ook hier. 

Laat ik het scherp zeggen: elke werknemer in onze organisatie heeft recht op een jaargesprek en 

omgekeerd heeft de werkgever de plicht er in beginsel voor te zorgen dat met elke werknemer een 

jaargesprek plaatsvindt. Wij hebben nu de beschikking over dat instrument en dat instrument zal 

natuurlijk ook gebruikt worden. Laat helder zijn dat wij op het niveau van het management, als bestuur, 

daarover nadrukkelijk zullen spreken. Daarover mag geen misverstand bestaan. 

Gaat het in dit voorstel alleen om de werkprocedures? Nee, de werkprocedures vormen een belangrijke 

basis voor het werkproces. Wij hebben in het voorstel ook aangegeven dat bij het naar ons toe halen 

van een stuk externe ondersteuning ruimte vrijkomt om ook voor de interne bedrijfsvoering een aantal 

zaken verder op orde te kunnen brengen. Het gaat om het ontwikkelen van de werkprocessen, die 

zoveel mogelijk gelijktijdig zullen worden geïmplementeerd. Die twee zaken zijn aan elkaar geklonken. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Op bladzijde 6, waar over de verwachte resultaten en 

effecten wordt gesproken, kom ik dat niet tegen. Daar wordt wel een complete beschrijving en een 

verbetering van de bedrijfsprocessen voorgesteld, maar ik zie dat nog steeds als een papieren actie. Het 

woord "implementatie" zie ik daar niet staan. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Misschien had het woord "implementatie" 

daar ook moeten worden vermeld.  
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De beschrijving is het ene element en het tweede element is de verbetering van de bedrijfsprocessen. 

Dat is uiteraard de implementatie daarvan. Dat is wat daar wordt bedoeld. 

Implementatie is ook nodig. Het klinkt raar, maar het is haast onvermijdelijk dat na een bepaalde periode 

- in het ene geval is dat na tien jaar en in een ander geval na vijftien of twintig jaar - een situatie ontstaat 

waarin iets moet gebeuren om de ontwikkeling een "push" te geven. De VVD-fractie heeft daarop 

gewezen. Het is vervelend, maar die situatie hebben wij nu bereikt, juist op een moment waarop een 

aantal complexe vraagstukken op ons organisatie afkomt, die wij op een goede manier moeten 

oppakken om de betekenis van de provincie Flevoland in het krachtenveld van de randstad te kunnen 

waarmaken. De organisatie is daarvan goed doordrongen en dat leidt onherroepelijk ook tot een 

cultuuromslag. Terecht heeft een aantal fracties daaraan woorden gewijd. Die cultuuromslag is niet iets 

vrijblijvends, maar absoluut noodzakelijk. 

De afweging die wij hebben gemaakt heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij dit voorstel op 6 maart aan de 

commissie hebben voorgelegd en op 7 maart in deze Staten bespreken. De periode tussen die twee 

behandelingen in is helaas kort. Wij vinden dit voorstel echter zodanig belangrijk, dat wij de Staten dit 

voorstel in deze vergadering hebben willen voorleggen en ik ben er blij om te kunnen constateren dat 

een deel van de Staten heeft aangegeven daarmee te willen instemmen. 

De fracties die in de commissie hebben aangegeven hierover anders te denken heb ik uitgelegd waarom 

wij met dit voorstel zijn gekomen. Dat heb ik in de commissie gedaan naar aanleiding van vragen van 

met name de fractie van het CDA. Natuurlijk is ons doel de totstandkoming van een slagvaardige en 

efficiënte organisatie. Ik wil niet graag gezegd hebben dat onze organisatie nu niet slagvaardig en 

efficiënt zou zijn, maar ik zeg wel dat onze organisatie slagvaardiger en efficiënter kan en vooral ook 

moet worden. Het is juist dat de organisatie onvoldoende mee is ontwikkeld. Ik begrijp heel goed de 

aarzeling, de door de heer De Graaf uitgesproken twijfel, over de vraag of de organisatie een en ander in 

voldoende mate zal kunnen implementeren. Zijn opmerking dat de implementatie vraagt om meer sturing 

van het management dan tot nu toe kennelijk heeft plaatsgevonden begrijp ik ook heel goed. Wij zijn het 

daarover eens. De Staten mogen ervan uitgaan dat het bestuur, het college met de portefeuillehouder 

voorop, daaraan hard zal trekken. 

Ik ben er een klein beetje verbaasd over dat vraagtekens zijn geplaatst bij het aansturingsmodel. De 

fractie van GroenLinks, die gezegd heeft dat de aansturing een interne zaak moet zijn, wijs ik erop dat 

dat ook het geval is. In het schema op bladzijde 2 staan de stuurgroep, de collegeleden, de projectleider, 

de projectgroep, de griffier, de interne projectmanager en de externe ondersteuning, die met een 

stippellijntje in relatie staat tot de interne projectmanager. Dat maakt duidelijk dat de aansturing onze 

eigen verantwoordelijkheid is. De verantwoording daarvoor kunnen wij niet overdragen. Dat zou dodelijk 

zijn! Als je dat doet, verdwijnt de aansturing en staat de machine stil. 

De PvdA heeft terecht aandacht gevraagd voor de interne communicatie en gewezen op de noodzaak 

middels de interne communicatie te blijven werken aan voldoende draagvlak in de gehele organisatie. 

Daaraan wil ik toevoegen dat wij draagvlak, als dat nodig zou zijn - liever niet -, soms ook een beetje 

kunnen afdwingen. Natuurlijk bestaat de kans dat er enkele mensen zullen zijn die het niet zullen 

meemaken. Het spreekt vanzelf dat wij voor hen een fatsoenlijke oplossing zullen zoeken. Daarop wil ik 

niet vooruitlopen, maar wij hebben daarvoor fatsoenlijke regels en regelingen. 

In de richting van de fractie van GroenLinks wil ik opmerken dat de condities zeker zijn aangescherpt en 

wij het overleg met Asohr uiteraard, zoals ik dat gisteren al heb aangegeven, op basis van strakke 

onderhandelingen zullen voeren. 

De fractie van de ChristenUnie heeft naar de eindfase van de implementatie gevraagd. Misschien is 

deze doelstelling iets te ambitieus, maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat op 31 december, als alle 

werkprocessen zullen zijn beschreven, alle werkprocessen ook zullen zijn geïmplementeerd. 

Dat brengt mij op de opmerking van de heer Bogerd, dat wij ervoor moeten waken dat een 

vergadercultuur ontstaat. Ik denk dat een heldere beschrijving van de werkprocessen ertoe zal bijdragen 

dat veel efficiënter overleg kan worden gepleegd, wat soms noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat 

integrale voorstellen op tafel komen te liggen. 

Natuurlijk is SIS niet de kern van het voorstel, maar bij een dienstverlenende organisatie hoort ook een 

goede informatievoorziening vanuit dit huis naar de Statenleden. Ik weet dat de Statenleden daarover nu 

niet tevreden zijn en het college evenmin. In het systeem van de werkprocessen moet volstrekt helder 

zijn welke informatie op welk moment voor de Staten beschikbaar moet zijn. 

 

De heer Van Daalen: Dat ben ik hartgrondig met u eens, maar de implementatie van het technische 

systeem zou ik graag buiten dit traject willen laten.  

Het gaat om de informatievoorziening. 
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De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Ik kan mij voorstellen dat u zegt dat het niet om het systeem, 

maar om de informatievoorziening moet gaan. Daarom heb ik daarop nadrukkelijk het accent gelegd. U 

ziet nu in een oplegnota staan "bespreken in de commissie algemene zaken". Dat betekent dat de 

desbetreffende informatie via het systeem beschikbaar moet zijn, zodat de leden van de Staten die 

informatie naar zich toe kunnen halen. 

 

De heer Van Daalen: Dat is het ideaalplaatje, maar ik denk dat dit niet in dit project thuishoort. Dat is wat 

ik bedoeld heb te zeggen. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Dat begrijp ik wel, maar ik kijk daar toch een tikkeltje anders 

tegenaan. Ik vind dat dit systeem onderdeel moet zijn van het werkproces. Wij moeten niet alleen intern 

bekijken hoe ervoor kan worden gezorgd dat het product op een goede manier wordt voorbereid zodat 

de leden van het college en de leden van de Staten daarover een besluit kunnen nemen, maar er moet 

ook naar het extern communiceren worden gekeken. Ik wil niet zeggen dat ik de communicatie met de 

leden van de Staten als extern communiceren beschouw, maar wil benadrukken dat die elementen erbij 

horen. 

 

De heer Van Daalen: Daarover zijn wij het wel eens. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 heeft over de 

noodrem gesproken. Ik heb echter de indruk dat wij het gaspedaal hebben ingedrukt, wat doorgaans tot 

een ander resultaat leidt. Als je te veel gas geeft, bestaat het risico dat je alsnog aan de noodrem moet 

trekken. Voorlopig houden wij het tempo erin. 

De financiële onderbouwing. In de commissie heb ik een tipje van de sluier over het rekeningresultaat 

opgelicht. De Staten mogen van mij aannemen dat hetgeen wij voorstellen verantwoord is. Als dat niet 

het geval zou zijn geweest zouden wij de Staten dit voorstel niet hebben voorgelegd. 

Uiteraard hebben wij ons over de Europese aanbesteding gebogen. Ook in dat opzicht kan ik geen 

garanties geven, maar ik heb wel de overtuiging dat de argumenten om niet tot Europese aanbesteding 

over te gaan door ons goed zijn overwogen. 

Ik meen in eerste termijn met deze beantwoording te kunnen volstaan. 

 

De heer Van Daalen: Mijn vraag over de evaluatie van het eerste deel van het traject is nog niet 

beantwoord. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Ik moet even voor de portefeuillehouder denken, wat moeilijk is. 

Ik heb het met mijzelf al moeilijk zat! 

 

De heer Van Daalen: Mij is het opgevallen dat u daarin over het algemeen heel goed bent! 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Nu daagt u mij uit! 

 

De heer Van Daalen: Absoluut! 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Laat ik het zo zeggen. Bij het stellen van die vraag gaat u van 

een vooronderstelling uit en ik geloof dat ik het met die vooronderstelling niet eens ben. U gaat uit van 

de vooronderstelling dat het OO-traject is afgelopen en wij nu met iets nieuws beginnen. Als dat zo zou 

zijn, zoudt u gelijk hebben. U moet dit voorstel echter beschouwen als een tussentijdse evaluatie op 

grond waarvan wij zeggen dat het noodzakelijk is een doorstart te maken - wij moeten extra gas geven - 

en wij daarbij externe ondersteuning nodig hebben. 

Ik geloof niet dat ik een evaluatie kan toezeggen. Dit zeg ik mede namens mijn collega-

portefeuillehouder. 

 

De heer van Daalen: Wij behouden ons het recht voor daarop nog een keer terug te komen. 

 

De voorzitter: Dat kunnen wij u niet verhinderen. 
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De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Ik dank de Gedeputeerde voor zijn beantwoording, waaruit de 

wil en de slagvaardigheid spreken die nodig zijn om het traject tot een goed einde te brengen. Ik wil de 

hoop uitspreken dat die benadering door het college aan de organisatie zal kunnen worden overgebracht 

en ga ervan uit dat het wel voor elkaar zal komen. 

De Gedeputeerde heeft één opmerking gemaakt waarop ik nog even wil ingaan. Ik wil graag de indruk 

wegnemen dat ik zou hebben willen suggereren dat onze organisatie niet slagvaardig en efficiënt zou 

zijn. Dat gaat mij veel te ver. 

De Gedeputeerde heeft aangegeven dat er een nieuw instrumentarium met jaargesprekken et cetera 

komt. Ik denk dat dat instrumentarium een erg goed hulpmiddel zal zijn om professionaliteit in de 

organisatie te brengen. Met alleen het instrumentarium zijn wij er echter niet. Een jaargesprek vraagt om 

een goede voorbereiding en de mensen moeten daarvoor de juiste "tools" hebben. Dit is een belangrijk 

onderwerp en ik wil u graag meegeven dat dit instrumentarium heel zorgvuldig zal moeten worden 

ingevoerd. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Ik wil graag meteen op de woorden van de heer Maenhout 

reageren. Afgelopen najaar hebben wij alle medewerkers de gelegenheid gegeven een training 

jaargesprekken te volgen om ervoor te zorgen dat niet alleen de leidinggevenden in staat zijn het 

jaargesprek te houden, maar de medewerkers ook in staat zijn hun eigen mogelijkheden en 

beperkingen, wensen en ambities in zo'n jaargesprek op een goede wijze naar voren te brengen. 

 

De heer Maenhout: Dan is mijn zorg weggenomen. 

 

De heer De Graaf: Mijnheer de voorzitter. Ook ik wil de Gedeputeerde dankzeggen voor zijn 

beantwoording in eerste termijn. 

Mijn eerste termijn was toegespitst op het punt van de implementatie, een aspect waarop mijn collega's 

ook zijn ingegaan. De heer Maenhout heeft daarover in zijn tweede termijn eveneens het een en ander 

gezegd. De implementatie blijft voor ons een punt van zorg. De Gedeputeerde heeft gezegd dat wij er 

met het beschrijven van de procedures en het afronden van het OO-traject niet zijn en het natuurlijk zo is 

dat een implementatie zal moeten plaatsvinden. Naar zijn zeggen zit die implementatie impliciet in dit 

voorstel verweven, maar wij blijven daarover zorgen houden. Desalniettemin wensen wij het college en 

het managementteam heel veel succes bij niet alleen het afronden van het traject in 2002, maar vooral 

ook bij de implementatie daarvan in de gehele organisatie. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Wij gaan ervan uit dat de implementatie voor 

eind december zal plaatsvinden, dat het project per eind december zal zijn afgerond en daarna alleen 

nog sprake zal zijn van onderhoud van het traject. 

Aan hetgeen wij in eerste termijn naar voren hebben gebracht willen wij toevoegen dat naar ons oordeel 

in het voorafgaande stadium zeker nuttig werk is verricht. Wij zien de wijze waarop het traject tot nu toe 

is verlopen als een voorbereidingsfase op het moment waarop wij een aantal veranderingen kunnen 

doorvoeren. Ik vraag mij af of wij zonder meer met de uitvoering van hetgeen thans voorligt van start 

zouden kunnen gaan als wij dat traject niet zouden hebben doorlopen. 

Ten derde. Om dezelfde redenen als door de Gedeputeerde zijn aangegeven vinden wij het goed dat het 

SIS in het pakket wordt meegenomen. Bovendien wordt in de "second opinion" duidelijk aangegeven dat 

het belangrijk is dat er parallelle trajecten zijn, die elkaar versterken. 

De organisatie is natuurlijk heel belangrijk, maar uiteindelijk zijn het de Staten die de beslissingen 

nemen. Om die reden ben ik van mening dat de Staten heel goed geïnformeerd moeten zijn. De Staten 

vervullen een heel belangrijke rol in dit geheel. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Het college heeft een traject uitgezet en daarmee gemarkeerd 

dat de achter ons liggende periode werkelijk achter ons ligt. Aangezien de provincie over het beste 

ambtelijk apparaat beschikt ligt daar het vraagstuk niet. Het fenomeen dat nu een nieuwe focus 

gevraagd wordt houdt in dat u kennelijk de verantwoordelijkheid wenst te nemen voor het ingestoken 

traject. Wij hebben kunnen constateren dat in de bijlage en in de "second opinion" een aantal omissies is 

benoemd. Ik wil graag van u vernemen of u die overneemt. Als dat het geval is, wil ik van harte met dit 

fenomeen instemmen. 

Daaraan wil ik echter toevoegen dat wij, ongeacht de implementatie en de consequenties van het traject, 

nog steeds aan het begin staan van een traject dat jaren in beslag zal gaan nemen.  
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Wij willen een cultuuromslag realiseren en een kwaliteitsslag maken en u gaat er kennelijk van uit dat dit 

project, dat rond de Kerst zal moeten zijn afgerond, aan het einde van dit jaar tot het gewenste doel zal 

hebben geleid. Is dat juist? 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de plaatsvervangend Gedeputeerde 

dankzeggen voor zijn beantwoording. Op één punt na vond ik zijn beantwoording inhoudelijk goed en 

goed onderbouwd. 

Evenals de heer De Graaf blijf ik zorgen houden over het implementatietraject. In de stukken die ons zijn 

aangeleverd staan aanzetten vermeld. Daarin wordt echter niet duidelijk aangegeven dat het 

implementatietraject rond Kerstmis achter de rug zal zijn. 

Toegezegd is dat wij in de volgende commissievergadering een managementsummary van het plan van 

aanpak zullen krijgen. Ik ga ervan uit dat het implementatietraject daarin expliciet zal worden 

omschreven en niet impliciet blijft, zoals het nu is. 

Overigens ben ik het met collega Schaap eens, dat wij aan het begin van een traject staan en wij ons 

niet moeten voorstellen dat alles aan het einde van dit jaar 100% in kannen en kruiken zal zijn. Naar mijn 

stellige overtuiging zal nog veel werk moeten worden verzet. Als de Gedeputeerde dat niet met mij eens 

is hoor ik dat graag. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. De Gedeputeerde heeft gezegd met betrekking tot de 

Europese aanbesteding geen garantie te kunnen geven. Wat zal er gebeuren als toch mocht blijken dat 

het niet goed zit? Misschien is het goed een deel van het te verwachten rekeningresultaat in de 

saldireserve te storten opdat wij op die situatie zullen zijn voorbereid. Je weet maar nooit! 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Elke organisatie moet zo flexibel zijn dat het mogelijk is haar 

aan te passen. Ik denk dat wij het volgend jaar vanuit die situatie moeten gaan praten en dat niet meer in 

het kader van het OO-traject moeten doen. 

De Gedeputeerde heeft in zijn beantwoording aangegeven dat de problematiek breed gedragen wordt 

door het college. 

Ook onze dank voor de beantwoording. Wij zouden willen zeggen dat extra gas geven energie kost. Dat 

kan natuurlijk gas, diesel of benzine zijn. Wij willen graag dat nog één keer extra gas wordt gegeven 

zodat wij niet nog een keer langs de pomp moeten. Ik doel op de financiële pomp. 

 

De heer Visser: Mijnheer de voorzitter. De Gedeputeerde heeft nog niet geantwoord op mijn vraag over 

de mensen die eventueel in de knoei zullen komen. Hoe gaat het daarmee? 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Kennelijk heb ik verzuimd de naam van 

de heer Visser expliciet te noemen, maar ik heb het wel over het personeel gehad. Ik heb het denkbaar 

genoemd dat een enkeling dit alles niet meer zal meemaken. Wij hebben daarvoor goede regelingen die 

wij, wanneer dat nodig mocht blijken, uiteraard zullen toepassen. 

Overigens hecht ik eraan niet te diep op de "als-vraag" van mevrouw De Jong in te gaan. Van de 

bijdrage van de fractievoorzitter van de SGP in één van de vorige vergaderingen heb ik geleerd dat dat 

niet verstandig is. 

De inspanning van het college is erop gericht het gewenste doel aan het einde van het jaar 2002 te 

bereiken. De doelstelling is door sommige fracties aangescherpt, zij hebben gezegd dat het doel voor de 

Kerst zal moeten zijn bereikt. Ik dacht tot 31 december de tijd te krijgen en... 

 

De heer Van Daalen: Die tijd krijgt u van mij. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Daar kom ik wel overheen. 

Ik wil nog twee opmerkingen maken. 

Organisatie-ontwikkeling moet een permanent gebeuren zijn. Er zijn veranderende omstandigheden die 

onze organisatie voor andere vragen stellen en daaraan andere eisen stellen, maar wij moeten 

onderkennen dat het gaat om mensenwerk en mensen zo'n ontwikkeling niet altijd uit zichzelf of om 

andere redenen niet in voldoende mate kunnen meemaken. Wij zullen altijd incentives moeten blijven 

houden. 

Wij zetten in op het bereiken van een bepaald doel aan het einde van het jaar 2002, maar het beeld mag 

niet ontstaan dat de noodzaak de organisatie verder te ontwikkelen daarmee zal zijn afgerond.  
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In ons verhaal wordt over fase 2 gesproken. Ik weet niet of ons ambitieniveau bij fase 4 ligt, maar ben 

zeker van mening dat het streven erop gericht moet zijn de organisatie steeds verder te ontwikkelen. 

Mijn stelling is dat dat nodig is omdat wij de organisatie efficiënt, slagvaardig en klantgericht willen laten 

zijn. 

De heer Maenhout heeft mij overigens terecht gecorrigeerd. Hij heeft niet gezegd dat onze organisatie 

niet efficiënt en slagvaardig zou zijn. 

De leden van de Staten zijn ook onze klanten en dat zal in het duale systeem nog veel sterker gelden. 

Alleen onderhoud plegen na 1 januari 2003 zal niet toereikend zijn. Ook na die datum zullen zeker nog 

de nodige impulsen moeten worden gegeven. Dat zullen dan wel impulsen zijn van een geheel andere 

aard dan hetgeen nu wordt voorgesteld. 

 

De heer Van Daalen: Kunt u ons toezeggen dat dit punt zal worden aangescherpt - dat behoeft niet nu te 

gebeuren -, opdat het verwachtingspatroon van de Staten eensluidend zal zijn met uw 

verwachtingspatroon? 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Dat is een hoog ambitieniveau. Ik weet niet of ik dat wel wil. 

 

De heer Van Daalen: Wij zouden dat zeer op prijs stellen. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Het ambitieniveau wordt in het voorstel aangegeven. Daarvan 

ga ik uit. 

Diverse fracties hebben in verschillende toonzettingen aangegeven dat zij zorg hebben over de 

implementatie. Laat helder zijn dat die zorg ook onze zorg is. In de afgelopen tijd is daarnaar gekeken en 

wij zullen dat in de komende tijd zeker ook nadrukkelijk doen. Wij hechten er natuurlijk aan dat hetgeen 

voorligt wordt waargemaakt. Dat vraagt niet alleen inspanningen van de organisatie en van het 

management, maar ook van het bestuur. Wij zijn het eens met de zorg die over de implementatie is 

uitgesproken en de Staten mogen van ons verwachten dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om 

hetgeen wij beogen te bereiken waar te maken. 

Ik denk dat het goed is voorzichtig te constateren dat vrijwel Statenbreed en wellicht zelfs volledig 

Statenbreed steun wordt gegeven aan dit voorstel. De Staten geven daarmee aan onze organisatie een 

signaal af dat ik, sprekend namens het college, van zeer wezenlijke betekenis acht. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. De Gedeputeerde keek nadrukkelijk in onze richting toen hij 

de hoop uitsprak dat alle Staten voor dit voorstel zullen stemmen. Hij daagde ons daarmee uit. Ja, ook 

de fractie van de ChristenUnie gaat met deze voorstellen mee. Wij hebben dat gisteren overigens ook al 

uitgesproken, maar ik hecht eraan dat nu opnieuw te doen omdat ik het van groot belang vind dat dit 

voorstel voldoende ondersteund dit huis wordt binnengedragen. Ik blijf echter benadrukken dat de 

eindtermen voor dit jaar goed en helder moeten worden gedefinieerd. Als dat niet gebeurt, krijgen wij 

een effect dat wij niet beogen. Uit de beantwoording van de Gedeputeerde heb ik begrepen dat hij 

daarover ook zorg heeft en ik ga er dus van uit dat hij zich in dat opzicht zal inspannen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik wil de Gedeputeerde nog één vraag stellen. 

 

De voorzitter: Ik kan u geen derde termijn toestaan. 

 

De heer Schaap: De bijna pastorale zorg die door de Gedeputeerde is uitgesproken over onze 

collectieve verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de organisatie is een uitmuntende zaak, maar ik wil 

er wel op wijzen dat een voorstel voorligt waarvan de uitvoering ons dit jaar € 900.000 zal gaan kosten 

en dit traject ons cumulatief ƒ 4,5 miljoen kost. 

  

De voorzitter: Wat is uw vraag? 

 

De heer Schaap: Ik wil graag antwoord hebben op mijn vraag of dit voorstel het college een voldoende 

sturingsinstrumentarium biedt om tot het gewenste resultaat te kunnen komen. Dat is iets anders dan 

warmte opwekken met betrekking tot de zorg hiervoor. 
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De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Het begint met warmte en daarna komt er duidelijkheid. Het 

antwoord op de vraag van de heer Schaap is natuurlijk "ja". Als het antwoord op die vraag "nee" zou zijn, 

zouden wij de Staten dit voorstel niet hebben voorgelegd. 

 

De heer Schaap: Dan is het interessant de zaken die in de bijlage zijn vermeld integraal in het voorstel te 

verwoorden opdat straks helder zal zijn wie waarvoor verantwoordelijk is, gegeven het resultaat. 

 

De voorzitter: U kunt het college op het resultaat afrekenen en als dat nodig is zullen wij die afrekening 

naar het management doorvertalen. Natuurlijk beginnen wij daarmee, vooruitlopend op... 

 

De heer Schaap: Dank u, mijnheer de voorzitter. In dat geval wil ik onderstrepen dat de fractie van 

GroenLinks dit voorstel kan ondersteunen. Wij zullen hierop voor de Kerst terugkomen. 

 

De voorzitter: De woorden "voor de Kerst" laat ik voor uw rekening. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

16. Ondersteuning veldvogelonderzoek Milieucoöperatie Rivierduingebied. 

De heer Zijlstra: Mijnheer de voorzitter. De ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer wordt belemmerd 

door lange en rigide procedures op het gebied van de vergoedingssystematiek, door traagheid en door 

het ontbreken van financiële zekerheden. Bovendien zijn er nauwelijks mogelijkheden voor natuurbeheer 

buiten de ecologische hoofdstructuur. Tot deze niet zo vrolijke conclusie komt een recent onderzoek, dat 

het Centrum voor Landbouw en Milieu heeft gedaan naar het functioneren van agrarische 

natuurverenigingen. Deze natuurverenigingen zijn niet gerust op de toenemende aandacht van de 

overheid voor het agrarisch natuurlandschap. Het zou nu eens tijd moeten worden voor boter bij de vis. 

Uw voorstel beoogt een eenmalige subsidie in een gedeelte van de onderzoekkosten. Het CDA steunt 

uw voorstel en spreekt de wens uit dat de resultaten zullen bijdragen aan een volwaardige 

onderbouwing van het agrarisch natuurbeheer en de specifieke kenmerken van ons gebied. Laat met dit 

onderzoek tot LNV doordringen dat de Flevolandse boer geen grasland heeft, maar gras verbouwt en 

veel kievieten op het bouwland broeden. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ook wij zijn blij dat wij met dit voorstel een bijdrage kunnen 

leveren in de kosten van het onderzoek dat zal worden gedaan om richting LNV te kunnen onderbouwen 

dat de beheerspakkettenregeling gezien de specifieke omstandigheden in Flevoland moet worden 

aangepast. Wij zijn van mening dat u met dit voorstel een goede invulling geeft aan de inhoud en 

ontwikkeling van natuur- en landschapsbeleid in deze provincie, waarvan onze fractie zoals u weet warm 

voorstander is. 

In de commissievergadering hebben wij met belangstelling en veel genoegen kennisgenomen van de 

bijdrage van de initiatiefnemers van deze Milieucoöperatie. De manier waarop door deze mensen met 

deze problematiek wordt omgegaan verdient navolging. 

Wij ondersteunen dit voorstel van harte. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Het is interessant dat wij opeens met een niet bestaande 

vogelsoort worden geconfronteerd, die alleen administratief leeft. Veldvogels zijn net zoiets als zure 

haring uit de Noordzee. Veldvogels bestaan niet. Dit is een categorie die door LNV is verzonnen. Het is 

merkwaardig dat het Ministerie de provincie van harte aanbeveelt een pilot op dit vlak te starten. Wil die 

pilot succesvol zijn, dan zal hij de wind onder de vleugels moeten krijgen. 

In het advies staat dat zal worden gepoogd bij LNV te bevorderen dat dit project en de effecten na 

uitvoering structureel zullen worden ondersteund. Niet alleen in Flevoland wordt grasland gescheurd, dit 

speelt ook in andere regio's in Nederland. Als de resultaten van dit onderzoek te implementeren zijn, is 

onze fractie ervoor dat dit Flevolandbreed en niet alleen in het rivierduinengebied gebeurt. Tegelijkertijd 

is het dringend wenselijk dat de landelijke regeling door het Ministerie wordt aangepast. Ik neem aan dat 

de heer Zijlstra daarmee kan instemmen. Nu het college nog. 
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De heer Bogerd: Moet ik uit de reactie van de heer Schaap afleiden dat GroenLinks tegen het voorstel 

is? 

 

De heer Schaap: Nee, dat mag u daaruit niet afleiden. Mijn fractie heeft in de commissie al met dit 

voorstel ingestemd en doet dat nu ook. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De woordvoerder van de 

PvdA-fractie heeft de spijker op de kop geslagen. Het gaat natuurlijk om natuur- en landschapsbeleid, wij 

moeten ervoor zorgen dat het hier nog mooier en nog beter wordt. Om dat te kunnen bereiken is een 

aantal regelingen nodig en in de regelingen die het Ministerie op dit moment heeft ontbreekt een 

specifieke regeling voor Flevoland, een regeling die het ons mogelijk zou maken op een goede manier 

extra aan de veldvogelbeheerspakketten bij te dragen. Zo noemt het Ministerie dat. Het is misschien een 

vreemde naam, maar daaraan kan ik niets doen. 

Wij hebben dit onderwerp al eerder bij het Ministerie aan de orde gesteld en kregen toen als reactie dat 

men onze ideeën heel interessant vond en wij daarin best geld mochten stoppen. Zulke steun is 

natuurlijk mooi, maar daar kopen wij niets voor. Wij kunnen dat gewoon niet betalen, dat zouden wij 

provinciebreed moeten doen. Wij kunnen niet zeggen dat deze Milieucoöperatie het wel mag en de rest 

niet. Dat is natuurlijk niet aan de orde. 

Wij hebben het Ministerie voorgesteld een pilot te doen en als uit die pilot zal blijken dat hetgeen wij 

voorstaan kan, zal het Ministerie bekijken of een en ander niet breder kan worden ingezet. Uiteraard zal 

dat in de eerste plaats in Flevoland zijn, daar gaat het ons om, maar wij hebben er natuurlijk geen 

bezwaar tegen als dat ook in de rest van het land gebeurt. 

Dit voorstel is op die wijze tot stand gekomen en ik ben er blij om dat de Staten dit voorstel breed 

steunen. Uiteindelijk willen wij allemaal hetzelfde: een mooier en groener Flevoland. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

De heer Keur: Mijnheer de voorzitter. Ik verzoek u vriendelijk mij toe te staan een vraag te stellen en een 

aantal opmerkingen te maken. Al was het alleen maar om deze microfoon weer te kunnen gebruiken. 

Dat geeft mij het gevoel dat ik weer als Statenlid begonnen ben. In 1994 zat ik op de plaats waar de heer 

Haverkort nu zit. Dat is al enige tijd geleden. 

Toen ik afscheid van deze Staten nam omdat ik naar Den Haag ging zei de toenmalige CdK tegen mij 

dat de provinciale politiek veel druk moest uitoefenen om de Zuiderzeespoorlijn hier te krijgen en ervoor 

te zorgen dat de files verdwijnen. Ik kan u verzekeren dat dat niet is gelukt. Ik heb zelf 1600 uur in de file 

gestaan en nu ik hier weer terug ben zie ik dat de problematiek nog steeds dezelfde is. 

Toen ik vanavond via de A6 hier naartoe reed dacht ik "ik sla straks af naar het provinciehuis in Lelystad 

en dan ben ik weer volksvertegenwoordiger". Met in het achterhoofd de gedachte aan wat zich gisteren 

heeft afgespeeld moest ik onwillekeurig denken aan mijn positie als volksvertegenwoordiger in 

Provinciale Staten. Naar mijn mening was gisteren enerzijds geen hoogtijdag, maar anderzijds ook weer 

wel. De gevestigde politieke partijen, de gevestigde volksvertegenwoordigers, wat wij ook zijn, hebben 

gisteren een pak slag gekregen. Ik heb mij afgevraagd of mij dat in 2003, als weer gestemd zal worden, 

ook zal overkomen. Ik hoor iemand zeggen dat het CDA dat niet zal overkomen. 

Wat wil ik hiermee zeggen? Wij leven in een welvarend land en hebben alles wat wij kunnen krijgen. De 

boodschap die wij gisteren hebben gekregen geldt ook voor mij. Ik heb die boodschap begrepen en zal 

proberen daaraan gevolg te geven. 

Tot slot nodig ik alle aanwezigen uit voor een borreltje na afloop van deze vergadering. 

 

De voorzitter: Daarop zaten wij te wachten! 

 

17. Sluiting 

De voorzitter: De vergadering is gesloten. (22.16 uur) 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 4 april 

2002. 

 

de griffier,      de voorzitter, 


