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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 13 juni 2002 om 20.00 uur  in het Provinciehuis te Lelystad.  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

de heren H.Dijksma (VVD), J.de Graaf (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) en W.Baarsen (ChristenUnie), mevrouw 

J.S.Binnerts-de Jonge (VVD), de heren M.Bogerd (SGP), J.M.Bos (PvdA), B.Brand (ChristenUnie), G.W.Bulk 

(VVD), J.L.Crebas (D66) en M.van Daalen (ChristenUnie), mevrouw M.L.Ebbens-Smit (VVD), de heren 

C.W.van Erk (VVD) en C.J.M.Goossens (PvdA), 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) en 

M.W.de Jong (D66), 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), 

R.T.Oost (CDA), J.Purvis (VVD), E.Schaap (GroenLinks), J.P.Slicht (PvdA), 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) en mevrouw C.T.Zelvelder-van der Laan (PvdA). 

 

Afwezig zijn: 

de dames M.I.Creemers-Hazebroek (VVD) en F.T.Joosse (ChristenUnie), de heren J.W. van der Pijll 

(GroenLinks) en P.Zijlstra (CDA) alsmede Gedeputeerde mevrouw L.M.Bouwmeester-den Broeder (PvdA). 

 

Voorzitter: 

de heer W.G.de Raad (plaatsvervangend Commissaris van de Koningin) tot agendapunt 4; vanaf 

agendapunt 4 de heer M.J.E.M. Jager, Commissaris van de Koningin. 

 

Griffier: 

de heer T. van der Wal, griffier. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter: De vergadering is geopend. Ik heet u allen zeer hartelijk welkom. 

Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Bouwmeester, mevrouw Creemers, mevrouw 

Joosse en de heren Van der Pijll en Zijlstra. De heer Jager zal bij aanvang van de behandeling van 

agendapunt 4 binnenkomen. 

Ik vraag aandacht voor de gewijzigde agenda die u naar ik aanneem heeft bereikt. Aan de 

oorspronkelijke agenda is een aantal punten toegevoegd en voorts zijn u gewijzigde stukken 

toegezonden die betrekking hebben op het voorstel dat bij agendapunt 5 aan de orde zal komen. 

Verder moet ik u mededelen dat een tweetal fracties het verzoek heeft gedaan mondeling vragen te 

mogen stellen, namelijk de fracties van de ChristenUnie en de SGP. 

De fractie van de ChristenUnie wil ik als eerste het woord geven. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Het is de vergadering ongetwijfeld bekend dat 

Gedeputeerde Staten op 8 november 2000 een motie van de ChristenUnie op stuk nummer 7 hebben 

overgenomen, een motie die betrekking heeft op het onderhoud van de fietspaden in onze provincie.  
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Die motie had als strekking dat Gedeputeerde Staten coördinerend zouden optreden bij het opstellen 

van een beheerplan door de eigenaren van de fietspaden. Na een half jaar zou in de commissie WMVV 

worden teruggerapporteerd. 

Inmiddels duiken steeds meer negatieve berichten op over de staat van het onderhoud van de 

fietspaden. Steeds vaker blijkt in de praktijk dat achter het bordje "Fietspad" een grasbaan met putten 

schuilgaat. Kengetallen van wielerorganisaties geven aan dat de bestedingen in de toeristenindustrie 

per kilometer fietspad ongeveer €€ 3.200,- per jaar bedragen. Ook zou je kunnen zeggen dat elke 

kilometer fietspad ongeveer honderd overnachtingen op jaarbasis genereert. In BART - Beleid en 

Actieplan Recreatie en Toerisme - wordt geconstateerd dat er een groot probleem is met de toeristische 

fietspaden in onze provincie. 

Er zijn echter ook positieve berichten. De vorige week fietste Gedeputeerde Dijksma over Urk. 

Overigens was dat in het kader van de opening van een toeristische fietsroute van Haarlem naar 

Groningen. Hij zal die route niet helemaal gefietst hebben want hij ziet er nog gezond uit. Die route loopt 

voor een groot deel door onze provincie. 

Binnenkort volgt nog meer positief nieuws. Er wordt ook een fietsroute geopend langs de Veluwerand, 

die bij Nijkerk onze provincie in komt en er bij Elburg weer uit gaat.  

Daarom de volgende vragen. 

Is het college bekend met het feit dat een steeds groter deel van het fietspadennet onveilig en onberijd-

baar aan het worden is? 

Is het college met ons van mening dat de uitstraling van de fietspaden in onze provincie geen goed doet 

aan onze toeristische ambities en aantrekkelijkheid? 

Kan het college aangeven hoe beheer en onderhoud van de twee in de inleiding genoemde fietsroutes - 

die twee lange fietsroutes - zijn geregeld? 

Is er inmiddels een beheer- en onderhoudsplan voor het volledige fietspadennet en zo ja, wanneer zal 

dit worden doorgesproken? 

Op welke termijn zijn de fietspaden onderhoudstechnisch weer op peil? 

Kan het college aangeven waardoor het probleem van het ontbrekende onderhoud feitelijk wordt ver-

oorzaakt en hoe dit op korte termijn kan worden opgelost? 

 

De voorzitter: Als portefeuillehouder zal ik deze vragen zelf beantwoorden. 

De heer Van Daalen heeft terecht aandacht gevraagd voor de situatie van de fietspaden, met name de 

recreatieve fietspaden. Daarover hebben wij het. Het is goed een onderscheid te maken tussen de fiets-

paden langs de wegen, de provinciale fietspaden, die er goed bij liggen en... 

 

De heer Van Daalen: Voorzover ik weet is er één uitzondering, namelijk het fietspad langs de 

Oostvaardersdijk. Dat schijnt een crime te zijn. 

 

De voorzitter: U weet dat de Oostvaardersdijk in het kader van de dijkverzwaring wordt aangepakt. 

Terug naar de recreatieve fietspaden. Wij hebben met een aantal probleem-eigenaren te maken, 

namelijk de beheerders van bossen, natuurterreinen of dijken waar de fietspaden langs gaan. Naar 

aanleiding van de in november 2000 door de Staten aangenomen motie hebben wij actie ondernomen 

en zijn we met de verschillende eigenaren om de tafel gaan zitten. Het heeft enige tijd geduurd voordat 

het zo ver was, maar uiteindelijk is het gelukt met elkaar van gedachten te wisselen over de wijze 

waarop wij met deze problematiek moeten omgaan. 

Het eerste probleem dat ter tafel kwam was de vraag van wie welk stuk fietspad is. Dat was voor mij 

een vreemde gewaarwording, maar daarover bestaan wel degelijk vragen. Wij hebben met elkaar 

afgesproken eerst goed te zullen inventariseren wat van wie is en hoe de situatie van de diverse paden 

is. Vervolgens zullen wij per individuele eigenaar - Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeenten, 

het Waterschap en in een heel uitzonderlijk geval de provincie - bekijken welk plan kan worden 

ontwikkeld om daadwerkelijk verbeteringen te realiseren. Hoe staat het daarmee? Voor de commissie 

WMVV van juni is een terugmelding gepland. Ik ben van plan daar te melden dat vooruitgang is geboekt 

in het Zeewoldse. Rond de dijk daar ligt een groot probleem en wij hebben daarover concrete afspraken 

gemaakt. 

De heer Van Daalen heeft gevraagd of de problematiek met financiën heeft te maken. Ik heb het beeld 

dat dat inderdaad zo is. Er wordt steeds gezegd dat naar geldmiddelen moet worden gezocht. 

Primair is de toestand van de recreatieve fietspaden die in eigendom van derden zijn en door derden 

worden beheerd niet ons probleem, maar met de effecten daarvan worden wij natuurlijk wel geconfron-

teerd. Ik ben het met de heer Van Daalen eens dat een goed recreatief fietspadennet een goede  
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economische potentie heeft en tot toeristische bedrijvigheid kan leiden. De heer Van Daalen heeft in dat 

verband zelfs cijfers genoemd. Om die reden benadrukken wij bij de eigenaren van de fietspaden het 

belang van het op een goed peil brengen en houden van de toeristische fietspaden. Of dat moet leiden 

tot een beheersplan voor geheel Flevoland - de heer Van Daalen suggereerde dat - weet ik niet. Dat is 

niet mijn beeld. Wij zijn van mening dat de individuele beheerders en eigenaren voor het goede 

onderhoud van hun fietspaden moeten zorgdragen. Op dat vlak worden stapjes gezet, maar die stapjes 

zijn erg klein. Ik wil benadrukken dat wij weinig mogelijkheden hebben om dat proces te versnellen. Wij 

willen dat werk immers niet zelf doen. Dat is niet de bedoeling. Het is ons uitgangspunt dat degenen die 

verantwoordelijk zijn voor het beheer en het onderhoud van de recreatieve fietspaden door de bossen 

en de natuurterreinen voor het onderhoud daarvan moeten zorgdragen. Wat wij doen is een goede 

afstemming realiseren. 

Al eerder heb ik gezegd dat de leden van de commissie van de vorderingen op de hoogte zullen worden 

gebracht. Dit onderwerp staat voor de commissievergadering van juni op de agenda. 

 

De heer Van Daalen: Mag ik mijn laatste vraag nog een keer stipuleren, mijnheer de voorzitter?  Hebt u 

enig idee wanneer het achterstallige onderhoud feitelijk zal zijn weggewerkt? 

 

De voorzitter: Nee, dat heb ik niet. Zoëven heb ik aangegeven dat wij hierover met Zeewolde concrete 

afspraken hebben gemaakt. In andere delen van Flevoland zijn wij afhankelijk van de terreinbeherende 

instanties. Wij zitten met elkaar aan tafel en onderstrepen het belang van een goed onderhoud van de 

fietspaden. Wij wijzen alle betrokkenen erop dat goed onderhoud noodzakelijk is. 

Het Nationale Fietspadenplan, waarmee de heer Dijksma bezig is geweest, staat op zichzelf. 

Het woord is aan de heer Bogerd, die heeft aangegeven de heer De Graaf een aantal vragen te willen 

stellen. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik heb een aantal vragen over de situatie bij de IJsselmeer-

ziekenhuizen. 

Op 4 september van het vorig jaar hebben wij het college daarover vragen gesteld en u hebt die vragen 

in uw brief van 1 oktober van het vorig jaar beantwoord. De antwoorden in die brief gaven ons de ver-

wachting dat de patiënt zou herstellen en alles weer goed zou komen. In de laatste week hebben wij 

echter gezien dat de toestand van de patiënt is verslechterd en zelfs breuken zijn geconstateerd. Als je 

een breuk hebt, moet daaraan iets worden gedaan. Wij zijn er blij om dat het college de ontwikkelingen 

goed heeft gevolgd. Vanmiddag hoorden wij dat een commissie van vier wijze personen zal worden 

ingesteld. 

Wij hebben een aantal vragen. 

Wat is de rol en de positie van het provinciaal bestuur bij de benoeming, aanstelling of het verzoeken 

van die commissie? Belangrijk voor ons zijn de opdracht die de commissie zal meekrijgen en het tijdpad 

dat daaraan wordt gekoppeld. Daar zijn wij benieuwd naar. 

Heeft de in te stellen commissie een draagvlak onder alle groeperingen, partijen enzovoorts en wil men 

zich bij de aanbevelingen van de commissie neerleggen? 

Even zo belangrijk is natuurlijk de zorg voor de patiënten, die moet doorgaan. Blijft de zorg voor de 

patiënten verzekerd? 

Tenslotte wil ik opmerken dat ik het eens ben met de uitspraak van de Gedeputeerde dat wij nu stilte 

moeten betrachten en moeten proberen uit de problemen te komen. Vanavond zag ik in het NOS-

journaal een inspecteur die zich met de zaak bemoeide en een ander geluid liet horen. Ik ben benieuwd 

of de Gedeputeerde daarvan kennis draagt en hoe hij dat geluid probeert te tackelen. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Inderdaad zijn in het verleden over deze 

kwestie vragen gesteld waarop in een brief antwoorden zijn gegeven. 

Laat ik beginnen met de opmerking dat het provinciaal bestuur, noch Provinciale Staten noch het 

college van Gedeputeerde Staten, een formele bevoegdheid heeft in dezen. Wij zijn wat wel eens 

gekscherend "het hoogste onbevoegd gezag" wordt genoemd. Ik wil dit vooraf stipuleren. 

Waarom vervullen wij in dit verband dan toch een rol? De heer Bogerd heeft er terecht op gewezen dat 

de ontwikkelingen in de laatste week min of meer zijn geëscaleerd en een breuk dreigde. Het is waar 

dat het onverstandig is met een ernstige breuk door te lopen. Toevallig - of niet toevallig - was de 

Minister deze week in onze provincie om kennis te nemen van de vaccinatiecampagne in Almere. Op 

dat moment hebben wij contact gezocht met de Minister. Daarbij merk ik op dat in de pers al lange tijd 

het gerucht rondgaat dat een Aanwijzing van de Inspectie voor de Volksgezondheid op komst zou zijn.  



- 4 – 
 

De Minister en het college hebben overleg gevoerd over de ontstane situatie en ik zou bijna zeggen dat 

koninklijk is goedgekeurd dat een commissie van wijze mensen in het leven zal worden geroepen. 

Wat is de positie van het college bij die benoeming? Wij hebben van de Minister het verzoek gekregen 

zo'n commissie in te stellen. Wij hebben geen eigen bevoegdheden, maar doen dit op verzoek van de 

Minister. Dat is één. De opdracht moet nog geformuleerd worden. Wij zijn daarmee hard bezig. 

Ik pak de volgende vraag er meteen bij, de vraag over het draagvlak bij de betrokken partijen. 

Wij hebben de afgelopen twee dagen benut om met alle partijen te praten. Dat zijn er velen. 

Agendatechnisch heb ik twee dagen nodig gehad om iedereen aan tafel te krijgen. Ik noem de raad van 

bestuur, de raad van toezicht, de medische staf, de centrale ondernemingsraad, de zorgverzekeraar en 

de patiëntenplatfora. Alle betrokkenen hebben mij verzekerd akkoord te kunnen gaan en te kunnen 

instemmen met de instelling van deze commissie. De uitkomst kan voor deze of gene best meer of 

minder zuur zijn. Dat weet je nooit. Als er geen probleem is, is er geen commissie. Of de betrokkenen 

zich onverkort achter het advies c.q. de aanbevelingen zullen stellen moeten wij afwachten. Op dit 

moment zijn alle betrokkenen bereid deze commissie haar gang te laten gaan en wil men constructief 

aan het werk van de commissie meewerken. 

Het tijdpad: ik mik erop dat de commissie op 1 september klaar zal zijn met haar werkzaamheden, maar 

wil daaraan toevoegen dat wij een rare periode tegemoet gaan. Vanavond heb ik nog gebeld met een 

beoogd voorzitter, die bij wijze van spreken zijn caravan al aan het inpakken is. Dat geldt natuurlijk niet 

alleen voor de voorzitter, maar ook voor de andere leden en alle mensen die geïnterviewd moeten 

worden. Ik kan dan ook niet garanderen dat de commissie haar werkzaamheden op 1 september zal 

hebben afgerond, maar men doet daarvoor wel zijn best. 

Alle betrokkenen hebben mij verzekerd dat zij op mijn verzoek radiostilte zullen betrachten. Het is in het 

belang van de zaak dat de commissie in stilte aan het werk kan gaan. 

Tenslotte wil ik reageren op de opmerking van de heer Bogerd over het NOS-journaal. Zojuist ben ik 

even thuis geweest en ik heb op teletext inderdaad die boodschap gezien. Het is een boodschap van de 

inspecteur aan de Minister, die bij de pers is terecht gekomen. Het is mogelijk dat die boodschap 

bewust naar de pers is gelekt, dat weet ik niet. Ik vind dat op zijn minst onhandig. Zoëven ben ik 

daarover al benaderd door landelijke media, die mij vroegen wat hier aan de hand is, of de directie 

onder curatele wordt gesteld? Morgen is er weer ander nieuws en de krant van vandaag wordt morgen 

gebruikt om de vis in te pakken, maar op dit moment hebben wij last van dat bericht. Ik ben van mening 

dat het niet in het belang van de zaak is dat de inspectie de publiciteit heeft gezocht, maar anderzijds 

wil ik erop wijzen dat het staatstoezicht op de volksgezondheid zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. 

Als de inspectie meent deze route te moeten volgen, kunnen wij alleen lijdzaam toezien. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn blij met de interventie en de wijze waarop de zaak wordt 

aangepakt en spreken de hoop uit dat de commissie in de komende tijd hard aan het werk zal gaan in 

het belang van de gezondheidszorg in Flevoland. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Wij zullen daar onze schouders onder zetten. 

 

2. a. Notulen van de algemene beschouwingen d.d. 11 april 2002  

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de vergadering van 

11 april 2002 ongewijzigd vastgesteld. 

 

b. Notulen van de openbare vergadering d.d. 14 mei 2002 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de notulen van de vergadering van 

14 mei 2002 ongewijzigd vastgesteld. 

 

c. Notulen van de openbare vergadering d.d. 16 mei 20002 

De voorzitter: Over de notulen van de vergadering van 16 mei jongstleden hebben wij één 

opmerking gekregen. Op bladzijde 19 wordt boven punt 18 over "wethouders" gesproken waar 

natuurlijk "Gedeputeerden" zijn bedoeld. Die wijziging zal worden doorgevoerd. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de vergadering van 

16 mei 2002 met inachtneming van de aangebrachte wijziging vastgesteld. 

 

 

3. a. Mededelingen 
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De voorzitter: Ik kan nu in het openbaar mededelen dat de Staten van Flevoland ermee akkoord 

gaan dat de zittende Commissaris van de Koningin, de heer Jager, voor herbenoeming door de 

Koningin wordt voorgedragen. 

Dat is een plezierige mededeling. 

Ik schors de vergadering en verzoek de griffier de Commissaris op te halen. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

 

b. Aanbeveling van de Staten inzake herbenoeming Commissaris van de Koningin 

De voorzitter: Ik kan u mededelen dat de Staten van Flevoland akkoord zijn gegaan met de 

voordracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken inzake uw herbenoeming door de Koningin. De 

Staten hebben dat besluit, dat ik zoëven heb medegedeeld, zojuist in een besloten vergadering 

genomen. 

Namens de Staten wil ik u hiermee van harte feliciteren. (applaus) 

 

De heer De Raad draagt de voorzittershamer over aan de heer Jager. 

 

De voorzitter: Mijnheer De Raad, leden van de Staten. Ik kan niet anders dan mijn zeer grote erken-

telijkheid uitspreken voor het vertrouwen dat uit deze aanbeveling aan de Minister blijkt. Dat is voor 

mij een bijzondere stimulans om, als het de Kroon behaagt uw aanbeveling te volgen, in de 

komende zes jaar met zeer veel inzet te blijven meewerken aan het besturen van Flevoland en 

vooral, samen met de Staten, aan het verder ontwikkelen van deze bijzondere provincie, in welk 

verband dan ook. Het wordt een spannende tijd, niet alleen in politiek opzicht maar ook met het oog 

op de ontwikkeling van Flevoland. 

Ik ben u er zeer erkentelijk voor dat ik daaraan nog een periode een bijdrage mag leveren. Heel veel 

dank daarvoor. 

 

4. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

5. a. Voorstel inzake het Integraal Ontwikkelingsplan Almere 

De heer Brand: Mijnheer de voorzitter. De ChristenUnie heeft bij de behandeling van dit voorstel een 

voorbehoud gemaakt omdat zij van mening is dat dit een open eind-regeling is en niet duidelijk is 

welke prestatie zal moeten worden geleverd. Het heeft mij verbaasd dat wij daarover van de zijde 

van de VVD en de PvdA niets hebben gehoord. In de commissie is ook geconstateerd dat hetgeen in 

dit voorstel wordt omschreven op een open eind-regeling lijkt en de PvdA heeft zich afgevraagd wie 

wat moet gaan betalen. Wij constateren dat aan het voorliggende voorstel geen argumentatie is toe-

gevoegd. 

Graag willen wij twee dingen van u weten. Allereerst hebben wij een vraag over het proces. Waarom 

is aan de argumentatie in het voorstel niets gedaan? 

Ten tweede hebben wij een vraag over de inhoud. Waartoe besluiten wij nu eigenlijk? 

Wat zal worden gerealiseerd met het geld dat u ons vraagt beschikbaar te stellen en hoe kunnen wij 

weten dat dat bedrag "the limit" is? 

De Gedeputeerde heeft zelf gezegd dat de uit dit voorstel voortvloeiende kosten en onkosten niet 

exact in een bedrag kunnen worden weergegeven. Wat is dan de waarde van dit voorstel? 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. In de commissie hebben wij inderdaad de vraag gesteld wie de 

kosten van zo'n plan, het maken van een inhaalslag op het gebied van het voorzieningenniveau, zal 

gaan dragen. Dat is natuurlijk iets anders dan het opzetten van een project en het beginnen met een 

onderzoek naar de vraag wat nodig is om het voorzieningenniveau op peil te brengen. Het mag 

helder zijn dat wij het ermee eens zijn dat een dergelijk onderzoek moet worden gedaan. 

 

De heer Brand: Dat is duidelijk. 

Wil de VVD ook op mijn betoog reageren? 
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De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. Ook de VVD-fractie heeft in de commissie financiën 

een aantal woorden aan dit voorstel gewijd. Wij hebben gezegd dat het voorstel naar onze mening 

niet volledig duidelijk was, in die zin dat voor het jaar 2003 onzes inziens sprake is van een open 

eind-regeling. In het stuk is namelijk aangegeven dat in 2003 wellicht extra gelden beschikbaar 

zullen moeten worden gesteld. Wij wachten het desbetreffende voorstel af en kunnen op dit moment 

met de votering van het bedrag voor 2002 akkoord gaan. 

 

De voorzitter: Namens het college zou ik willen zeggen dat het eigenlijk heel simpel is. Wij hebben 

met elkaar, met Almere en met het rijk, - de Staten zijn daarvan op de hoogte -, afgesproken dat wij 

tezamen, tripartiet, een integraal ontwikkelingsplan voor zuidelijk Flevoland/Almere zullen 

ontwikkelen. De provincie Flevoland wil zeer nadrukkelijk bij de ontwikkeling van de 

gemeenschappelijke projectorganisatie van het Integraal Ontwikkelingsplan betrokken zijn teneinde 

de inhoud van de ontwikkelingen op alle terreinen, zo breed mogelijk, van infrastructuur tot 

zorgvoorzieningen mede te kunnen bepalen. Wij willen daaraan op actieve wijze een bijdrage 

leveren. Dat betekent dat wij menskracht en middelen ter beschikking moeten hebben die wij in dat 

gemeenschappelijke project kunnen inbrengen. Dat is van belang om de belangen van Flevoland in 

dit gemeenschappelijke project adequaat te kunnen behartigen. 

Wij zouden dit kunnen vergelijken met het besluit dat de Staten in een eerder stadium met 

betrekking tot de A6/A9 hebben genomen. Dat is ook heel belangrijk. Ten behoeve van onze 

betrokkenheid bij die ontwikkeling is ƒ 1 miljoen uitgetrokken en bij de vorming van het college van 

Gedeputeerde Staten, direct na de Statenverkiezingen, is besloten een budget beschikbaar te 

stellen voor de ontwikkelkosten, de programmakosten, voor het maken van zo'n plan. 

In het voorliggende stuk staan de kosten omschreven die wij denken te moeten maken om die 

bijdrage aan de opstelling van het plan te kunnen realiseren. Dit voorstel heeft dus niets met de 

implementatie van eventuele plannen te maken. Eén van de belangrijke uitkomsten van het Integraal 

Ontwikkelingsplan moet juist zijn dat een bestuursovereenkomst met het rijk kan worden gesloten 

waarin wij een groot deel van de rekening die voor de ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland zal 

moeten worden betaald bij de rijksoverheid zullen kunnen neerleggen. Waarschijnlijk zal niet de 

gehele rekening bij het rijk kunnen worden neergelegd, dat is niet reëel, maar het streven is er wel 

op gericht dat het grootste deel van de rekening bij het rijk kan worden neergelegd. Deze middelen 

zijn nodig om ervoor te zorgen dat wij in dat verband krachtig aanwezig kunnen zijn. Wij kunnen dat 

op dit moment niet uitsluitend met onze organisatie realiseren. 

Als na het eerste jaar blijkt dat de ontwikkeling van dit plan nog meer kosten met zich zal 

meebrengen zullen wij bij de Staten terugkomen en de Staten ervan moeten overtuigen dat het 

nodig is daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen. 

 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

b. Voorstel inzake vaststelling 19
e
 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. 

 

6. Voorstel  inzake verstrekken van subsidies voor restauratie en onderhoud van monumenten op Urk en 

in de Noordoostpolder alsmede vaststelling van de 20
e
 wijziging van de begroting 2002 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

7. Voorstel inzake accountantsverslag 2001 en vaststelling jaarstukken 2001 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. In de rekeningcommissie en in de commissie FZWE 

zijn door de VVD-fractie kritische kanttekeningen geplaatst bij de jaarrekening, het jaarverslag en de 

reactie van GS op het accountantsrapport. Wij hebben daarover in de verschillende commissies 

uitvoerig gesproken. Een drietal van onze kanttekeningen willen wij in deze Statenvergadering 

herhalen. 

Allereerst een kanttekening bij het resultaat. De rekening sluit met een positief saldo van ruim ƒ 11 

miljoen. Een resultaat dat wij, gerelateerd aan resultaten in het verleden, bijna als structureel kunnen 

bestempelen. In de commissie FZWE hebben wij van de Gedeputeerde begrepen dat een groot deel 

van het resultaat niet in een eerder stadium, bijvoorbeeld bij de Najaarsnota, te voorzien was.  
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Een ander substantieel deel was echter wel te voorzien en de VVD-fractie pleit er dan ook voor dat het 

voorzienbare gedeelte in de toekomst in een eerder stadium aan de Staten wordt voorgelegd. Een en 

ander kan bijvoorbeeld worden betrokken bij de middelentoewijzing in het kader van de Najaarsnota. 

Ten tweede een opmerking over de opzet van de jaarrekening c.q. het jaarverslag. Bij de rekening 2001 

is ervoor gekozen op de productbladen van de jaarrekening met een opgave van de financiële cijfers te 

volstaan. De resultaten en kengetallen worden vervolgens in het jaarverslag benoemd. Een en ander 

komt naar onze mening de leesbaarheid en de traceerbaarheid van output en input en de combinatie 

daarvan niet ten goede. De VVD-fractie verzoekt de Gedeputeerde daarom deze opzet eens kritisch te 

bekijken. 

Ten derde een kanttekening bij de GS-reactie op het accountantsrapport. Op onderdelen is die reactie 

nogal vaag. In een aantal gevallen is ons niet duidelijk of GS daadwerkelijk iets met de bevindingen van 

de accountants wil gaan doen. Een aantal voorbeelden hiervan. De accountant meldt bijvoorbeeld dat 

de toelichting op de financiële afwijkingen niet consistent wordt doorgevoerd. Gedeputeerde Staten 

merken daarover op dat de verantwoording van de primaire geldstromen mogelijk in de toekomst 

nadrukkelijker in de jaarstukken zal worden opgenomen. Een ander voorbeeld dat met de afwijkingen in 

de doorberekende apparaatskosten heeft te maken: in de GS-notitie wordt aangegeven dat in de 

toekomst mogelijk meer aandacht aan dit onderwerp zal worden besteed. Graag zouden wij zien dat in 

de reactie van GS op het accountantsrapport 2002 meer aandacht zal worden besteed aan de 

beantwoording van het in dat rapport gestelde. 

Overigens kunnen wij instemmen met het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2001. 

 

De heer Hoekstra: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie gaat akkoord met het vaststellen van de jaar-

rekening 2001. 

In de vergadering van de commissie FZWE hebben wij bij een aantal financiële zaken nogal wat 

kritische kanttekeningen geplaatst. Voor de goede orde: die kanttekeningen waren natuurlijk 

opbouwend bedoeld. Je behoeft niet ziek te zijn om beter te worden. In de commissie hebben wij heel 

duidelijk aangegeven dat het op een aantal terreinen beter kan. De CDA-fractie heeft er het volste 

vertrouwen in dat die verbeterpunten zullen worden opgepakt. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. De heer Hoekstra heeft heel helder verwoord dat dit soort vast-

stellingen het verleidelijk maakt allerlei kritische kanttekeningen te plaatsen. Dat moet ook gebeuren. 

Als geen kritische kanttekeningen worden geplaatst, gaat onze organisatie niet beter functioneren. Deze 

rekening biedt ons echter ook een aantal mogelijkheden om positieve opmerkingen te maken. Dat wil ik 

niet vergeten. 

Het vaststellen van de jaarrekening is een bijzonder moment, zowel voor uw college als voor onze 

Staten. Het gaat uiteindelijk om een cyclus. In Den Haag spreekt men over "van beleidsvoorbereiding 

tot beleidsverantwoording". Zo zou het ook moeten zijn. 

Wij hebben geconstateerd - dat is het positieve punt waarover ik zojuist sprak - dat de opzet van de 

rekening en van het jaarverslag ten opzichte van het vorig jaar een verbetering voor de minder diep-

gravende lezer met zich meebrengt. In dit jaarverslag is tekstueel helderder dan in voorgaande jaren 

weergegeven wat bereikt is van de doelen die wij het college ter uitvoering hadden opgedragen. Dat is 

een belangrijk punt. 

Wij zijn het erover eens dat een en ander tot gevolg heeft dat in de cijfermatige jaarrekening minder 

helder kwantitatief is weergegeven wat bereikt is. Wij hebben echter nog geen vorm gevonden die dat 

gemakkelijker mogelijk en ook werkbaar maakt. Iedereen kent het regeltje van de statistici: er zijn 

leugenaars, ernstige leugenaars en statistici. Cijfers zijn niet altijd te vertrouwen. In die zin zijn wij over 

dit jaarverslag meer tevreden dan over de jaarverslagen die ons in het verleden zijn voorgelegd, maar 

er is nogmaals gezegd verdere uitbouw mogelijk. 

In de commissie hebben wij over de opzet van onze eigen controlewerkzaamheden gesproken. De 

CDA-fractie was de eerste fractie die zich daarover uitsprak. Met hetgeen zij daarover gezegd heeft zijn 

wij het volledig eens. De procedure die wij in dat kader hebben afgesproken is weliswaar al geruime tijd 

gangbaar - wij gaan met elkaar en een heleboel boeken met cijfertjes in een ruimte zitten -, maar of zij 

iets toevoegt en tot een efficiënte controle leidt, een controle die niet reeds eerder door de accountants 

is verricht, is zeer de vraag. Wij zouden aan die functie meer inhoud moeten geven en ook moeten 

kijken naar het jaarverslag en de tekstuele weergave van wat bereikt is. Het vorig jaar hebben wij bij het 

vaststellen van de jaarrekening ook een uitgebreid betoog gehouden, waarin wij met name aandacht 

hebben gevraagd voor de planning- en controlcyclus. 
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Nu komt het volgende positieve punt. Wij hebben geconstateerd dat het college dit jaar op een aantal 

punten stappen heeft gezet teneinde de planning- en controlcyclus te verbeteren. Dit jaar was het voor 

u mogelijk ons een helder overzicht van de personele capaciteit gedurende het jaar te geven en dit was 

ook het eerste jaar waarin u in de planning- en controlcyclus tussentijds een rapportage met betrekking 

tot wegen en verkeer hebt gepresenteerd, weliswaar niet over 2001 maar wel in 2002. Daarmee bent u 

dus in 2001 begonnen. Dat is positief. 

Blijft natuurlijk het kritische puntje van de administratieve organisatie. Wanneer kunnen wij dit soort 

rapportages ook op het gebied van de ICT en huisvesting verwachten? 

Straks komen wij nog over aanbestedingen en kredietafwikkelingen te spreken. 

Een belangrijk financieel risico voor onze provincie is de afrekening van het eerste Europese 

Programma. Daarbij gaat het niet om kleine bedragen. Via de pers hebben wij inmiddels kunnen 

vernemen dat wellicht minder dan het gewenste bedrag aan Europese subsidies is binnengehaald. Het 

is logisch en voor de hand liggend dat dit tot gevolg zal hebben dat een deel van de provinciale 

cofinanciering wellicht niet besteed zal blijken te zijn. Onze fractie heeft in dat opzicht een helder 

standpunt: als geld overblijft uit het Europees Programma, geld dat wij voor het ontwikkelen van onze 

provincie bestemd hebben, moet dat geld daarvoor worden gebruikt. Onzes inziens moet dat geld 

allereerst ten behoeve van de realisering van sociale en maatschappelijke voorzieningen in Flevoland 

worden ingezet. 

De VVD-fractie heeft het al gezegd: het gevolg is ƒ 11 miljoen over over 2001. Of dat positief of negatief 

is, is lastig te bepalen. Het geld is over. Misschien komt dat doordat iets niet is gerealiseerd. Dat weten 

wij niet zeker. In ieder geval lijkt het ons voor de hand liggend een deel van dat bedrag aan de 

jeugdhulpverlening te bestemmen. Wij nemen dus een voorschot op het bestemmingsvoorstel dat u ons 

later zult voorleggen. De fractie van de ChristenUnie zal zo dadelijk mede namens onze fractie een 

daarop betrekking hebbende motie indienen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ook de fractie van de ChristenUnie gaat akkoord met de 

vaststelling van de rekening, opnieuw met een voordelig resultaat. Zoals de heer Valk al zei: wij weten 

niet zeker of dat nu goed of misschien niet goed is. Laten wij ervan uitgaan dat dit voordelige resultaat 

goed en positief is. 

Samen met de PvdA-fractie hebben wij nagedacht over de vraag hoe wij met een dergelijk overschot 

moeten omgaan. Kunnen wij dat geld in de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van onze provincie 

steken? Ook bij ons kwam de jeugdhulpverlening tevoorschijn. Dat werd aangezet door een memo dat 

de heer Van Hemmen op 22 april in de commissie FZWE inbracht. Ik wil een paar zinnen uit dat memo 

citeren omdat zij stipuleren waarom het gaat: "Er is nog geen zicht op financieel maatwerk voor 

jeugdzorg in Flevoland en de termijn van de toepassing van de p x q-systematiek is nog niet bekend. 

De omvang van de claim bij het nieuwe kabinet en de mate waarin middelen beschikbaar komen of 

gesteld gaan worden is ook nog niet bekend en hoewel VWS er nog niet van uitgaat dat de wet met 

ingang van 1.1.2003 van kracht zal worden, is dat gelet op het nieuwe politieke speelveld ook 

onvoorspelbaar." 

Verderop in het memo staat: "De huidige bestemmingsreserve jeugdhulpverlening draagt bij aan de 

dekking van het bestaande beleid en aanbod tot en met 2004. Voor 2003 en verdere jaren zijn er vrijwel 

geen middelen voor nieuw beleid. Dat wil zeggen dat er voor bestaande knelpunten in het aanbod en bij 

het Bureau Jeugdzorg geen middelen zijn voor uitbreiding van het aanbod aansluitend op de autonome 

groei van het aantal jongeren. Met de te verwachten groei van aanmeldingen uit het voorveld van het 

Bureau Jeugdzorg, indicatie landelijk 50%- tot 80%-toename, en de daaropvolgende toename van de 

vraag naar geïndiceerde zorg zal naar verwachting in 2003 de druk op de jeugdzorg in Flevoland verder 

toenemen indien geen middelen voor nieuw beleid beschikbaar komen." Tot zover het memo van de 

heer Van Hemmen, dat ons ertoe heeft gebracht u samen met de PvdA-fractie bij motie te vragen de 

bestemmingsreserve jeugdhulpverlening, in plat Nederlands gezegd, met €€ 1 miljoen te spekken. 

Die motie wil ik nu indienen. 

 

De voorzitter: Door de heer Van Daalen is de volgende motie ingediend: 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 13 juni 2002; 

overwegende dat: 

- voor de financiering van de jeugdhulpverlening in de komende jaren extra budget noodzakelijk zal 

zijn teneinde de hulpverlening minstens op een gelijk niveau als nu te kunnen handhaven; 

- dit budget naar verwachting uit provinciale middelen gevoed zal moeten worden; 
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- de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening hiertoe ontoereikend zal zijn; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op bij het opstellen van voorstellen inzake de aanwending 

van het rekeningresultaat van het jaar 2001 een bedrag van €€ 1.000.000 in de bestemmingsreserve 

jeugdhulpverlening te storten; 

en gaan over tot de orde van de dag." (1) 

 

Ik vind dit eigenlijk geen motie. 

De motie is in voldoende mate ondersteund om onderwerp van de beraadslagingen te kunnen 

uitmaken. Het college zal zo dadelijk aangeven of deze motie nu aan de orde kan zijn. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Ook mijn fractie gaat akkoord met de voorliggende jaar-

rekening. 

Ik wil nog wel even onder de aandacht brengen wat ik recent over onze wijze van begroten naar voren 

heb gebracht. Ik verzoek u die opmerking te willen meenemen. Dat is meteen een onderschrijving van 

wat door de voorgaande sprekers over de wijze van afrekenen is gezegd. Ik wil mij daar graag achter 

scharen. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Het sluitstuk van de begrotingscyclus 2001 is aan de orde. In 

de tussentijd hebben wij trouw alle begrotingswijzigingen geperforeerd toegezonden gekregen zodat wij 

de bundel actueel konden houden. Degenen die alles goed hebben bijgehouden - ik ben benieuwd wie 

dat doet! - hadden de rekening al. Wij hebben waardering voor de stukken die wij regelmatig 

toegezonden krijgen. 

Het jaarverslag is evenzo interessant en in het duale systeem wordt het nog interessanter daarover 

politieke beschouwingen te houden. Wij hebben de indruk dat u een compleet beeld hebt gegeven van 

hetgeen in de achterliggende jaren aan de orde is geweest. 

De accountant heeft aangegeven dat de comptabiliteitsvoorschriften niet helemaal zijn nageleefd. Als 

wij dat zouden moeten doen, zou de rekening niet te lezen zijn. Wij willen benadrukken dat de rekening 

leesbaar en bruikbaar moet blijven. Dat bespaart ook nog papier. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik zal mijn beantwoording in twee delen 

knippen. Allereerst zal ik iets zeggen over het rekeningresultaat, het jaarverslag en het 

accountantsrapport en vervolgens zal ik op de naar voren gebrachte ideeën over de aanwending van 

het rekeningoverschot reageren. 

Hetgeen door de diverse sprekers naar voren is gebracht is min of meer een herhaling van hetgeen in 

de commissie is besproken. Er waren twee uiteenlopende standpunten over de wijze waarop wij de 

boeken in elkaar moeten nieten. 

De PvdA is er buitengewoon tevreden over dat wij het jaarverslag separaat van de jaarrekening hebben 

gehouden. Het zijn twee handzame boekjes. Onze staat van reserves en voorzieningen maken wij twee 

keer per jaar apart. Die gegevens zitten er nu niet bij, maar de Staten beschikken daarover wel. De 

VVD heeft ervoor gepleit alle gegevens in één bundel aan de Staten voor te leggen. Dat kan natuurlijk. 

Wij hebben van de Staten twee volstrekt tegengestelde adviezen gekregen en zullen ons daarover 

beraden. 

Meerdere fracties hebben over de hoogte van het resultaat gesproken. De heer Van Amerongen is 

daarover begonnen. Er is een overschot van ƒ 11 miljoen, wat in zijn visie betekent dat een aantal 

voorziene werkzaamheden niet is uitgevoerd. 

Hoe zit dat nu? Laat ik eerst een aftelsommetje maken. In het bedrag van ƒ 11 miljoen zitten nogal wat 

afwikkelingsverschillen van voorgaande jaren: een bedrag van ƒ 0,9 miljoen. Dat zijn geen zaken die in 

het jaar 2001 niet zijn uitgevoerd. Verder wijs ik erop dat wij een bedrag van ƒ 2,8 miljoen van de post 

onvoorzien niet hebben uitgegeven. Aan het einde van het jaar hebben wij ƒ 1,6 miljoen meer aan 

motorrijtuigenbelastingen ontvangen dan wij hadden verwacht. Ook daar staan geen niet uitgevoerde 

werkzaamheden tegenover. Voorts wijs ik erop dat wij aan het einde van het jaar een extra uitkering uit 

het provinciefonds ten bedrage van ƒ 0,4 miljoen hebben ontvangen. Wij hebben ook hogere 

rentebaten, mede door onderuitputting van EU-gelden, van ƒ 0,7 miljoen. Tenslotte hebben wij 

meevallende kapitaallasten van ƒ 0,9 miljoen. Als ik al die bedragen bij elkaar optel kom ik op ƒ 7,3 

miljoen uit. Resteert een bedrag van ƒ 3,7 miljoen dat niet is uitgegeven. Dat is nog steeds een 

substantieel bedrag, maar ik wil het overschot wel in het juiste perspectief plaatsen. Het lijkt dus ƒ 11 

miljoen, maar het is ƒ 3,7 miljoen. 

De heer Van Amerongen heeft nog een andere vraag gesteld... 
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De heer Valk: Het is natuurlijk interessant dat de heer De Graaf alle meevallers van het resultaat heeft 

afgetrokken, maar hij heeft de tegenvallers er niet bij opgeteld. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik begrijp wat u bedoelt, maar als ik zo ver ga met mijn toelichting 

ben ik de hele avond bezig. 

Uit de vanavond gehouden betogen komt de teneur naar voren dat wij, als wij ƒ 11 miljoen overhouden, 

voor een bedrag van ƒ 11 miljoen te weinig aan werken hebben gedaan. Om dat te bestrijden heb ik het 

optelsommetje gemaakt. 

 

De heer Van Amerongen: Ik heb gezegd dat de Gedeputeerde al in de commissie heeft aangegeven 

dat een substantieel deel van dit bedrag al in de loop van 2001 benoemd kon worden. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Staat u mij toe dat ik die toelichting ten behoeve van de niet-

commissieleden herhaal. U weet dat wel, maar uw collega's die geen lid zijn van de commissie nog niet. 

De heer Van Amerongen: Ik heb zojuist gezegd dat ik wist van de posten die u genoemd hebt. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik hecht eraan dat iedereen weet hoe dat bedrag is opgebouwd. 

Nogmaals: een bedrag van ƒ 3,7 miljoen is niet uitgegeven. Het is juist dat wij secuurder moeten 

begroten en wij zullen bekijken hoe wij dat beter in de vingers kunnen krijgen. 

De heer Van Amerongen heeft ook gevraagd of wij niet al bij de Najaarsnota wisten dat sprake zou zijn 

van een dergelijk substantieel overschot. Ook daar zullen wij serieus naar kijken, maar ik wil daarbij wel 

de kanttekening maken dat het moment waarop wij de Najaarsnota behandelen ons niet veel 

gelegenheden meer biedt om gelden verantwoord uit te geven. 

Ik kom nog even terug op de opzet van de stukken. Over de bundeling heb ik al iets gezegd en over de 

input en output wil ik ook nog een opmerking maken. In de commissie is toegezegd dat wij daar met de 

financiële woordvoerders naar zullen kijken. Inmiddels heb ik daarover afspraken gemaakt met de voor-

zitter van de commissie. De financiële woordvoerders zullen binnenkort worden uitgenodigd met elkaar 

te brainstormen over de vraag hoe wij een en ander beter kunnen opzetten. Op dit moment wil ik 

daarop dan ook niet dieper ingaan. Wij zullen daarover in een kleiner comité, met de echte 

deskundigen, van gedachten wisselen. 

De heer Van Amerongen noemde de reactie van GS op het accountantsrapport vaag. Hier en daar 

staat in de reactie van GS toch wel een min of meer snerende opmerking. De accountant heeft 

bijvoorbeeld gezegd dat een voorziening voor de pensioenen van de Gedeputeerden moet worden 

gecreëerd. Welnu, als de accountants de jaarcijfers goed zouden hebben gelezen, hadden zij kunnen 

constateren dat wij een dergelijke voorziening al sinds jaar en dag hebben. Ik wil de opmerkingen van 

de accountants dan ook ietsje relativeren. Natuurlijk laat iedereen wel eens een steekje vallen. Wij 

zullen de aangehaalde punten echter serieus bekijken en buitengewoon ons best doen om op die 

gebieden verbeteringen aan te brengen. 

De CDA-fractie stelde dat haar kritiekpunten, die deels met de kritiekpunten van de VVD 

overeenkomen, als opbouwend moeten worden beschouwd. Ik heb de heer Van Amerongen al 

geantwoord dat wij ons best zullen doen. 

Het betoog van de heer Valk liep ons natuurlijk als lauw water in de oren. Hij heeft aangegeven veel 

positieve verbeterpunten te zien. De planning- en controlcyclus is naar zijn oordeel verbeterd. 

De heer Valk heeft ons gevraagd wanneer het resultaat van de provinciale cofinanciering EPD bekend 

zal zijn. Hij heeft daarvoor ook al een aanwending voorgesteld. Ik stel voor eerst eens af te wachten hoe 

hoog het resultaat werkelijk is. Het is de verwachting dat wij dat in het najaar zullen weten. 

Ik kom tot de door de PvdA en de ChristenUnie ingediende motie. Wij zouden kunnen zeggen dat deze 

motie vandaag niet aan de orde is omdat wij pas de volgende maand over de aanwending van het over-

schot zullen praten. Dat zou ik echter flauw vinden en daarom wil ik er toch op ingaan. 

De uit deze motie sprekende wens is bij het college genoegzaam bekend. Die wens is ook in de 

commissie over het voetlicht gekomen. De jeugdhulpverlening mag zich gekoesterd weten door een 

grote belangstelling van de Staten. Als wij op de voorgestelde manier te werk zouden gaan, dus zouden 

besluiten dit bedrag voor dit doel beschikbaar te stellen nog voordat de besteding van het 

rekeningresultaat aan de orde is, geef ik u echter op een briefje dat wij een probleem krijgen omdat er 

natuurlijk veel meer aanwendingsmogelijkheden zijn dan deze. Sinds jaar en dag wenden wij het 

rekeningresultaat aan voor de algemene reserve en vervolgens bekijken wij bij de opstelling van de 

begroting waar grote gaten vallen. Ik hecht eraan die systematiek te blijven volgen. Wij hebben een 
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aantal momenten per jaar waarop door de diverse sectoren voorstellen worden ingediend om daaraan 

gelden toe te kennen. Uiteraard gebeurt dat bij de opstelling van de begroting zelf, maar ook als wij over 

de Voorjaarsnota en de Najaarsnota spreken. Als wij op de voorgestelde manier met het 

rekeningresultaat zouden omgaan, zou een vierde moment in het jaar ontstaan waarop voorstellen 

worden ingediend. Andere sectoren zullen dan ongetwijfeld ook hun vinger opsteken om een plak van 

de cake te kunnen krijgen. 

 

De heer Van Daalen: Dat is toch niet erg. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Dat vind ik wel erg. Dan zouden er vier momenten per jaar zijn 

waarop in allerlei potten wordt gegraaid. 

Laten wij het volgende met elkaar afspreken. In de motie wordt over het jaar 2003 gesproken. In het 

jaar 2002 is er op het gebied van de jeugdhulpverlening geen probleem. De bestemmingsreserve 

voldoet voor de uitgaven die wij in dit jaar moeten doen. Ik geef echter toe dat de pot mager is. Wij zijn 

bezig met het opzetten van de begroting 2003. Wat u nu doet is "au" roepen voordat u een schop hebt 

gekregen. 

 

De heer Van Daalen: Wij roepen niet "au". 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): U denkt dat het in 2003 niet goed zal komen. 

 

De heer Van Daalen: Nee, dat heb ik niet gezegd. Wij hebben alleen samen met uw voorganger 

geconstateerd dat een gebrek zal ontstaan. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Dat zie ik ook wel en dat geef ik graag toe. 

Overigens is het zo dat dat gebrek niet als gevolg van verkeerd provinciaal beleid is ontstaan, dat gat is 

het gevolg van verkeerd rijksbeleid. Het college heeft onlangs een brief van de Staatssecretaris 

gekregen waarin wij op alle punten gelijk krijgen, maar waarin ons ook wordt medegedeeld dat wij niet 

meer geld zullen krijgen. Zo kunnen wij niet opereren. Als wij nu al, in dit stadium, het straatje van de 

Staatssecretaris schoonvegen, geven wij naar mijn mening een volstrekt verkeerd signaal af. De 

Staatssecretaris zal dan achterover leunen in de overtuiging dat de Staten van Flevoland het probleem 

zelf wel zullen oplossen. 

Voorts wil ik opmerken dat u een gigantisch bedrag vraagt: ƒ 2,2 miljoen. 

 

De heer Van Daalen: Die berekening kunnen wij ook maken. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik wil dat bedrag graag uitspreken. 

Ik ben het ermee eens dat de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening in 2003, als daaraan niets 

gebeurt, vrij krap zal zijn. Als de Staatssecretaris daarin niet zal voorzien, zal een probleem ontstaan. 

Ik wil de Staten graag toezeggen dat wij bij de opstelling van de begroting en nog liever bij de opstelling 

van de eerste begrotingswijziging van 2003, die de Staten tegelijkertijd met de begroting krijgen, aan-

dacht zullen schenken aan de vulling van de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening. Voor wat betreft 

de hoogte van het bedrag wil ik echter nu geen toezegging doen. Ik doe een dringend beroep op de 

indieners van de motie haar aan te houden tot de behandeling van de begroting 2003 in november. Tot 

dat moment hebben wij echt geen enkel probleem. Als een probleem mocht ontstaan, zal dat in 2003 

zijn. Bij de begrotingsbehandeling kunnen wij dit probleem met elkaar tackelen. Met deze motie wordt 

de hele systematiek overhoop gehaald. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Mag ik een korte reactie geven? 

 

De voorzitter: Ik stel voor nu met de tweede termijn te beginnen. Uw reactie kan daarin worden mee-

genomen. De Gedeputeerde is nu uitgesproken. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Veronderstelt u nu dat de motie inderdaad een motie is? 

 

De voorzitter: Ik moet u eerlijk zeggen dat de formulering mij niet erg aanspreekt. In de motie staan de 

woorden "dragen het college op een bedrag van €€ 1.000.000 in de bestemmingsreserve jeugdhulp-

verlening te storten." Dat doet het college natuurlijk niet, dan doen de Staten bij de vaststelling van het 

rekeningresultaat. Het college is daartoe niet eens bevoegd. 
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Verder ben ik niet gewend dat in moties de woorden "dragen het college op" staan. Meestal wordt het 

college verzocht "voorstellen te doen tot". Maar goed, dat is een teneurkwestie. Net zoals de 

Gedeputeerde wil ik daar overheen stappen. Als de motie wordt aangenomen, zullen wij haar als een 

verzoek aan het college interpreteren. 

 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie kan zich in het standpunt van de 

Gedeputeerde vinden. Wij hechten ook aan een integrale benadering van de bestemming van het saldo 

van de jaarrekening. Wij zullen daarom tegen de motie stemmen. 

 

De heer Hoekstra: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie zal ook tegen de motie stemmen. De 

Gedeputeerde heeft helder uitgelegd dat wij vandaag de rekening vaststellen en nog geen besluit 

nemen over de besteding van het resultaat. Wij zouden het niet juist vinden daarvan nu al een deel te 

besteden zonder inzicht te hebben in andere tekorten of financiële vraagstukken 

De jeugdzorg staat in de schijnwerpers en wij hebben daarvoor allemaal aandacht. Dat is in het 

verleden duidelijk gebleken. Ook wij zijn tegen de motie. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. Misschien is het goed dat wij iets zeggen over de wijze waarop wij 

de systematiek van de opstelling van de gemeentebegroting zien. Vandaag stellen wij de jaarrekening 

over het jaar 2001 vast en daarmee stellen wij ook vast hoe hoog het overschot in het jaar 2001 was. 

Het is goed gebruik dat het college na een maand - wij verwachten dat dat de volgende maand zal 

gebeuren - komt met een voorstel tot het bestemmen van het rekeningresultaat en het is eveneens 

goed gebruik dat dat gebeurt via het al dan niet volgens een bepaalde systematiek verdelen van het 

bedrag over de bestemmingsreserves. Wat de fracties van de PvdA en de ChristenUnie beogen is een 

richting aangeven, een voorkeur voor een verdeling. Wij zouden graag zien dat een deel van het 

overschot voor één van de bestemmingsreserves wordt aangewend. Het desbetreffende besluit nemen 

wij pas de volgende maand. Het is zeker niet onze bedoeling dat de Staten vier keer per jaar in potten 

graaien, het is onze bedoeling aan te geven waar onze inhoudelijke prioriteit ligt, namelijk bij het op peil 

houden van de voorzieningen op het gebied van de jeugdhulpverlening. Wij zien namelijk aankomen dat 

de jeugdhulpverlening niet op het huidige niveau zal kunnen worden gehandhaafd. De vraag of het een 

goed signaal is naar de Staatssecretaris als wij op dit moment al de bereidheid uitspreken het niveau te 

willen handhaven, is op zichzelf interessant. Wij hebben nog niet gezegd dat wij het geld in 2003 ten 

behoeve van de jeugdhulpverlening willen inzetten. Het gaat ons nu alleen om het vullen van een 

bestemmingsreserve. Over de wijze waarop dit signaal kan worden geïnterpreteerd is dus discussie 

mogelijk. Ik ben benieuwd wat de Gedeputeerde hierover in tweede termijn zegt. 

 

Mevrouw Van der Wee: Mijnheer de voorzitter. Wij vinden de inhoud van de motie sympathiek, maar 

kunnen de redenatie van de Gedeputeerde volgen. Uit zijn woorden is naar onze mening gebleken dat 

hij heeft toegezegd extra aandacht aan de jeugdhulpverlening te willen gaan besteden. Om die reden 

willen wij de indieners van deze motie oproepen haar aan te houden opdat wij te zijner tijd een integrale 

afweging zullen kunnen maken. Wij zullen de motie niet steunen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de Gedeputeerde dankzeggen voor zijn 

beantwoording. Wat hij over de systematiek heeft gezegd begrijp ik heel wel. Ik zou mij volledig willen 

aansluiten bij de woorden van de heer Valk, die duidelijk heeft aangegeven hoe wij naar deze motie 

kijken. Het is geenszins onze bedoeling in potten te graaien noch is het onze bedoeling de 

Staatssecretaris op het verkeerde been te zetten. Ik neem aan dat u dat van ons ook niet had verwacht. 

Ik wil u vragen de tweede termijn af te ronden en ons daarna vijf minuten de tijd te geven om met elkaar 

te overleggen. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Gevoelens van sympathie voor de jeugdhulpverlening zijn 

voor ons geen rechtvaardiging om de besteding van dit geld los te koppelen van een afweging van 

andere mogelijke bestemmingen. Daarom zullen wij tegen de motie stemmen. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Statenbreed is er grote belangstelling voor de 

jeugdhulpverlening, wat tot uitdrukking is gekomen in ingediende amendementen en dergelijke. Het is 

de kracht van de begroting en de besteding van het rekeningresultaat dat een integrale afweging wordt 

gemaakt. Wij sluiten ons dan ook aan bij hetgeen de heer Hoekstra daarover heeft gezegd. 
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De heer Visser: Mijnheer de voorzitter. De Gedeputeerde is heel duidelijk geweest en ik ben het 

helemaal eens met de heer Hoekstra. Ook ik zal tegen de motie stemmen. 

 

De voorzitter: Hebben degenen die om schorsing hebben verzocht behoefte aan antwoord van het 

college in tweede termijn voordat ik de vergadering schors? Dat is blijkbaar niet het geval. 

Het woord is aan de heer De Graaf. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik kan het kort houden, mijnheer de voorzitter. 

De heer Valk merkte op dat een bedrag dat wij in de bestemmingsreserve stoppen niet onmiddellijk 

wordt uitgegeven. Strikt formeel is dat natuurlijk waar, maar als wij geld in deze bestemmingsreserve 

stoppen doen wij dat natuurlijk met de bedoeling het uit te geven. Laten wij ons daar niet achter 

verschuilen. Als wij dit bedrag in de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening stoppen is het de 

bedoeling dat wij daaruit in 2003 naar rato putten. Naar ik aanneem is dat de bedoeling van de motie. 

 

De heer Valk: In ieder geval wensen wij de bereidheid uit te spreken dat het huidige niveau van de 

jeugdhulpverlening wordt gehandhaafd. Wij zullen geld sowieso nooit weggooien. Mocht het nodig zijn, 

dan kunnen wij het naar een andere bestemmingsreserve laten wegvloeien. Dat is geen probleem. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik reageer even op de woorden van de heer Bogerd, die gezegd 

heeft dat de jeugdhulpverlening zich in de laatste jaren, waarin regelmatig sprake was van 

financieringsproblemen, in de warme belangstelling van de Staten heeft mogen verheugen. Die warme 

belangstelling heeft ook het college van Gedeputeerde Staten. 

Ik zeg nogmaals toe dat wij bij de opstelling van de begroting dan wel in de eerste begrotingswijziging 

aandacht aan de jeugdhulpverlening zullen schenken. Ik hecht eraan het het rijk op dit moment niet 

gemakkelijk te maken. In november hebben wij zeker een nieuwe Staatssecretaris en het is best 

mogelijk dat, als wij aan de boom van die Staatssecretaris schudden, meer appelen naar beneden 

zullen vallen. Laten wij dat eerst proberen en het deze Staatssecretaris dan wel haar opvolger niet te 

gemakkelijk maken. Dat is één. 

Ten tweede blijf ik aan de systematiek vasthouden. Ik zeg nogmaals toe dat de jeugdhulpverlening zich 

bij de opstelling van de begroting 2003 in de warme belangstelling van het college van GS zal mogen 

blijven verheugen. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering tot tien over negen. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Dank voor de tijd die u ons gunde om met elkaar te over-

leggen. Naar ons idee hebben wij met het indienen van deze motie de planning- en controlcyclus niet 

doorbroken. Wij hebben een wens geuit met het oog op de wensenlijst die straks zal ontstaan. In het 

kader van het dualisme moet dat naar ons idee kunnen. 

Overigens is het rekeningresultaat al eerder gebruikt. Aan het begin van dit jaar hebben wij ten behoeve 

van het O&O-traject een deel van het rekeningresultaat naar voren gehaald. Toen wisten wij nog niet 

eens hoe hoog het resultaat zou zijn. 

Van de opmerking van de Gedeputeerde over "graaien in potten" willen wij afstand nemen. Het is zeker 

niet onze bedoeling in potten te graaien. Wij vinden het verstandig goed in het oog te houden wat in die 

potten zit en integraliteit te betrachten. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Laten wij dat als een "slip of the tongue" beschouwen. 

 

De heer Van Daalen: Wij hebben van de Gedeputeerde vernomen dat hij straks, bij het opstellen van de 

begroting, warme belangstelling zal hebben voor het op peil houden van de jeugdhulpverlening. Dat 

spreekt ons aan en wij gaan ervan uit dat de jeugdhulpverlening in de komende jaren dankzij de 

inspanning van onze zijde plus de inspanning van het rijk in totaliteit niet minder zal worden. Dat 

overwegende hebben onze fracties besloten de motie aan te houden. 

De voorzitter: Ik stel vast dat de motie niet langer onderwerp van de beraadslagingen is. 
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De door de fracties van de PvdA en de ChristenUnie ingediende motie maakt, aangehouden zijnde, 

geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Ik neem aan dat wij nu tot de besluitvorming over de jaarstukken kunnen overgaan. 

De leden van het college wensen geacht te worden daarover niet mede te besluiten. Zij kijken even de 

andere kant op. 

 

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

besloten, onder aantekening dat de leden van het college zich van stemming hebben onthouden. 

 

8. Voorstel inzake EPD project Adviesregeling Bedrijfsleven Flevoland III 

De heer Keur: Mijnheer de voorzitter. De stimulering van de werkgelegenheid is in Flevoland een voort-

durende bron van aandacht. Dat is niets nieuws, wij moeten daaraan blijven trekken. De VVD-fractie is 

dan ook blij met en positief over het EPD-project dat er in samenwerking met anderen op is gericht onze 

inspanningen op dit vlak de nodige vaart te geven. Wij vinden het jammer dat de D66-fractie nog niet zo 

ver is, maar dat kan wellicht nog komen. 

Wij zijn positief over dit voorstel, maar maken daarbij wel de kanttekening dat wij graag regelmatig van 

de effecten van de ingezette gelden op de hoogte willen worden gehouden. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Inhoudelijk kan de D66-fractie met de adviesregeling 

instemmen. In eerste instantie hadden wij daarover enige aarzeling omdat bij de bespreking van dit 

voorstel de evaluatie van het vorige project nog niet beschikbaar was. De Gedeputeerde heeft daarop in 

de commissie een mondelinge toelichting gegeven en een aantal goede voorbeelden aangehaald. Wij 

hadden er behoefte aan een en ander naar de fractie terug te koppelen, wat inmiddels is gebeurd. Ik 

kan u mededelen dat wij met dit voorstel akkoord gaan. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik zeg de D66-fractie hartelijk dank voor het 

feit dat ook zij met dit voorstel instemt. Je kunt eigenlijk niet anders verwachten van een partij met een 

Staatssecretaris die ook het MKB in zijn portefeuille heeft. 

 

Mevrouw De Jong: Wij laten ons niet leiden door wat de Staatssecretaris zegt. Wij hebben onze eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): In de richting van de heer Keur kan ik zeggen dat eind 2003/begin 

2004 een volgende evaluatie zal plaatsvinden. Op dat moment zullen wij moeten besluiten of wij voor 

de laatste periode van het Europees Programma een Adviesregeling Bedrijfsleven IV in het leven willen 

roepen. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

9. Voorstel inzake Regionaal Innovatie- en Technologieplan 2002-2006 

De heer Keur: Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie ziet dit rapport als een goed en gedetailleerd 

rapport. Wij kunnen met het rapport instemmen, maar willen de Gedeputeerde daarover nog wel enkele 

vragen stellen. 

Het succes van dit geheel hangt af van de uitvoeringsstructuur en de communicatie die worden gehan-

teerd. Wij verzoeken het college van GS er goed op toe te zien - soms zal misschien moeten worden 

bijgestuurd - dat een en ander goed verloopt. 

Tevens vraagt de VVD-fractie u een praktisch en niet bureaucratisch gebeuren te creëren, een structuur 

die werkt voor de mensen in het veld. 

 

De heer Slicht: Mijnheer de voorzitter. Slechts een korte opmerking van de zijde van de fractie van de 

PvdA. In de commissie is door mij onder andere gesproken over het speerpunt, de sector 

bioscience/lifescience-cluster en de luchthavencluster. Bij het lezen van de concept-nota sprak de 

reactie van de Milieufederatie Flevoland ons aan. Wij willen u vragen of het college die reactie in de 

definitieve antwoordnota wil opnemen. 
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De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De communicatie en de uitvoeringsstructuur, 

waarover de VVD een vraag heeft gesteld, zijn natuurlijk de kernpunten. In de reacties is dat heel 

duidelijk naar voren gekomen. Ik moet u zeggen dat daaraan bij de samenstelling van het RITP heel 

nadrukkelijk aandacht is besteed en wil de ambtenaren die voor een goede afstemming hebben 

gezorgd daarvoor graag complimenteren. In ieder geval is er een afstemming geweest met de 

organisaties die zich met de uitvoering van het RITP zullen gaan bezighouden. Ik deel de mening dat 

het succes van het RITP van een goede uitvoeringsstructuur en goede communicatie zal afhangen. 

Daarop zal ik zelf dan ook sterk letten en onze organisatie zal dat ook doen. 

Dat de uitvoeringsstructuur praktisch en niet bureaucratisch moet worden ben ik volstrekt met de heer 

Keur eens. In het plan zijn wij daarop ingegaan. Wij proberen het bedrijfsleven zo veel mogelijk bij een 

en ander te betrekken en in dit geheel een voortrekkersrol te laten vervullen. 

Bij de uitvoering blijven wij natuurlijk wel deels afhankelijk van bijvoorbeeld geldmiddelen die uit het 

Europees Programma moeten komen en daaraan is nu eenmaal regelgeving verbonden die de 

uitvoering soms iets omslachtiger maakt dan wij zouden willen. In het kader van het Europees 

Programma moeten wij nu eenmaal verantwoording afleggen en wij moeten daarbij heel secuur zijn. Die 

verantwoordelijkheid moeten wij nemen. Ik ben het er nogmaals gezegd mee eens dat de 

uitvoeringsstructuur praktisch en niet bureaucratisch zal moeten zijn en wij zullen proberen dat te 

realiseren. Daarom willen wij alle organisaties bij het geheel betrekken, maar dan wel zonder dat dit tot 

allerlei afstemmingsgremia en dergelijke leidt. 

Het speerpunt luchthaven en bioscience. Het college heeft heel duidelijk gezegd dat de luchthaven 

Lelystad als businessairport voor ons een speerpunt blijft. Dat is belangrijk. In de commissie heb ik 

gezegd dat bioscience binnen de geldende Nederlandse regelgeving zal moeten plaatsvinden. Wij 

zullen op dat punt geen aanvullende regelgeving maken, maar zijn wel terughoudend voor wat betreft 

proefvelden en dergelijke. Wij blijven ons heel nadrukkelijk aan de Nederlandse regelgeving houden. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

10. Voorstel inzake vaststellen beleidsregel subsidies kadertraining en bestuurskosten Flevoland 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

11. Voorstel inzake vaststellen beleidsregel projecten jeugdbeleid Flevoland 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

12. Voorstel inzake vaststellen beleidsregel projecten Anti-Discriminatie Bureaus Flevoland 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. In de commissievergadering heeft de D66-

fractie naar voren gebracht dat het wellicht beter zou zijn niet het woord "herkomst" in deze regelgeving 

op te nemen, maar het oorspronkelijke woord "ras" te laten staan. Onze fractie vond dat D66 daarvoor 

zo veel goede argumenten naar voren bracht, dat zij ter plekke heeft besloten een voorbehoud te 

maken. Daaraan hebben wij toegevoegd ons te kunnen voorstellen dat wij later toch met de 

beleidsregel zouden instemmen. In de stukken is abusievelijk vermeld dat wij geen voorbehoud hebben 

gemaakt. 

Overigens heeft de vervolgens in onze fractie gevoerde discussie ertoe geleid dat wij er zeer aan 

hechten dat het woord "ras" gehandhaafd blijft en daarom zullen wij samen met de D66-fractie een 

amendement indienen. De D66-fractie zal de argumenten daarvoor naar voren brengen. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Voordat ik op de voorliggende beleidsregel inga wil ik graag het 

volgende opmerken teneinde dit onderwerp in een breder perspectief te plaatsen. 

Het onderwerp discriminatie in relatie tot vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst heeft de 

laatste tijd aan actualiteit gewonnen, dit niet in de laatste plaats omdat een politicus is vermoord die 

over dit onderwerp een provocerende opvatting had. Fortuyn gaf absoluut voorrang aan de vrijheid van 

meningsuiting, zelfs boven het non-discriminatiebeginsel, zoals dat in artikel 1 van de Grondwet is 

verwoord. Zijn stelling was dat personen zoals Al Mundi de vreselijkste dingen mogen zeggen over 

homoseksuelen en Europeanen als hij ook hetzelfde recht kreeg om over de islam te zeggen wat hij 

daarvan vindt. Ook wij hebben eerder in deze Staten gewezen op discriminatie door geloof of religieuze 

overtuiging. 
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Medio april van dit jaar heeft de Rotterdamse rechter besloten dat de uitspraken van de imam op 

zichzelf discriminerend waren, maar niet strafbaar omdat hij zich op de koran baseert. Wij moeten 

constateren dat hierdoor een feitelijke rechtsongelijkheid ontstaat tussen degenen die zich op een heilig 

geschrift beroepen en degenen die dat niet doen. Wij brengen dit naar voren om nog eens duidelijk te 

maken dat in ons rechtsstelsel een interne spanning zit die niet eenvoudig is op te lossen. Ook het Anti-

discriminatiebureau Flevoland zal daar tegenaan lopen. 

Wat is in dezen wijsheid? Laten wij een voorbeeld nemen aan de man die door zijn persoonlijk optreden 

tegenstellingen tussen mensen vanwege geloof, politieke overtuiging en etnische afkomst wist te 

overbruggen: Nelson Mandela, die in Amsterdam de Rooseveld for Freedom Award kreeg uitgereikt. 

Een ultiem voorbeeld van "good practice". Juist daarvan moeten wij het hebben, niet van wederzijdse 

demonisering en juridisering. 

Nu enkele opmerkingen over de beleidsregel projecten Anti-discriminatiebureau Flevoland. Mevrouw 

Van Hulten heeft al aangegeven dat wij daarover een amendement willen indienen. Wij spreken op dit 

moment dus mede namens de Partij van de Arbeid. 

Het college stelt voor in de doelstelling van de beleidsregel niet over "ras" maar over "herkomst" te 

spreken. Om een drietal redenen vinden wij dat ongewenst. In de eerste plaats is het begrip "ras" een 

internationaal geaccepteerde term in alle relevante wetgeving en jurisprudentie. In de tweede plaats kan 

het begrip "ras" ruim worden uitgelegd en omvat het ook huidskleur, afkomst of nationale of etnische 

afstamming. Deskundigen zijn het hierover eens. In de derde plaats leidt het begrip "herkomst" tot 

onduidelijkheid. Binnen een land van herkomst kan immers sprake zijn van meerdere 

bevolkingsgroepen en samenhangend daarmee van onderlinge discriminatie. Ook is het woord 

"herkomst" in verband met antisemitisme niet de juiste aanduiding van het probleem. Joodse 

Nederlanders worden helaas in toenemende mate geconfronteerd met discriminerende uitlatingen en 

gedragingen, maar niet vanwege het feit dat zij uit Nederland komen. 

De fracties van D66 en PvdA hebben deze overwegingen neergelegd in een amendement dat ik u wil 

aanbieden. 

 

De voorzitter: Door de fracties van D66 en PvdA is het volgende amendement ingediend. 

 

"Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 13 juni 2002; 

overwegende dat: 

- het begrip "ras" een internationaal geaccepteerde term is in rechtsregels en jurisprudentie 

aangaande discriminatie en voorkomt in de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene 

Wet Gelijke Behandeling en het internationale verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 

rassendiscriminatie (IVUR); 

- het begrip "ras" in de Algemene Wet Gelijke Behandeling overeenkomstig het verdrag inzake uit-

banning van alle vormen van rassendiscriminatie en vaste jurisprudentie ruim moet worden uitgelegd 

en tevens omvat huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming (Tweede Kamer, vergader-

jaar 1990-1991, nr 3 pag 13); 

- het begrip "herkomst" tot onduidelijkheid leidt, omdat binnen een land van herkomst sprake kan zijn 

van meerdere bevolkingsgroepen en samenhangend daarmee van discriminatie van de ene groep 

door de andere (bijvoorbeeld Turken en Koerden in Turkije, Hutu's en Tutsi's in Ruanda, Arabieren 

en Berbers in Marokko en Algerije) of omdat dit woord geen adequate aanduiding is van het 

probleem, zoals bij antisemitisme, 

besluiten: 

in de doelstelling van de beleidsregel projecten Anti-discriminatiebureau Flevoland niet te spreken van 

"herkomst" maar van "ras"; 

en gaan over tot de orde van de dag." (A) 

 

Het amendement, dat voldoende is ondertekend, kan onderwerp van de beraadslagingen uitmaken. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag kort reageren op het eerste deel 

van het betoog van de heer Crebas. Inhoudelijk wil ik daarop niet ingaan, maar ik wil naar aanleiding 

daarvan wel het volgende opmerken. 

Het college is van oordeel dat de provincie Flevoland als bestuursorgaan de gehele Grondwet en dus 

ook artikel 1 als uitgangspunt moet nemen. 

Het amendement. In de eerste concepten van dit stuk stond het woord "ras". Zoals dat bij dit type 

stukken gebruikelijk is zijn die concepten rondgezonden en de meest deskundige mensen op dit terrein 
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in onze provincie, de mensen van het Anti-discriminatiebureau Flevoland, zijn met de suggestie 

gekomen het woord "ras" in het woord in "herkomst" te wijzigen. Wij hebben gemeend er goed aan te 

doen die suggestie van de meest deskundige club in onze provincie te honoreren en hebben die 

wijziging doorgevoerd. Nu ligt een amendement voor waarin wordt voorgesteld het woord "herkomst" in 

het woord "ras" te wijzigen. Vandaag hebben wij hierover contact opgenomen met het Anti-

discriminatiebureau Flevoland en ik kan de Staten mededelen dat de directeur van dat bureau ons heeft 

laten weten geen bezwaar tegen het gebruik van het woord "ras" te hebben, maar zelf het woord 

"herkomst" te zullen blijven gebruiken. 

Ik zit nu een beetje met een dilemma. De argumentatie in het amendement is stevig, maar lijkt hier en 

daar ook een beetje op "Prinzipienreiterei". Er wordt "nee" geschud, maar als de deskundigen zelf het 

woord "herkomst" blijven gebruiken - dat is ons vandaag verteld - dan... 

 

De heer Crebas: U gebruikt het woord "deskundigen". Het is maar net met welke deskundige je hierover 

spreekt... 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik heb met de directeur van het Anti-discriminatiebureau gesproken. 

 

De heer Crebas: Die heb ik ook gesproken en ik heb in de afgelopen week ook gesproken met mensen 

van andere antidiscriminatiebureaus. Het gebruik van het woord "herkomst" is absoluut geen common 

sense. Het tegendeel is het geval. Het gebruik van het woord "herkomst" is uiterst controversieel en... 

 

De heer De Graaf: Als de deskundigen het met elkaar oneens zijn, kom ik tot de conclusie dat dit 

"Prinzipienreiterei" is en wil ik... 

 

De heer Crebas: Nee, dat ben ik niet met u eens. Er is geen sprake van Prinzipienreiterei. Wij hebben 

uitvoerig betoogd dat het woord "ras" in de wetgeving en in jurisprudentie volkomen geaccepteerd is. 

Het woord "herkomst" is een geografische aanduiding die in dit verband niet relevant is. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik constateer dat de heer Crebas een nadrukkelijk standpunt 

inneemt dat heel nadrukkelijk van andere nadrukkelijke standpunten afwijkt. Ik laat de beoordeling van 

dit amendement graag aan de Staten over. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Natuurlijk hebben wij geen twijfels over de 

goede bedoelingen van het Anti-discriminatiebureau, maar waar wij de regels vaststellen en 

constateren dat in den lande, gebaseerd op wet- en regelgeving, de woorden "ras" en 

"rassendiscriminatie" de gebruikelijke termen zijn, vinden wij het verstandig die termen ook hier te 

gebruiken. Dit is temeer belangrijk omdat bijvoorbeeld antisemitisme niet onder het begrip "herkomst" is 

te vatten. 

Ik zou het buitengewoon plezierig vinden als de Gedeputeerde zou openstaan voor onze argumentatie, 

die zeker niet op Prinzipienreiterei neerkomt. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Sinds wij met het dualisme oefenen is het 

gebruikelijk dat het college moties en amendementen niet overneemt. Ik laat het oordeel graag aan de 

Staten over. 

 

De heer Van der Avoort: Mijnheer de voorzitter. Gehoord de voorgaande sprekers vraag ik mij af wat 

met het begrip "ras" wordt bedoeld. Kan het college ons zeggen wat is beoogd met het wijzigen van dat 

woord op advies van het ADB? Wat bedoelen wij nu en wie willen wij bereiken? Is dat een 

bevolkingsgroep? Het begrip "herkomst" is een territoriaal begrip. Wellicht is het een mogelijkheid het 

woord "ras" aan het woord "herkomst" toe te voegen. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Het amendement komt op ons sympathiek over. Wij 

kunnen ons daarin gevoelsmatig vinden. Met de heer Van der Avoort ben ik het eens dat het wellicht 

een mogelijkheid is het woord "ras" aan het doel van de beleidsregel toe te voegen zodat daar komt te 

staan "op grond van ras, herkomst, geloof, religieuze overtuiging... et cetera". Het woord "ras" is 

inderdaad een algemeen geaccepteerde uitdrukking. Wij zouden graag willen dat voor deze combinatie 

wordt gekozen. 
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De heer Van der Avoort: Ik ben nog vergeten u te vragen hoe wij juridisch zitten als wij het woord "ras" 

niet noemen. Welke juridische consequenties zal dat hebben? 

 

De heer Van Daalen: Ik wil de Gedeputeerde vragen of de directeur van het Anti-discriminatiebureau 

Flevoland een motivatie heeft gegeven voor het gebruik van het woord "herkomst". 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Moet het college de bijdragen van de VVD- en de CDA-fractie als 

een mondeling subamendement beschouwen? 

 

De voorzitter: Op zijn minst als een lichte suggestie daartoe. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Dat laat ik aan u over. 

 

De voorzitter: Ik stel u voor eerst op de gestelde vragen te reageren. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): De heer Van Daalen heeft gevraagd of het Anti-discriminatiebureau 

zijn voorkeur voor het gebruik van het woord "herkomst" heeft onderbouwd. Het woord "herkomst" 

betekent "regio waar je vandaan komt". Ik kan dat niet anders zien. 

De vraag van mevrouw Hasper heb ik impliciet beantwoord. 

De juridische consequenties van het niet gebruiken van het woord "ras" kan ik niet overzien. 

 

De heer Van Daalen: Die vraag is bij mij opgekomen omdat in het amendement wordt gesuggereerd dat 

daarvan sprake zou kunnen zijn. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Het antwoord hierop moet u van mij te goed houden. De juridische 

consequenties daarvan kan ik op dit moment niet overzien. De directeur van het Anti-

discriminatiebureau heeft ons geen motivatie gegeven voor haar voorkeur voor het woord "herkomst" 

boven het woord "ras". Vandaag heb ik van haar gehoord dat "ras" ook kan, maar zij zelf het woord 

"herkomst" zal blijven gebruiken. Tegen het gebruik van het woord "ras" heeft zij echter geen bezwaar. 

 

De voorzitter: Kijkend naar de indieners van het amendement stel ik voor - als de indieners daarmee 

akkoord gaan - het woord "ras" niet in plaats van, maar als toevoeging in de tekst op te nemen. Naar 

mijn mening kan daartegen geen bezwaar bestaan. Naar de mening van de indieners van het 

amendement zou dat kunnen betekenen dat een overbodige categorie in het stuk blijft staan, namelijk 

het begrip "herkomst", maar dat kan geen kwaad omdat dat de reikwijdte van de doelstelling niet 

beperkt. Als de indieners met dit voorstel akkoord gaan, veronderstel ik dat hierover een brede 

consensus zal kunnen ontstaan. Dit voorstel doe ik als voorzitter, niet als lid van het college. Ik zou mij 

kunnen voorstellen dat wij eruit zijn al wij afspreken dat het woord "ras" aan de tekst wordt toegevoegd 

en niet in de plaats van "herkomst" komt. Juridische consequenties zijn heel moeilijk in te schatten. Ik 

denk dat de D66-fractie en de PvdA-fractie, de indieners van het amendement, een punt hebben waar 

zij erop wijzen dat het woord "ras" in al onze wetgeving op dit gebied voorkomt. Natuurlijk is ons aller 

oogmerk rassendiscriminatie onder deze beleidsregel te brengen. De toevoeging van het woord "ras" 

lijkt mij dan ook niet slecht. 

 

De heer Crebas: De fracties van de PvdA en D66 zijn het daarmee eens, mijnheer de voorzitter. 

 

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

geamendeerde voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

13. Voorstel inzake afwikkeling krediet voor de aanleg van een recreatiesluis bij het gemaal Lovink met 

bijkomende werken 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt het voorstel afwikkeling krediet sluis 

Lovink. Hopelijk is dit het allerlaatste voorstel, dat inhoudt dat de Staten vanavond een bedrag van 

€€ 546.805,- en een bedrag van €€ 140.672,- beschikbaar stellen voor de afronding van het project 

sluis Lovink, dat sinds de officiële opening op 4 juni "De Blauwe Dromer" wordt genoemd.  

Met dit project is in de vorige Statenperiode een start gemaakt en ook in deze periode hebben de 

Staten vier maal voorstellen voor het beschikbaar stellen van extra financiële middelen voorgelegd 
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gekregen. Vier maal stonden wij met de rug tegen de muur. De kosten van dit project vielen steeds 

hoger uit.  

Het eindresultaat is dat de kosten van dit project zijn verdubbeld, om over de kosten van het kunstwerk 

maar niet te spreken. Wij hebben als Statenleden redelijk inzicht gehad in wat de rol van de provincie is 

geweest, de bijdrage van de SNR en de gemeenten Dronten en Zeewolde. 

Het is de CDA-fractie in dit gehele proces echter onvoldoende duidelijk geworden wat de rol was van 

het Ingenieursbureau TAUW bij de herhaaldelijke overschrijdingen. Dit bureau heeft voor de provincie 

de onderhandelingen over de aanbesteding en de technische begeleiding in het vervolgtraject gevoerd 

alsmede de contacten onderhouden met de Combinatie Reimert, De Vries en Van der Wiel. In eerste 

instantie leek het dat dit bedrijf een zeer gunstige aanbieding deed. Op welk moment heeft het bureau 

TAUW zich hierop verkeken? 

De CDA-fractie verzoekt u dit project kort en bondig, op niet meer dan drie A4-tjes, te evalueren en de 

knelpunten uit de gehele situatie te benoemen. Met name willen wij inzicht hebben in de rol die het 

bureau TAUW hierin heeft gespeeld. Een en ander kan als leermoment voor andere projecten dienen, 

opdat van tevoren zorgvuldiger zal kunnen worden geraamd. De kosten van dit project zijn in een 

tijdsbestek van vijf jaar verdubbeld, wat wij beslist ongewenst vinden. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. Dit is beslist geen routinematig voorstel en ook geen project dat 

met buitengewone soepelheid is afgewikkeld. Mevrouw Maters heeft dat ook gezegd. 

Een Statenfractie die haar controlerende taak serieus neemt kan niet nalaten af en toe over planning en 

control te spreken. Bij een ander agendapunt heb ik dat ook al gezegd. In dit geval gaat het om aan-

bestedingstrajecten en het binnen kredietgrenzen blijven bij het oppakken van grote projecten. Bij zo'n 

groot project zijn de voorbereiding en de planning natuurlijk van eminent belang. Mevrouw Maters 

doelde daar ook op. Ergens in het project moet het werk zitten, als je het werk niet tevoren doet komt 

het aan het einde. Dan wordt het krediet overschreden en moet worden onderzocht hoe dat is 

gekomen. 

Het laatste krediet dat wij hebben vastgesteld is met 10% overschreden. De vraag hoe dat kan wil ik nu 

niet eens stellen. Het is heel vervelend dat wij, omdat de sluis inmiddels is opgeleverd, niet anders 

kunnen doen dan dat bedrag betalen. 

In de commissie financiën hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld over de vraag hoe wij een 

structuur zo kunnen inrichten - dat zouden de Staten niet moeten doen, maar zou het college moeten 

regelen - dat wij dergelijke overschrijdingen kunnen voorkomen. Daarvoor zijn er ongetwijfeld allerlei 

mogelijkheden. Ik hoor graag van u dat u daarmee bezig bent en het in de toekomst minder 

waarschijnlijk wordt dat wij met overschrijdingen van deze omvang zullen worden geconfronteerd. Wij 

spreken hier inderdaad over bijna een verdubbeling van de kosten en het is van belang dat missers van 

die omvang in de toekomst worden voorkomen. 

Mevrouw Maters heeft voorgesteld te bezien hoe dit project is verlopen en of er gaande het project 

momenten zijn geweest waarop wij hadden moeten bijsturen. Wij vinden dat een interessante 

suggestie, maar vragen ons wel af wie dat zou moeten doen. Daarover zullen wij eens nadenken. 

Nogmaals: het is jammer en ook enigszins pijnlijk dat wij dit besluit vandaag moeten nemen, maar wij 

hebben wel een mooie sluis. Wij stemmen in met dit voorstel. 

 

Mevrouw Van der Wee: Mijnheer de voorzitter. De fracties van het CDA en de PvdA hebben in grote 

lijnen gezegd wat wij naar aanleiding van dit voorstel hadden willen zeggen. 

In aansluiting op het betoog van het CDA wil ik opmerken dat wij de meest cruciale vraag beantwoord 

willen hebben. Hoe voorkomen wij dat wij in de toekomst wederom met dergelijke substantiële over-

schrijdingen zullen worden geconfronteerd? 

Het voorstel van de CDA-fractie op een paar A4-tjes uiteen te zetten wat is gebeurd en na te gaan wat 

wij daarvan kunnen leren, vinden wij een goed voorstel. Financieel gezien is voor wat GroenLinks 

betreft de emmer nu overgelopen. 

Wij hebben met de gedachte gespeeld de naam "De Blauwe Dromer" in de naam "Het Blauwe Telraam" 

te wijzigen opdat voor de bevolking van Flevoland en de gebruikers van deze sluis zichtbaar zal worden 

dat erg veel is gerekend en de aangelegde werken erg duur zijn geworden. 

Ik wil hierop graag uw reactie vernemen. 

 

De heer Brand: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben in onze fractie over de sluis gesproken en zijn 

unaniem tot de conclusie gekomen dat de sluis mooi is. Wij hebben het ook over "De Blauwe Dromer" 

gehad en daarover lopen de meningen uiteen. 
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Voorts hebben wij over de procedure gesproken waarom het nu gaat. Ons standpunt daarover is een-

duidig. Kijkend naar de originele begroting voor de sluis en naar de achtereenvolgende ophogingen 

moeten wij tot de conclusie komen dat de overschrijding enorm is. Ik kan dat niet anders omschrijven. 

Als wij naar het kunstwerk kijken komen wij tot dezelfde conclusie. Ik vind dat zware conclusies en 

onderschrijf de opmerking van het CDA dat de gang van zaken rond dit project een grondige evaluatie 

verdient. Aan de andere Statenfracties zou ik willen voorstellen dat wij deze evaluatie zelf ter hand 

nemen, laat dit een speerpunt zijn voor een beleidsevaluatie die de Staten zelf gaan doen. Ik denk dat 

wij daaruit een aantal leerpunten voor de planning- en controlcyclus zullen kunnen halen en wil de 

fracties vragen in tweede termijn op dit voorstel te reageren. 

Gelet op de orde van grootte van de overschrijdingen hebben wij zeer grote aarzelingen voor wat betreft 

het akkoord gaan met de beschikbaarstelling van deze bedragen. Feitelijk kan dit niet. 

Financieel staan wij echter voor een voldongen feit. Wij zullen daarom met dit voorstel instemmen, maar 

zetten wel in op een gedegen evaluatie en willen graag dat die evaluatie zodanig wordt opgetuigd dat 

daaruit conclusies zullen kunnen worden getrokken en mogelijk voorstellen voor verbetering zullen 

kunnen voortvloeien. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Dit voorstel valt voor ons in twee delen uiteen. Enerzijds is 

er de aanleg van de sluis, een groot infrastructureel werk, dat een eenmalige gebeurtenis is waarvan nu 

de laatste afrekening voorligt. Er zijn een paar meevallers geweest, maar ook tegenvallers en thans ligt 

de laatste overschrijding van ongeveer 10% van de voorlaatste raming voor. Voor ons is dat percentage 

binnen proporties, daarmee kunnen wij leven. 

Voor wat betreft het kunstwerk is naar onze mening sprake van een disproportionele overschrijding. 

Daarbij moet iemand heerlijk zijn weggedroomd. Dat kan in de ontwerpfase geweest zijn - was dit wel 

een reëel plan? - maar men kan ook weggedroomd zijn in de calculatiefase toen werd berekend wat het 

geheel zou gaan kosten. Het is echter ook mogelijk dat men weggedroomd is in de uitvoeringsfase en 

als gevolg daarvan niet bijtijds op de rem is getrapt toen een en ander uit de hand ging lopen. Mijn 

fractie heeft grote moeite met... 

 

De heer Valk: Ik heb de indruk dat ik de heer Van der Wal niet goed begrijp, mijnheer de voorzitter. Het 

lijkt erop dat hier een verschil tussen dromen en fantaseren wordt beschreven en bij een kunstwerk 

dromen niet mag en het fantaseren bestaat uit het overschrijden van het krediet voor de sluis tot 10%, 

wat wel kan. 

 

De heer Van der Wal: Wij hebben het nu over dromen waarbij je, als je wakker wordt, ineens met beide 

benen op de grond staat. Dat is wat nu aan de orde is. 

 

De heer Valk: Naar onze mening geldt dat zowel voor het kunstwerk als voor de sluis. Een krediet is 

een krediet en een overschrijding is een overschrijding. 

 

De heer Van der Wal: Het gaat ons om de argumentaties die bij de overschrijdingen te geven zijn. Dat 

maakt het voor ons moeilijk de extra gelden voor het kunstwerk achteraf te sanctioneren en wij zijn erg 

benieuwd naar de reactie daarop van de Gedeputeerde. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De vorige week, op de dag van de opening 

van de sluis, heb ik gezegd dat dat een feestdag was. Wij hebben een prachtige sluis met een prachtig 

kunstwerk. Dat is natuurlijk zo. Een aantal Statenleden heeft die feestdag meebeleefd. Wij waren in een 

euforie. Op die dag heb ik wel in de openbaarheid gezegd dat die euforie een keerzijde heeft omdat de 

begrotingen fors zijn overschreden. Over die overschrijdingen spreken wij vanavond. 

Ik ben het eens met alle sprekers die gezegd hebben dat wij dit project goed moeten evalueren. 

Natuurlijk hebben wij dat intern al gedaan om na te gaan hoe deze overschrijdingen hebben kunnen 

plaatsvinden. Welke trajecten zijn uit de pas gelopen? Kunnen wij daarvan leren en had er op een 

eerder moment een signaal moeten komen om ons erop te wijzen dat het anders kon? Overigens kun je 

op sommige momenten niet anders. Als er een wel ontstaat, als het water opborrelt, moet iets 

gebeuren, dan moet gestudeerd worden. TAUW wordt dan ingeschakeld, want TAUW moet uitdenken 

wat er moet gebeuren en de aannemer moet maatregelen nemen. Bij zo'n werk kunnen zich 

onvoorziene omstandigheden voordoen. 

De heer Valk heeft er terecht op gewezen dat ieder werk een uniek project is. Je komt altijd weer 

andere dingen tegen. Wij kunnen met elkaar momenten afspreken waarop wij de zaken afstemmen. De 
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planning- en controlfunctie speelt daarbij natuurlijk een rol en wij zijn daarmee volop bezig. In financiële 

zin zijn met de afdelingen betere ijkpunten afgesproken. Het lijkt mij goed dat wij daarop in de 

commissie terugkomen. 

Ik wil een en ander graag aan een evaluatie in procesmatige zin koppelen. Dat is de bedoeling. Hoe 

kunnen wij ervoor zorgdragen dat wij tijdig informatie krijgen? Wij moeten aan de slag om dat in beeld te 

brengen. 

Ik ga ervan uit dat de overschrijdingen in de commissie inhoudelijk voldoende zijn besproken.  Daarover 

is een uitvoerig rapport geschreven en het lijkt mij niet nodig daarbij nu stil te staan. Het is een feit dat 

een en ander door een andere aanpak wellicht had kunnen worden bijgestuurd, maar dat is niet 

gebeurd. Het is gelopen zoals het gelopen is. 

De rol van het bureau TAUW kunnen wij verschillend beoordelen. Destijds hebben wij besloten voor dit 

grote project, dat wij overigens in financiële zin in combinatie met de Larsersluis moeten bezien - zo is 

het project ooit gedefinieerd -, een extern bureau in te huren voor zowel de bestektekeningen als later 

de begeleiding. Vervolgens diende zich een aannemer aan die stelde dat het anders en goedkoper zou 

kunnen, er zou een bedrag van ƒ 800.000,- te besparen zijn. Toen wij daarvan overtuigd waren is een 

traject ingezet om de bestekken aan te passen en te checken of hetgeen die aannemer stelde klopte. 

Op dat moment ontstond een forse overschrijding van de kosten die wij voor TAUW hadden geraamd. 

De winst van het nieuwe idee werd daardoor geen ƒ 800.000,- maar ƒ 300.000,-. Dat is één facet 

waardoor het voordeel veel beperkter is geworden dan in eerste instantie werd verwacht. 

In de commissie ROVC is besproken hoe het kunstwerk "De Blauwe Dromer" is ontstaan. Een 

kunstenares is met een idee gekomen dat eerst op modelschaal is neergezet en vervolgens naar de 

omgeving is vertaald. Bij zo'n uitvoering, bij het vertalen van dat schetsje en later om de kleine 

maquette naar de praktijk, gaan allerlei zaken een rol spelen. Het precies berekenen van de hoogte van 

de wanden en het benodigde asfalt was niet eenvoudig. Of daarbij fouten zijn gemaakt is mij niet 

helemaal helder, maar het is wel duidelijk dat de uitkomst anders is dan werd verwacht. 

Dat het beton blauw moest worden geverfd is niet gecalculeerd. Dat is gewoon een fout. Bovendien was 

te weinig materiaal begroot. Ik weet niet wie die fouten gemaakt heeft, maar ze zijn gemaakt. Wij 

kunnen een project niet half afmaken en zijn dus met extra kosten geconfronteerd. De draaiing van het 

project heeft ook een rol gespeeld. Kortom, er zijn facetten waardoor de kosten van dit project meer dan 

verdubbeld zijn. Omdat wij de landart hoog in het vaandel hebben staan, hebben wij toch gezegd dat 

het project moet worden uitgevoerd. Wij hebben de realisering van dit project niet willen afblazen. 

Daarnaast moest het verven natuurlijk milieuhygiënisch verantwoord gebeuren. Daarvoor moesten de 

nodige voorzieningen worden getroffen. 

Het voorstel het project goed te analyseren wil ik van harte onderstrepen. Die analyse zal met name 

gericht moeten zijn op de procesgang en de sturingselementen daarin voor zowel Gedeputeerde Staten 

als Provinciale Staten. Het lijkt mij goed dat wij daarover met elkaar spreken en daaruit lering trekken 

hoewel ik nogmaals wil benadrukken dat ieder project anders is en ieder project tegenvallers en mee-

vallers kan hebben. Uiteindelijk moeten wij de procesvoering en de momenten waarop wij de gang van 

zaken kunnen ijken helder hebben en het lijkt mij goed dat wij een en ander aan de hand van dit project 

uitzetten. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. De heer Brand heeft een voorstel gedaan en wij zouden het 

interessant vinden van het college te vernemen of... 

 

De voorzitter: De heer Brand heeft de Statenfracties een vraag gesteld. Hij heeft zijn vraag niet gesteld 

aan het college. Daarom kijk ik nu rond om te zien wie daarop in tweede termijn wil reageren. 

 

De heer Valk: Het college heeft er dus geen behoefte aan op die vraag te reageren. 

 

De voorzitter: De vraag of een beleidsevaluatie zelfstandig door de Staten moet worden verricht moet 

door de Staten en niet door het college worden beantwoord. Wij zijn met het dualisme aan het oefenen. 

U maakt dat zelf uit. Het oordeel van het college daarover is niet relevant. Het college heeft wel 

toegezegd samen met de Staten een evaluatie te willen doen. Vervolgens is het aan de Staten te 

bepalen of zij in het kader van onze experimenteertitel rond dualisme deze evaluatie zelfstandig willen 

doen. 

 

De heer Brand: Misschien mag ik toelichten wat ik bedoel, mijnheer de voorzitter. 
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De Gedeputeerde is in zijn beantwoording op een aantal elementen ingegaan, maar wij zouden die 

evaluatie structureler kunnen aanpakken. Er zijn ook elementen waarop de Gedeputeerde niet is 

ingegaan. 

Met dank aan collega Bogerd zou ik willen opmerken dat wij kunnen kijken naar de opdrachten die ver-

strekt zijn, naar de controle daarop, de wijze van begroten en aanbesteden, de rol van de eigen 

adviseurs, de rol van de externe adviseurs, het budgetbeheer, het bestuurlijke besluitvormingsproces 

en juridische, financiële, administratieve en bestuurlijke aspecten. In zo'n beleidsevaluatie zouden wij 

het totale proces onder de loep moeten nemen. Ik denk dat wij dan een goed beeld zullen krijgen van 

hoe het op het gebied van de planning en control is gegaan, waarna wij daaruit leermomenten zullen 

kunnen putten. 

Dat is mijn voorstel en ik denk dat het goed is dat nog even toe te lichten. 

 

Mevrouw Ebbens-Smit: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag op het voorstel van de heer Brand reageren. 

De Gedeputeerde heeft toegezegd de gang van zaken in de commissie WMVV te willen evalueren. Wij 

denken dat dat voldoende zal zijn. Het voorstel van de ChristenUnie, dat ons aan een parlementaire 

enquête doet denken, gaat ons te ver. Wij zijn van mening dat een evaluatie in de commissie voldoende 

is. 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn content met de toezegging van de heer De 

Raad dat een evaluatie zal plaatsvinden van de onvoorziene dingen die de overschrijdingen hebben 

veroorzaakt, maar staan ook niet onsympathiek tegenover het voorstel van de heer Brand. Wij hebben 

er echter vertrouwen in dat de door de heer De Raad toegezegde evaluatie goed zal zijn. 

Over "De Blauwe Dromer" wil ik nog het volgende opmerken. Als er overschrijdingen zijn en termijnen 

langer gaan duren, betekent dat een vrijbrief voor de kunstenaar. Dat lijkt mij een beetje moeilijk. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. In eerste termijn hebben wij voldoende gezegd over de inhoud van 

dit voorstel. Het college heeft in eerste termijn helder uitgesproken dat in dit traject fouten zijn gemaakt. 

Wij denken dat die conclusie correct is. 

Wij weten niet precies waar die fouten zijn gemaakt en het door de heer Brand opgesomde lijstje vinden 

wij dan ook heel interessant. U weet dat wij eerder onze gedachten hebben laten gaan over het concept 

beleidsevaluatie. In eerste termijn heb ik daarover een opmerking gemaakt. Ik heb gezegd dat wij ons 

hebben afgevraagd wie zoiets zou moeten onderzoeken. Moet het college dat doen of moet dat op een 

andere manier gebeuren? Wij vinden het interessant daarover na te denken en willen daarover graag 

met de andere fracties van gedachten wisselen. 

In ieder geval stel ik vast dat het college niet zo'n helder standpunt heeft dat er argumenten zijn die dat 

minder aannemelijk zouden maken. Dat is niet alleen in het dualistische systeem zuiver, maar er 

zouden natuurlijk best aspecten kunnen zijn die de argumenten kunnen leveren waarom wij zoiets in 

deze situatie juist wel of juist niet zouden moeten doen. 

De door de ChristenUnie voorgestelde systematiek is minder gericht op de inhoud dan op de 

processen. Wij denken dat dat sowieso een interessante werkwijze is. Hoe, wie en wat is de volgende 

vraag. 

 

Mevrouw Van der Wee: Mijnheer de voorzitter. Het college heeft een evaluatie toegezegd en 

GroenLinks kan daarmee van harte akkoord gaan. In die evaluatie zouden wij wel graag een aantal van 

de door de heer Brand genoemde onderdelen willen zien meegenomen. Volgens ons kan dat nog 

steeds op een aantal A4-tjes. Wij willen de evaluatie door het college afwachten. Als wij tot de conclusie 

komen dat die evaluatie onvoldoende is, kunnen wij altijd nog besluiten tot een "parlementaire enquête". 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Dat lijkt mij een goed voorstel, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Brand: Ik wil de volgende vraag in het midden leggen, mijnheer de voorzitter. 

In het licht van het duale systeem dat eraan komt vragen wij ons af of het wel goed is als het college 

zelf gaat evalueren wat fout is gegaan. Ik wil niets over de zuiverheid van die evaluatie zeggen, maar 

het gaat mij om de verhoudingen. In de reactie van de Gedeputeerde, waarvoor ik hem dankzeg, zit iets 

ambivalents. Eerst constateert hij dat fouten zijn gemaakt en even later zegt hij dat niet helder is of 

fouten gemaakt zijn. 

Ik heb de Gedeputeerde ook horen zeggen dat het proces is gelopen zoals het gelopen is. Dat geloof ik 

ook, maar ik vraag mij wel af waarom het proces gelopen is zoals het is gelopen. Hoe zit het met de 
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proceskant? Dat zijn de vragen waarop wij een antwoord willen hebben en wij zouden het goed vinden 

als de Staten daarvan werk zouden maken. Wij willen immers allemaal lering trekken uit deze gang van 

zaken om dergelijke overschrijdingen in de toekomst te kunnen voorkomen. Ik denk dat wij ons 

daarvoor moeten inzetten. 

Wij gaan akkoord met het voorliggende voorstel omdat wij, als wij dat niet zouden doen, in een situatie 

terecht zouden komen waarin onze provincie haar financiële verplichtingen niet nakomt, wat niet kan. 

Wij hechten echter wel aan een eigen beleidsevaluatie. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. In zijn beantwoording heeft de Gedeputeerde terecht 

gewezen op de onvoorzienbare omstandigheden die bij zo'n eenmalig technisch werk naar voren 

kunnen komen en reden kunnen zijn voor het ontstaan van overschrijdingen. Als je met zo'n werk begint 

moet het worden afgemaakt, dan moet die sluis er komen. Dat is de reden waarom ik heb gezegd dat 

wij met het eerste deel van het voorstel kunnen leven. 

De Gedeputeerde heeft erkend dat bij de uitvoering van het kunstwerk fouten zijn gemaakt. Die 

erkenning is voor ons op dit moment voldoende om te zeggen dat wij willen helpen het probleem op te 

lossen door met de beschikbaarstelling van de benodigde extra gelden in te stemmen. 

Wij sluiten ons aan bij het voorstel dat door de heer Brand is gedaan, het voorstel door de Staten een 

onderzoek naar de gang van zaken te laten doen. Uiteraard kan de Gedeputeerde dat onderzoek zelf 

ter hand nemen, maar een zelfonderzoek heeft heel andere aspecten dan een onderzoek van anderen 

naar iemands handelen. Wij denken dat het goed zou zijn als Provinciale Staten dit onderzoek zelf ter 

hand nemen, dit ook al omdat dat past bij het zoeken naar nieuwe vormen van het met elkaar omgaan 

die wij in het kader van het nieuwe stelsel zullen hebben. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met de beschikbaarstelling van dit 

bedrag. Dit moet gebeuren, het project moet nu formeel worden afgehandeld. 

In het kader van de controlerende taak van PS zien wij dit project als een voorbeeldproject en wij onder-

steunen het voorstel daarop een beleidsevaluatie los te laten, niet in de zin van bestraffend of beschul-

digend maar in de zin van medisch en lerend. Als het goed is, moeten GS niet anders willen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik kan mij bij de woorden van de heer Bogerd aansluiten, mijnheer 

de voorzitter. Natuurlijk willen wij ook weten hoe een en ander is gegaan. 

Wij zijn bezig met het O&O-project in welk kader de processen op het gebied van wegen en verkeer en 

het aanbestedingsbeleid aan de orde zijn. Waar vindt een toetsing plaats? 

In eerste termijn heb ik gezegd dat ik de gang van zaken heel helder in beeld wil krijgen. In die zin wil ik 

de commissie graag een handreiking doen. Ik kan mij voorstellen dat er vragen leven die moeten 

worden beantwoord. Waar gaat het om? Wanneer zijn GS en wanneer zijn de Staten in beeld? Hoe 

loopt dat proces precies? Ik stel voor de onderzoeksopdracht voor onze evaluatie, die ik de Staten 

graag wil voorleggen, in de commissie te bespreken. Natuurlijk is het aan de Staten te besluiten de 

evaluatie zelf te doen. Ik heb echter gezegd het zelf ook nodig te vinden dat wij goed weten hoe 

dergelijke processen verlopen en wat wij van de gang van zaken bij dit project kunnen leren. Volgens 

mij verschillen wij over het belang daarvan niet van mening. 

 

De voorzitter: Ik probeer even met de Staten mee te denken. 

Ik constateer dat er op dit moment nog geen eenduidigheid bestaat over de vraag of de evaluatie moet 

worden gedaan en zo ja, op welke wijze. Zouden de Staten dit onderzoek zelf moeten doen? Dat 

daarover geen eenduidigheid bestaat kan ik mij levendig voorstellen omdat wij nog in de beginfase 

verkeren van het met elkaar definiëren van de wijze waarop wij beleidsevaluatief onderzoek door de 

Staten willen vormgeven. Dat vraagt nogal wat. De Staten kunnen geen individuele leden aanwijzen die 

zo'n onderzoek moeten gaan doen, daarvoor moet een procedure worden afgesproken en die 

procedure is nog niet helder. 

Dat zo zijnde zou ik mij kunnen voorstellen dat de Staten, in aansluiting op hetgeen door mevrouw Van 

der Wee is opgemerkt, het college houden aan de reeds door de Gedeputeerde gedane toezegging dat 

het college op zo kort mogelijke termijn zal komen met een rapportage waarin zal worden aangegeven 

hoe het zo ver is gekomen. Het college mag daarbij natuurlijk zijn eigen analyse geven. 

In de tussentijd, parallel daaraan, zal door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing worden doorgewerkt 

aan een format, een model, voor het toepassen van beleidsevaluatie door de Staten.  



- 24 – 
 

Waarschijnlijk kunnen wij het voorstel van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en die rapportage min 

of meer gelijktijdig ter tafel laten komen. Die rapportage zou de start kunnen zijn - de Staten moeten 

daarover besluiten - van een beleidsevaluatie door de Staten. 

Ik denk dat dat een pragmatische werkwijze zou zijn. Als de Staten nu besluiten op dit punt tot een 

beleidsevaluatie te komen, zal het college in feite moeten stoppen met het onderzoek waarmee het zelf 

al bezig is. Formeel hoeft dat niet, maar wij zouden het onderzoek van de Staten voor de voeten lopen 

als wij daarmee zouden doorgaan. Ik wil die zaken graag synergetisch laten verlopen zonder de Staten 

de mogelijkheid te ontnemen uiteindelijk tot de conclusie te komen dat zij ten aanzien van de controle 

het heft zelf in handen wensen te nemen. 

Is dat een werkwijze waarover wij tot overeenstemming kunnen komen? 

 

De heer Brand: Ik deel uw wens die twee trajecten synergetisch te laten verlopen en wil graag van het 

college vernemen wanneer wij de rapportage mogen verwachten. 

Vooruitlopend op de rapportage kunnen wij in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing bekijken welke 

van onze vragen bij dit concrete project aan de orde zouden moeten komen. Ik wil daarmee niet 

wachten totdat de rapportage er is. Ik wil de criteria voor een goed onderzoek zien vastgelegd voordat 

de rapportage op tafel ligt. 

 

De voorzitter: Ik kijk even naar de voorzitter van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. In de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing praten wij ten principale over het instrument van beleidsevaluatie. 

Het is koffiedik kijken, maar ik denk dat daaruit zal komen dat een commissie uit de Staten zal moeten 

worden ingesteld die de beleidsevaluatie gaat doen. Die commissie is het gremium dat de vragen voor 

een concrete beleidsevaluatie moet vaststellen. Dat is niet een taak van de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing. 

Ik stel voor dit in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing te bespreken. Wij moeten de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing niet tot het geweten van deze Staten maken. 

 

De heer Brand: Procesmatig ben ik het met u eens, maar gezien hetgeen voorligt heb ik daarmee 

inhoudelijk een probleem. Dat komt doordat wij dingen gaan doen waarbij wij wellicht op het proces 

vooruitlopen. Dat is het probleem. Ik wil graag dat de Staten tevoren bepalen op welke inhoudelijke 

vragen zij antwoord willen hebben. 

 

De voorzitter: Dat kan ik mij voorstellen. 

De Gedeputeerde heeft al toegezegd dat hij de vragen die aan de orde zullen moeten komen in de 

commissie WMVV wil bespreken. 

 

De heer Brand: Akkoord. 

 

De voorzitter: Het begin van de inhoudelijke agenda van de rapportage, van het onderzoek, kan in die 

commissie worden besproken. 

 

De heer Brand: Kunt u mij een antwoord geven op de vraag wanneer u denkt dat de rapportage gereed 

zal zijn? 

 

De voorzitter: Ik kijk even naar de Gedeputeerde, die ik niet voor de voeten wil lopen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Het is moeilijk een datum te noemen want wij moeten dit erbij doen. 

Laten wij afspreken dat wij zullen proberen de rapportage voor 1 oktober af te ronden. Wellicht kunnen 

wij in de komende commissievergadering al vast van gedachten wisselen over de vragen die zullen 

moeten worden beantwoord. 

De vakantieperiode staat voor de deur en het is mijn verwachting dat het onderzoek pas in september 

zal kunnen beginnen. De datum 1 oktober is heel scherp. Om mijzelf in te dekken kan ik het beter op 

1 november houden. 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat de opmerkingen die door sommige Statenleden als mogelijke vragen zijn 

uitgewisseld naar de Gedeputeerde worden gestuurd zodat hij daarop niet behoeft te wachten tot de 

notulen van deze vergadering gereed zijn. Op die manier kunnen die vragen bij het eerste gesprek in de 

commissie worden meegenomen. Dat zal eind juni zijn. 
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Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie gaat met uw voorstel akkoord. Het 

gaat ook ons hoofdzakelijk om de inhoud. Wij denken dat wij daarvan het meeste kunnen leren. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. U hebt gemerkt dat wij een worsteling doormaken. Wij zijn voor 

beleidsevaluatie, maar zagen het instrumentarium nog niet. U hebt ons daarvoor een oplossing aan-

gereikt. Het proces zal in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing aan de orde komen en de inhoud, 

zoals door de Gedeputeerde voorgesteld, in de commissie WMVV. Het proces is voor ons van groot 

belang. 

 

De voorzitter: Absoluut. Ik denk dat beide aan de orde moeten komen. 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Dat is juist, het proces ook maar de inhoud zeker. Wij moeten beide 

evalueren en ik denk dat het goed is als dat in eerste aanleg in een beknopte rapportage gebeurt. 

 

De voorzitter: Ik neem aan dat hetgeen wij hebben afgesproken helder is en ik mijn voorstel niet behoef 

te herhalen. Wij doen het zo. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

14. Voorstel inzake beschikbaar stellen van subsidie ten behoeve van Automatiseringsapparatuur van het 

Advies en Meldpunt Kindermishandeling Flevoland 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Bij een vorig agendapunt heeft de heer 

Bogerd zich afgevraagd hoeveel Statenleden de bladen vervangen die zij regelmatig thuisgestuurd 

krijgen. Hij doelde op de bladen die in de begrotingsmap thuishoren. Degenen die dat altijd keurig 

hebben gedaan zullen vast hebben gezien dat in dit stuk sprake is van een tikfout. Het bedrag van 

€€ 128.012,-, dat in het besluit is terechtgekomen, is onjuist. Daar moet €€ 128.102,- worden gelezen. 

De 1 en de 0 zijn verwisseld. Ik hecht eraan dat over het goede bedrag wordt besloten. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Kan de Gedeputeerde ons uitleggen waarom 

dit voorstel in mei niet op de agenda voor de commissievergadering heeft gestaan? In dit stuk staat dat 

de Gedeputeerde, althans de vorige Gedeputeerde, in de vergadering van april heeft medegedeeld dat 

dit stuk eraan zat te komen en een en ander bij de eerstvolgende begrotingswijziging zal worden 

geregeld, maar nu ligt - terecht - een compleet nieuw stuk voor ons waarover wij niet hebben kunnen 

discussiëren. Het is natuurlijk lastig over alle mededelingen te discussiëren. 

Als dit stuk wel in de commissie zou zijn behandeld zouden wij u bijvoorbeeld de volgende vraag 

hebben gesteld. In dit stuk wordt ons voorgesteld een bedrag van €€ 26.000,- beschikbaar te stellen. In 

het stuk van het IPO is aangegeven dat dit het maximale bedrag is. Het IPO acht het echter heel wel 

mogelijk dat de regio, de provincie, onder dat bedrag zal kunnen blijven door bijvoorbeeld een bepaalde 

vorm van samenwerking te betrachten. Voorts zouden wij u de vraag hebben gesteld of ons binnenkort 

een voorstel voor een publiciteitscampagne zal worden voorgelegd waarin ons zal worden gevraagd 

€€ 38.835,- ter beschikking te stellen. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mevrouw Van Hulten heeft een drietal vragen gesteld. 

Op de eerste vraag moet ik het antwoord schuldig blijven. Toen ik aantrad waren de stukken voor de 

commissievergadering van mei al verzonden. Ik kan echt niet zeggen waarom dit voorstel niet voor die 

vergadering is geagendeerd. U zult het met één behandeling moeten doen, tenzij u de toenmalige 

Gedeputeerde destijds in de commissie hebt gezegd dat u dit voorstel geagendeerd wilde zien. 

Kennelijk is hij er toen van uitgegaan dat hij met die mededeling zou kunnen volstaan. 

Voorts heeft mevrouw Van Hulten gevraagd of het niet wat minder had gekund. Wij zijn van mening dat 

dit bedrag in Flevoland noodzakelijk is. 

Ten derde is de vraag gesteld of de Staten binnenkort een voorstel voor de publiciteitscampagne voor 

het AMK kunnen verwachten. Wij zijn van oordeel dat in Flevoland, althans in het veld van de 

jeugdhulpverlening, het AMK voldoende bekend is. In overleg met het AMK is besloten dat het niet 

noodzakelijk is, zeker niet op korte termijn, zo'n publiciteitscampagne te voeren. De Staten kunnen 

daarvoor op korte termijn dus geen voorstel tegemoet zien. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Dank voor deze heldere beantwoording. 
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Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

15. Voorstel inzake integrale veiligheid alsmede vaststelling van de 17
e
 wijziging van de begroting 2002 

De voorzitter: Ik wijs erop dat u bij brief van 31 mei een gewijzigd voorstel hebt ontvangen. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag kort op dit punt ingaan. 

Veiligheid in al haar aspecten is een belangrijk onderwerp, dat de bevolking raakt en waarbij de 

bevolking zeer betrokken is. De provincie Flevoland heeft dat thema naar onze mening enthousiast en 

voortvarend opgepakt. Wij hebben daarvoor waardering. 

Wij willen bij dit voorstel een paar kanttekeningen maken. In de commissie hebben wij reeds gezegd dat 

hetgeen gemeentelijk kan naar onze mening ook gemeentelijk zal moeten gebeuren. Waar dat niet 

gebeurt, moeten wij dat stimuleren. 

Verder wil ik mij aansluiten bij de andere fracties die in de commissie gesteld hebben dat communicatie 

op dit gebied van het grootst mogelijke belang is. Het veiligheidsgevoel is een subjectief gevoel en 

aangeven wat je daaraan als overheid doet is heel belangrijk. 

 

De voorzitter: Ik kan de woorden van de heer Maenhout van harte onderschrijven. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

16. Advies van de Adviescommissie bezwaar en beroep n.a.v. het beroepschrift o.g.v. de Algemene 

Subsidieverordening Flevoland 1999 ingediend door de heer Zuurhout namens de Stichting Wildlife 

Media en gericht tegen het besluit van Gedeputeerde Staten geen subsidie te verlenen voor het project 

natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. 

De Adviescommissie adviseert het beroepschrift ongegrond te verklaren 

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

advies van de Adviescommissie besloten. 

 

17. Subsidie voor de Nederlandse Vereniging voor Human Powered Vehicles 

De voorzitter: Ik wijs erop dat in dit voorstel op drie plaatsen een correctie moet worden aangebracht. 

Onder punt 1 staat dat de bijdrage tenminste even hoog zal zijn als de gezamenlijke bijdrage vanuit de 

gemeenten Dronten en Lelystad. In plaats van het woord "tenminste" moet daar "ten hoogste" staan. 

Hetzelfde staat op blad 2 van het Statenvoorstel, even boven punt 3. Ook daar dient het woord 

"tenminste" door "ten hoogste" te worden vervangen en dat geldt ook voor het besluit. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie vindt het jammer dat dit voorstel pas 

op 24 mei op onze tafel lag. Het evenement zal namelijk al op 28, 29 en 30 juni plaatsvinden. Vandaag, 

op 13 juni, moeten wij hierover een besluit nemen. 

Voorgesteld wordt een bedrag van €€ 15.023,- ter beschikking te stellen als de gemeentelijke bijdragen 

van Lelystad en Dronten tezamen even veel bedragen. Vandaag heb ik daarover informatie 

ingewonnen en mij is gebleken dat Dronten minder dan €€ 2.000,- zal bijdragen en de bijdrage van 

Lelystad nog niet bekend is. Wij vrezen dan ook dat de begroting niet sluitend zal zijn te krijgen. Dit is 

een bijzonder evenement en wij zouden het op prijs stellen als dergelijke aanvragen in het vervolg 

vroegtijdig worden ingediend zodat de provincie nog wat druk op de gemeenten kan uitoefenen. 

Onder handhaving van de beleidsregel gaan wij met dit voorstel akkoord. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de woorden van 

mevrouw Hasper. 

Wij willen nog wel vragen of de Gedeputeerde ons al iets meer kan vertellen over de bijdragen van de 

gemeenten Dronten en Lelystad. 

 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. U weet hoe wij over sport denken. De belangrijkste reden 

waarom wij tegen zijn is dat dit evenement op de zondag, Gods dag, zal plaatsvinden. Wij vinden dat 

heel jammer. 
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De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. In de commissie hebben wij over dit 

evenement gesproken. Er was toen een inspreekster namens de organisatie. Het gevoelen van bijna de 

gehele commissie was dat dit een zeer goed initiatief met heel veel vrijwilligerswerk is. Het ware de 

commissie een lief ding waard als het maximale bedrag aan deze organisatie zal kunnen worden 

uitgekeerd. 

Datzelfde gevoelen bestond bij het college en ik heb toen gezegd dat ik mij een tikkeltje ongemakkelijk 

voelde omdat op dat moment de bedragen van de gemeenten die circuleerden zodanig waren, dat de 

€€ 15.000,- subsidie niet zou kunnen worden uitgekeerd. Daarom hebben wij de initiatiefnemers uit-

gedaagd de gemeenten te bewerken en wij hebben toegezegd dat ook wij de gemeenten nog eens 

zouden bewerken omdat het bedrag van de provincie alleen beschikbaar zal komen als de gemeenten 

samen eenzelfde bedrag beschikbaar stellen. 

De inspanningen van het organisatiecomité en van het ambtelijk apparaat hebben er in geresulteerd dat 

wij het maximale bedrag van €€ 15.000,- helaas niet zullen kunnen besteden. Ook ik heb begrepen dat 

de gemeente Dronten op €€ 2.000,- of daaromtrent is blijven steken. Het standpunt van Lelystad ken ik 

niet. De gemeente Dronten doet veel in natura, wat op €€ 2.000,- kan worden berekend. 

U, mijnheer de voorzitter, hebt terecht aan onze beleidsregel gerefereerd en de CDA-fractie heeft 

daarop ook gewezen. Wij kunnen niet van onze eigen beleidsregel afwijken. Wij zullen naarstig tellen 

wat de gemeenten uiteindelijk doen en onze bijdrage daarop afstemmen. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de Staten en de Gedeputeerde langs deze weg nogmaals een dringend 

beroep doen op de gemeenten ook hun bijdrage te leveren. 

 

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. 

 

18. Sluiting 

De voorzitter: Ik deel u mede dat het college na afloop van deze vergadering heel kort bijeen zal komen, 

maar ik de Staten niettemin de eerste borrel wil aanbieden. Na uw besluit mag ik dat doen. 

De vergadering is gesloten. (22.25 uur) 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 5 

september 2002. 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 
 


