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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
14 november 2002 om 19.30 uur  in het Provinciehuis te Lelystad  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

mevrouw L.M.Bouwmeester-den Broeder (PvdA), 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) en J.L.Crebas (D66), mevrouw M.I.Creemers-Hazebroek (VVD), de heren M.van Daalen 

(ChristenUnie),  

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), 

M.W.de Jong (D66) en F.T.Joosse (ChristenUnie), de heren J.Kalkman (fractie-Kalkman), W.P.Keur (VVD), 

G.J.Kolstee (CDA), H.A.Kramer (VVD), C.J.J.de Kroon (CDA), 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), mevrouw C.T.Zelvelder-van der Laan (PvdA) en de heer P.Zijlstra (CDA). 

 
Afwezig zijn:  

mevrouw M.L.Ebbens-Smit (VVD) en F.D.van Kuik (PvdA) en J.W.van der Pijll (GroenLinks), alsmede de 

heer  

T. van der Wal, griffier. 

 

Voorzitter: 

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

 
Griffier: 

de heer C. de Vries, (plaatsvervangend griffier). 

 
 

1. Opening 

De voorzitter: Ik open de vergadering en deel u mede dat bericht van verhindering voor deze 

vergadering is binnengekomen van mevrouw Ebbens en de heren Van Kuik en Van der Pijll. 

De griffier, die ook is verhinderd, wordt vervangen door de adjunct-griffier, de heer De Vries. 

Mij is aangekondigd dat de VVD-fractie mondelinge vragen wil stellen over de Wet Flora en Fauna. 

Mevrouw Binnerts heeft het woord. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Op 1 april jongstleden is de Wet Flora en Fauna in 

werking getreden. Op 4 april jongstleden heeft de VVD-fractie in de Statenvergadering mondelinge 

vragen over deze wet gesteld. De strekking van die vragen was de wens dat een ruimhartig 

ontheffingenbeleid wordt gevoerd met betrekking tot beschermde diersoorten die in natuurgebieden en 

in ons agrarisch gebied grote schade aanrichten. 

Op 12 november jongstleden heeft de Tweede Kamer de met steun van de fracties van de VVD en de 

LPF ingediende motie Schrijer-Pierik aangenomen. Deze motie maakt het mogelijk kraaiachtigen en 
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vossen te bejagen. Ook in Flevoland richten deze diersoorten aan landbouwgewassen in 

natuurbeschermingsgebieden en in de directe omgeving van landbouwbedrijven schade aan. De VVD-

fractie vraagt u vanaf heden vooruitlopend op de administratieve verwerking van de inhoud van de motie 

Schrijer-Pierik over te gaan tot het verstrekken van vergunningen aan daartoe bevoegde instanties of 

personen als daarom wordt verzocht, een en ander natuurlijk in overeenstemming met de geest van de 

motie.  

Tenslotte. De VVD-fractie is ervan overtuigd dat de jacht in de provincie Flevoland verantwoord wordt 

uitgevoerd en zich uitsluitend richt op bescherming van de kwetsbare natuur en voorkoming van schade 

aan landbouwgewassen. 

 

De voorzitter: Als voorzitter van de Staten moet ik erop wijzen dat hierbij geen sprake is van een 

informatieve vraag, maar dit een vraag is naar een beleidsstandpunt en een beleidsactie. Het instituut 

mondelinge vragen is bedoeld om informatieve vragen te stellen en niet om beleidsuitspraken uit te 

lokken.  

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik wil erop wijzen dat over 

de Wet Flora en Fauna een aantal moties is ingediend, acht moties zijn aangenomen en twee moties zijn 

verworpen. Het is mij niet duidelijk op welke motie mevrouw Binnerts doelt. 

Voorts wil ik erop wijzen dat wij nog niet weten wat de regering met deze moties zal doen. Ik roep in her-

innering dat ooit door een Minister van Financiën - het kan de heer Zalm geweest zijn - hard lachend in 

de Kamer is geroepen "Wij voeren deze motie niet uit!". 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Dat ging niet over deze motie, mijnheer de voorzitter. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Na de stemming is nog niet met de regering van 

gedachten gewisseld over wat met deze moties zal moeten gebeuren en hoe de wet gaat worden 

aangepast. De essentie van de meeste van de moties is dat de Wet Flora en Fauna moet worden 

aangepast. Dit kabinet is demissionair en zo lang de wet niet is aangepast moeten wij ons daaraan 

houden, wat wij zullen doen. 

De verdere discussie over de beleidsruimte die wij binnen deze wet hebben zullen wij, als wij daarvoor 

tijd beschikbaar hebben, in de commissie met elkaar voeren. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Ik heb niet voor niets een kleine inleiding gehouden. 

De wet is op 1 april in werking getreden en wij hebben daarover op 4 april vragen gesteld. Dat hebben 

wij niet zomaar gedaan. Wij hebben dat niet uit lolligheid gedaan, maar omdat duidelijk is dat de natuur-

beschermingsorganisaties in onze provincie problemen hebben en die problemen voornamelijk met de 

vossen te maken hebben. Daarom hebben wij u op 4 april gevraagd ruimhartig te willen omgaan met die 

lijst van beschermde diersoorten. 

De motie waarop ik doel is de motie die betrekking heeft op de lijst van beschermde diersoorten. Het 

verzoek is gedaan de kraaiachtigen en de vos daarvan af te halen. De problemen die op 4 april speelden 

- niet alleen met de vos maar ook met de knobbelzwanen, mevrouw Bouwmeester heeft dat via Omroep 

Flevoland zelf gezegd - zijn er nog steeds. Nu deze motie door de Tweede Kamer is aangenomen kan 

moeilijk tegen de aanvragers van vergunningen worden gezegd dat wij nog geen officieel bericht hebben 

uit Den Haag en nog niet precies weten hoe het zal lopen. Dat is ingewikkeld om uit te leggen. Vragen 

daarover bereiken niet alleen uw college, maar ook de Statenleden. De mensen willen weten wat is 

toegestaan en wijzen erop dat er helderheid is nu de motie is aangenomen. Het is van belang dat de 

betrokkenen duidelijkheid wordt gegeven. Dat is de strekking van mijn vraag. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Het is goed dat mevrouw 

Bouwmeester deze vraag heeft gesteld, maar ik stel vast dat de onderbouwing ervan niet deugt. Het spijt 

mij, ik zeg het zoals het is. 

Deze week ben ik bij een bijzonder aardige bijeenkomst van Natuurbeheer geweest. waar werd gespro-

ken over vrijwillige weidevogelbescherming. Tijdens die bijeenkomst werd een jaarverslag 

gepresenteerd waarin cijfers stonden, onder andere cijfers van de vrijwilligers, de mensen die de 

weidevogels echt beschermen door de nesten te markeren om te voorkomen dat predatoren, roofdieren, 

ze leegroven. Ik zal dat verslag voor de commissie ter inzage laten leggen. Uit dat verslag blijkt dat het 

percentage predatie weliswaar omhoog gaat, maar in Flevoland nog altijd behoorlijk onder het landelijk 

gemiddeld zit. Dat geeft aan dat wij de discussie echt nog moeten voeren. 
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Overigens lijkt het mij niet zo moeilijk aan mensen uit te leggen wat wij doen: wij houden ons gewoon 

aan de wet en zo lang de wet niet gewijzigd is blijven wij dat doen. Ik kan mij niet voorstellen dat er ook 

maar één Statenlid is dat zegt dat wij ons niet aan de wet moeten houden omdat zij ons niet zint. Dat 

zou een slechte zaak zijn en daarvan verdenk ik de Staten absoluut niet. 

 

De voorzitter: Even ter informatie: de nota Flora en Fauna en de ontwerp-verordeningen die de Staten 

moeten vaststellen, waarin de beleidsruimte door de Staten binnen het kader van de wet wordt 

vastgelegd, komen in december in de Staten aan de orde. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Nu wij weten dat er een wetswijziging aan komt heeft het niet veel zin dat 

wij daarover met elkaar gaan praten. 

 

De voorzitter: Ik wil helder stellen dat de wet voor wat de vos betreft geen algemene vrijstelling toestaat. 

Wij kunnen echter wel ontheffing verlenen. Dat betekent dat de Staten straks zullen moeten uitspreken 

hoe met het ontheffingenbeleid moet worden omgegaan. 

De motie gaat veel verder. In de motie wordt de Minister gevraagd de wet te wijzigen en landelijk vrij-

stelling te verlenen. Als verantwoordelijk bestuur dat zich aan de wet heeft te houden kunnen wij geen 

algemene vrijstelling geven. De wet staat dat niet toe. Als wij dat wel zouden doen, zouden wij onmiddel-

lijk onderuit gaan bij de Raad van State of bij de bestuursrechter. Zoals gezegd kunnen wij wel een ont-

heffingenbeleid voeren en de Staten hebben daarop invloed via de commissievergadering en de 

daaropvolgende Statenvergadering. Dan zullen wij daarover debatteren. 

Ik meen dat het bij de kraaien en kauwen iets anders ligt en de Minister ons heeft gevraagd of wij bereid 

zijn van de vrijstellingsmogelijkheid die daarvoor wel geldt gebruik te maken. Het college heeft de 

Minister inmiddels laten weten dat wij die vraag na het in december met de Staten te voeren overleg 

zullen beantwoorden. Met andere woorden: u bent er zelf bij en kunt richting geven aan het beleid op dat 

punt. 

Wij gaan nu verder met de behandeling van de agenda. Wenst de heer Schaap het woord? 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. De fractie van GroenLinks wil een ordevoorstel doen. Wij stellen 

voor agendapunt 17, het voorstel inzake de tussenrapportage "Op weg naar een duaal Flevoland" van 

de werkgroep bestuurlijke vernieuwing, naar voren te halen omdat het agendatechnisch nu "lest best" is 

terwijl wij van mening zijn dat het van belang is dit onderwerp eerder op de avond te behandelen. 

Gehoord enkele fractievoorzitters heb ik de indruk dat dit verzoek steun geniet. 

 

De voorzitter: Als voorzitter heb ik er geen probleem mee als de volgorde van de agenda wordt 

gewijzigd. Willen de Staten dit ordevoorstel steunen? 

 

De heer Maenhout: Voor mij is het niet nodig dit punt naar voren te halen want agendapunt 17 krijgt van 

mij evenveel aandacht als agendapunt 3, maar ik heb er ook geen bezwaar tegen. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. De fractie van het CDA is dezelfde mening toegedaan als de 

fractie van de VVD. Ik begrijp deze "move" niet. De behandeling van deze agenda zal misschien 

anderhalf uur in beslag nemen. Ik begrijp niet goed waarom wij agendapunt 17 beter nu zouden kunnen 

behandelen dan over anderhalf uur. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat u geen bezwaar hebt tegen dit verzoek. 

 

De heer Slicht: Mijnheer de voorzitter. Ik vervang vanavond de heer Van Kuik. Met onze fractie is 

hierover niet overlegd en wij hebben er geen behoefte aan de volgorde van de agendapunten te 

veranderen. 

 

De heer Van Daalen: Mijn fractie maakt het niet uit of dit agendapunt nu of over anderhalf uur wordt 

behandeld. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn hierover niet gehoord, maar wij hebben geen bezwaar 

tegen het voorstel van GroenLinks. 
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De heer Bogerd: Hoe eerder hoe beter, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Kalkman: Geen bezwaar! 

 

De voorzitter: Ik proef dat de Staten met het verzoek van één van hen willen instemmen en stel voor 

agendapunt 17 na agendapunt 4 te behandelen. 

 

Aldus wordt besloten. 

 

2. Notulen van de openbare vergadering d.d. 3 oktober 2002 

De voorzitter: Ik heb een paar correcties ontvangen. 

Op pagina 1 dient vermeld te worden dat ondergetekende de vergadering vanaf punt 9 heeft 

voorgezeten. Dat is wel in het verslag vermeld, maar staat niet bij de lijst van aanwezigen. Bovendien 

wijs ik erop dat de griffier ook aanwezig was. 

Op pagina 10, waar de heer Valk aan het woord is, staat in de vierde regel "evenals de PvdA-

woordvoerder" waar "evenals de VVD-woordvoerder" moet staan. 

Op pagina 11, waar mevrouw Maters-Meuleman aan het woord is, even onder het midden staat dat zij 

de wethouder een vraag wil stellen. In plaats van het woord "wethouder" moet daar natuurlijk het woord 

"Gedeputeerde" worden gelezen. 

 

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

3 oktober 2002 met inachtneming van de aangebrachte wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter: Ik wijs u erop dat u met betrekking tot agendapunt 16 een gewijzigd stuk op uw tafels hebt 

aangetroffen. Dat is de derde begrotingswijziging 2003, die technisch is aangepast in verband met de te 

nemen besluiten over het beleidskader jeugdzorg. De consequenties van die besluitvorming zijn daarin 

opgenomen. Dit is de vertaling van een besluit dat de Staten waarschijnlijk gaan nemen 

 

4. Ingekomen stukken 

Een reactie van de heer drs. L.W. Verhoef RA op de door het college van Gedeputeerde Staten namens 

Provinciale Staten verstuurde brief met betrekking tot de jaarrekening 2001 van de provincie Flevoland. 

In deze brief verzoekt de heer Verhoef opnieuw kennis te nemen van en te reageren op zijn visie. Hij is 

namelijk van mening dat zonder passende maatregelen van de kant van de Staten de integriteit van het 

openbaar bestuur op het spel staat. Onzes inziens is middels eerdere correspondentie reeds aan de 

heer Verhoef duidelijk gemaakt dat hier sprake is van verschillende gezichtspunten en de Staten nog 

steeds van mening zijn juist en integer gehandeld te hebben. 

 

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

ter beantwoording in handen van het college van Gedeputeerde Staten te stellen. 

 

17. Tussenrapportage "Op weg naar een duaal Flevoland" werkgroep bestuurlijke vernieuwing, september 

2002. 

 

De voorzitter: Het college heeft zijn gevoelens over deze zaak ingebracht in de discussie in de com-

missie algemene zaken. Overigens zijn de leden van het college in dit debat gewoon Statenleden. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Het voorliggende stuk is ondertekend door de voorzitter van 

de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. 

Het is in deze Staten een novum dat ik mij via de voorzitter niet tot het college, maar tot de voorzitter van 

de werkgroep bestuurlijke vernieuwing wend. Via hem wil ik de werkgroep mijn complimenten geven 

voor het gedegen stuk werk dat is verzet. De wijziging van een monistisch naar een dualistisch stelsel is 

een behoorlijke verandering, die met vallen en opstaan en tastenderwijs gaat. Ik ben van mening dat de 

Staten van Flevoland in dit stuk een behoorlijk stuk gereedschap hebben om de overgang zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. Vandaar mijn complimenten. 

De werkgroep is in staat geweest ons een groot aantal voorstellen voor te leggen. Ik wil beginnen met 

een algemene opmerking. Het hele verhaal beziend moet je tot het besef komen dat het voor een simpel 
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Statenlid, dat naast zijn of haar Statenlidmaatschap ook volledig in het arbeidsproces is opgenomen, niet 

eenvoudig zal zijn deze functie op een goede manier uit te voeren. Het kan wel eens zo zijn dat - vergeef 

mij de opmerking - nog slechts huisvrouwen en ambtenaren bereid zullen worden gevonden het 

Statenwerk te doen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van degenen die de relatie tussen de Staten en 

de burgers willen versterken. 

 

Mevrouw Van der Wee: Wat denkt u van huismannen? 

 

De heer Maenhout: Neemt u mij niet kwalijk, ik had de bedoeling het ook over huismannen te hebben. Ik 

verwachtte namelijk dat iemand hierop zou reageren. Deze opmerking maak ik omdat wij het 

democratische proces en de controletaken van de Staten zo goed mogelijk willen uitvoeren, wat voor 

Statenleden niet gemakkelijker wordt. Uitdagender wordt het wellicht wel. 

Ik ga naar de voorstellen. Voor ons ligt een achttiental voorstellen. Ik zal mij tot de controversiële 

voorstellen beperken. 

Het voorstel niet vooraf te budgetteren voor de omvang van de ambtelijke ondersteuning voor de 

Statenleden is zo'n controversieel punt. Ik denk dat dit verstandig is. Wij moeten aan de nieuwe situatie 

wennen en te zijner tijd zal blijken hoeveel ondersteuning noodzakelijk is. Ik ga ervan uit dat in dat 

opzicht enige soberheid wordt betracht. 

De bijdrage aan de Statenfracties voor ondersteuning is eveneens een controversieel punt. Het voorstel 

is daarvoor €€ 23.000,- per fractie beschikbaar te stellen. Ik moet de voorzitter van de werkgroep melden 

dat mijn fractie het met dat voorstel niet eens is. Naar onze mening doet dit voorstel geen recht aan de 

uitspraak van de kiezer, die heeft bepaald dat er kleinere en grote fracties moeten zijn. Als wij van een 

gelijke bijdrage per fractie uitgaan, zou een éénmansfractie evenals een uit tien personen bestaande 

fractie € 23.000,- ontvangen terwijl ik denk dat die tien personen meer ondersteuning nodig hebben om 

hun werk goed te kunnen doen dan die ene persoon. Wij zijn van mening dat gekozen moet worden voor 

eenzelfde soort verhouding als bij de reguliere fractievergoeding: een basisbedrag en daarbij een bedrag 

per fractielid. Hoe dat uitkomt heb ik niet precies uitgewerkt, maar ik wil de werkgroep deze gedachte 

graag meegeven met het verzoek het voorstel in die zin aan te passen. 

Het presidium is het volgende punt waarover ik iets wil zeggen. Wij kunnen ons vinden in een groot 

presidium bestaande uit zes personen - de voorzitters van de commissies en de voorzitter van de Staten 

- en wij kunnen ons ook vinden in de gedachte dat wij geen klein presidium nodig hebben. Wij moeten de 

zaak niet meer optuigen dan nodig is. 

Tot slot wil ik ingaan op de voorstellen over de burgerinitiatieven en het inspreekrecht. Ik denk dat het 

logisch is dat het inspreekrecht tot de commissievergaderingen wordt beperkt en de burgerinitiatieven 

een zekere drempel krijgen. Ik meen dat ik het over optie B heb: een burgerinitiatief kan op de agenda 

komen als het een kwart van de kiesdrempel haalt. 

Tot zover mijn opmerkingen in eerste termijn. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. De vorige week heb ik gezegd dat de CDA-fractie veel waarde-

ring heeft voor het werk dat de commissie bestuurlijke vernieuwing gedaan heeft en hopelijk nog zal 

doen. Ik denk dat de Staten straks goed voorbereid zullen zijn op de veranderingen die de overgang van 

het monistische naar het dualistische systeem met zich meebrengt. Dat veranderingsproces wordt op 

een goede manier aangepakt door de commissie en voor de manier waarop de commissie dat doet 

hebben wij veel waardering. Wel hebben wij enige opmerkingen over de voorstellen die nu voorliggen. 

Wij kunnen daarover nu met elkaar discussiëren. 

De CDA-fractie vraagt zich evenals de VVD-fractie af wie het Statenwerk straks kunnen blijven doen. Bij 

de uitvoering van het werk in het kader van de taakstelling die nu wordt geformuleerd kun je best enkele 

vraagtekens plaatsen. Ook ik vraag mij af hoe dat zal moeten en ik wil in dit verband tevens de 

opmerking maken dat de vergoedingen voor de Staten nergens aan de orde zijn. 

Een ander punt. Ik heb moeite met enkele van de voorstellen die voorliggen en weet niet hoe ik daarmee 

moet omgaan. Wilt u dat ik amendementen indien of moet ik daarover de opinie van de andere fracties 

vragen, waarna wij daarover in de commissie verder kunnen debatteren? Voor de zekerheid heb ik een 

aantal amendementen achter de hand. 

De CDA-fractie is vooralsnog voor een lichte Statengriffie. Dat onderdeel wordt door ons van harte 

onderschreven. Laten wij niet al te zwaar van start gaan en bekijken welke knelpunten zich voordoen. 

Als zich knelpunten voordoen kunnen wij altijd nog aanpassen. Ik heb stukken gezien waarin van 

minimaal 8 tot 20 fte's wordt uitgegaan en hoop niet dat wij daarvoor gaan kiezen. Het is niet zo dat de 

Staten straks het werk van het bestuur moeten gaan overdoen. 



 - - 6 - 
 

 

 

Over de vergoeding voor de fractiemedewerkers in loondienst denk ik evenals de heer Maenhout anders 

dan in het voorstel is verwoord. In het voorstel is een vergoeding van €€ 23.000,- opgenomen, wat wij 

een behoorlijk groot bedrag vinden. Wij hebben daarvoor de vorige maand 9 x  €€ 23.000,- in de 

begroting vrijgemaakt. In totaal is dat €€ 207.000,-. Als je als éénmansfractie in de Staten zit en 

€€ 10.000,- voor je werk ontvangt kan het niet zo zijn dat je daarnaast €€ 30.000,- ondersteuning voor 

fractiebegeleiding krijgt. Die bedragen zijn niet in verhouding. Ook wij willen het bedrag afhankelijk 

maken van de grootte van de fractie en ik wil daaraan toevoegen dat het wat mij betreft gemiddeld wel 

wat minder kan. Ik hoor hierover graag de mening van de andere fracties. Ik heb zitten denken aan een 

vast bedrag van €€ 5.000,- per fractie plus €€ 2.500,- per fractielid en heb mij gerealiseerd dat dan 

€€ 60.000,- in de begroting overblijft, ervan uitgaande dat de samenstelling van de Staten gelijk zal 

blijven. 

Het presidium is het tweede punt waarover ik een opmerking wil maken. Het is bekend dat de voorzitter 

van het bestuur volgens de wet ook de voorzitter van het controlerend orgaan moet zijn. Ten principale is 

dat natuurlijk een vreemde gang van zaken, maar het is niet anders. Wij leggen ons daarbij neer, maar ik 

zou het vreemd vinden als de voorzitter van het bestuur ook de voorzitter van het voorbereidingsorgaan 

van dat controlerend orgaan zou worden. Dit staat natuurlijk volstrekt los van de persoon zelf. Ik heb dit 

overigens met u, mijnheer de voorzitter, besproken. Ik acht het ten principale onjuist dat de voorzitter van 

de Staten ook voorzitter is van het presidium en zou willen voorstellen iemand uit het midden van het 

presidium, niet zijnde de Commissaris van de Koningin, tot voorzitter te kiezen. Dat zou ook één van de 

gekozen leden kunnen zijn. Wat mij betreft behoeft dat niet voor het proefpresidium te gelden. Ik vind het 

prima dat het proefpresidium door de Commissaris van de Koningin wordt voorgezeten. Wij zijn op dit 

moment immers nog monistisch bezig. 

Tot slot wil ik iets over de burgerinitiatieven zeggen. Wij willen het burgerinitiatief laagdrempelig houden, 

ook al omdat wij niets voelen voor een spreekrecht van burgers in de Staten. Als er in de Staten geen 

meerderheid is voor een burgerinitiatief zouden wij ook nog akkoord willen gaan met een kwart van de 

kiesdeler, maar u mag ook een ander getal invullen. Bepaald kan worden dat de Staten verplicht zijn een 

voorstel in behandeling te nemen dat met 500 handtekeningen is bekrachtigd. 

Tot zover de opmerkingen van de CDA-fractie. Wij wachten de reactie van de commissie met 

belangstelling af. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Onze fractievoorzitter, die vandaag afwezig is, heeft mij 

gevraagd over dit onderwerp het woord te voeren. Voor mij is dat een beetje lastig omdat ik lid ben van 

de werkgroep. 

Op zichzelf is het redelijk uniek dat een initiatiefvoorstel van een groep Statenleden aan de orde is en 

behandeld wordt. Dat gebeurt in dit huis niet zo vaak. Ik denk dat een gedegen stuk werk is geleverd.  

Terugkijkend naar de discussie over de dualisering roep ik in herinnering dat onze fractie twee jaar 

geleden, bij de begrotingsbehandeling in het kader van de aanpassing van het reglement van orde het 

initiatief heeft genomen het dualisme in deze Statenvergaderingen al vast in beeld te brengen. Meerdere 

fracties hebben zich daartegen toen verzet en terughoudendheid getoond. Wij zijn er blij om dat het 

enthousiasme voor de dualisering binnen de werkgroep inmiddels is gegroeid. 

De fractievoorzitters van het CDA en de VVD hebben zojuist aangegeven dat het functioneren in het 

nieuwe systeem voor toekomstige Statenleden een helse klus wordt. Dat zou kunnen, maar zij hebben 

op dit moment nog de perceptie van het werken binnen de monistische verhoudingen. De voormalig 

fractievoorzitter van het CDA, de heer De Graaf, heeft in het verleden regelmatig aangegeven dat het bij 

dualisering niet zozeer gaat om formele regels - daarmee houden wij ons vanavond bezig - maar om een 

cultuurverandering. Die cultuurverandering moet naar mijn mening leiden tot een situatie waarin wij als 

Statenleden wat minder bezig moeten zijn met de details van de verschillende voorstellen en dossiers en 

ons meer als volksvertegenwoordigers en controleurs gaan opstellen. Met andere woorden: wij zullen 

onze prioriteiten anders moeten leggen. Ik ben niet zo benauwd voor de werkdruk die op ons afkomt. Wij 

zullen andere prioriteiten moeten stellen. 

Het zal u niet verbazen dat onze fractie het op hoofdlijnen eens is met de standpunten en de voorstellen 

die de werkgroep heeft gepresenteerd. Voordat ik daarop inga wil ik degenen die daarbij niet aanwezig 

zijn geweest erop wijzen dat vanmiddag in dit huis een startconferentie over het onderwerp integriteit van 

de ambtelijke organisatie van de provincie is gehouden. Terecht werd door één van de medewerkers de 

vraag gesteld hoe het in dit opzicht met de Statenleden staat. Ik denk dat onze opvolgers na 11 maart 

een gedragscode zullen moeten opstellen voor het functioneren van Statenleden en bijeenkomsten zoals 
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vanmiddag voor het personeel georganiseerd lijken mij ook erg zinvol. Dat is iets voor de komende 

periode. 

 

De heer Bogerd: Ik wijs u erop dat drie leden van de commissie AZ op zich hebben genomen de 

gedragscode voor de Statenleden als initiatiefvoorstel te presenteren. Ik weet dat dat voorstel met 

instemming van de voorzitter van de commissie AZ al in december in de vergadering van de commissie 

AZ aan de orde zal komen. 

 

De heer Goossens: Dat is hartstikke goed! Wij worden op onze wenken bediend. 

 

De heer Bogerd: De heer Schaap, mevrouw De Jong en ik hopen daarvoor te zorgen. 

 

De heer Goossens: Dat is perfect. 

Ik heb al gezegd dat wij op hoofdlijnen met de voorliggende voorstellen kunnen instemmen. Op dit 

moment zal ik mij beperken tot de vraagpunten en de open punten die nog voorliggen en ik zal ook kort 

op de zojuist door de fracties van de VVD en het CDA geformuleerde standpunten ingaan. 

Ik wil een lans breken voor de ondersteuning van €€ 23.000,- per jaar per fractie. Als daar een beperkte 

griffie ten dienste van de Staten tegenover staat is het van belang dat de Statenfracties goed geëqui-

peerd zijn om hun taken als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger goed te kunnen 

uitoefenen. De kwalitatieve inbreng behoeft niet samen te hangen met de grootte van een fractie. Ook 

kleine fracties kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de discussie binnen de Staten, in de onderlinge 

discussies tussen de fracties prikkelend zijn en met gedegen voorstellen komen. Het zou jammer zijn als 

kleine fracties in hun functioneren worden beperkt door het bedrag dat voor hen beschikbaar is. Het 

bedrag van €€ 23.000,- is niet uit de lucht komen vallen, maar is gebaseerd op de gedachte dat wij voor 

dat bedrag een halftime HBO-functie kunnen invullen. Onze fractie is van mening dat in de toekomst elke 

fractie minimaal over een halftime HBO'er moet kunnen beschikken om het werk goed te kunnen doen. 

Grote fracties kunnen natuurlijk vanuit de standaardbijdrage per fractielid daarop aanvullend extra 

capaciteit inhuren. Wat let hen dat te doen? 

 

De heer Leijten: Het laatste begrijp ik niet. Volgens het voorstel krijgen wij allemaal hetzelfde bedrag. 

 

De heer Goossens: Fracties kunnen toch vanuit hun eigen vergoeding extra capaciteit inhuren? 

 

De heer Leijten: U doelt op de vergoeding voor het Statenwerk? 

 

De heer Goossens: Ja. 

 

De heer Leijten: Dat kan natuurlijk, maar als u daarvan uitgaat vergelijkt u appels met peren.  

 

De heer Goossens: Ik denk dat u die keuze zelf kunt maken. 

Ik wil nog even ingaan op de principiële benadering van de fractievoorzitter van het CDA met betrekking 

tot het voorzitterschap van het presidium. Het zal u niet verbazen dat de PvdA-fractie van mening is dat 

de voorzitter van de Staten niet een lid van het college van Gedeputeerde Staten zou moeten zijn en uit 

de leden van het presidium zou moeten worden gekozen. De wetgeving is echter anders. De 

Provinciewet gaat ervan uit dat de Commissaris van de Koningin voorzitter van de Staten is. Ik denk dat 

wij dat moeten respecteren en naar mijn mening moeten wij het voorzitterschap van het presidium dan 

ook bij onze voorzitter laten. De spagaat in de persoon van de Commissaris van de Koningin is zijn 

probleem. De Staten mogen ervan uitgaan dat zij volop een beroep kunnen doen op hun voorzitter om 

zaken de Staten betreffende goed te kunnen regelen. Principieel ben ik het met de fractie van het CDA 

eens, maar gelet op de wetgeving denk ik dat het geen goede zaak zou zijn de Commissaris van de 

Koningin het voorzitterschap van het presidium te onthouden. 

 

De heer Leijten: Principieel zijn wij het met elkaar eens. Het voorzitterschap van de Staten is bij wet 

geregeld en daaraan kunnen wij niets veranderen. Is het dan wel een goede gedachte de voorzitter van 

het presidium tegen onze principes in in te vullen? Dat lijkt mij vreemd. 

 

De heer Goossens: Eén van de taken van de voorzitter van het presidium en van de voorzitter van deze 

Staten is in het kader van de orde en regulering van de agenda zaken te regelen. 
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De heer Leijten: Ook met betrekking tot de opstelling van de agenda. Dat gaat natuurlijk verder dan 

alleen het technisch voorzitterschap. 

 

De heer Goossens: Natuurlijk, maar de opvatting van de voorzitter van de Staten is in dat presidium niet 

alleen bepalend voor wat betreft het opstellen van de agenda. Het presidium, waarvan hij onderdeel 

uitmaakt, bepaalt. Het zou vreemd zijn als de persoon die in de vergadering de orde moet bewaken en 

voor een zorgvuldige afwikkeling van de agenda moet zorgdragen niet bij het opstellen van de agenda 

betrokken zou zijn. 

 

De heer Leijten: Dat wil ik ook niet, ik ben van mening dat de voorzitter lid moet zijn van het presidium, 

maar daarvan niet de voorzitter moet zijn. 

 

De heer Goossens: Het is duidelijk dat wij daarover van mening verschillen. 

Ik vervolg mijn betoog en wil nu inhoudelijk op de vraagpunten en de open einden ingaan. 

Ook onze fractie is van mening dat wij de benodigde budgetten voor ambtelijke bijstand aan Statenleden 

op dit moment nog onvoldoende kunnen inschatten. Wij stemmen dan ook in met het voorstel die 

budgetten op dit moment nog niet vast te leggen. 

Wij kunnen ons iets voorstellen bij de in de commissie algemene zaken geformuleerde gedachte dat wij 

geen klein presidium in het leven moeten roepen. Wij denken echter dat het wel zinvol is daarvoor in het 

reglement van orde een mogelijkheid te scheppen. Door het presidium kan dan bepaald worden of er 

behoefte aan is aspecten die verband houden met de dagelijkse gang van zaken in een klein presidium 

te laten regelen, wat de efficiency van het werken zou kunnen bevorderen. 

Met betrekking tot het burgerinitiatief stellen wij ons op het standpunt dat het verstandig zou zijn te 

kiezen voor optie B, gekoppeld aan het getal van 25% van de kiesdeler. De motivering die daaraan ten 

grondslag ligt spreekt ons aan. Dat is ook het getal dat voldoende zou kunnen zijn om iemand tot 

Statenlid gekozen en benoemd te krijgen. Aangezien wij straks als Statenleden het recht krijgen 

initiatiefvoorstellen in te dienen zou dat een prima vergelijk kunnen zijn. Dat is de drempel die wij willen 

hanteren. 

Als burgerinitiatieven aan de orde kunnen komen is het logisch dat die burgers in deze Staten spreek-

recht krijgen. Wij pleiten ervoor dat burgers bij aanvang van de vergadering kort en bondig over de aan 

de orde zijnde onderwerpen het woord mogen voeren. Natuurlijk moeten wij daarvoor wel een regeling 

ten aanzien van de spreektijd vaststellen. Waarom zouden wij dat recht tot de commissievergaderingen 

beperken? Wij moeten onszelf als volksvertegenwoordigers openstellen voor de meningen van de 

burgers. Waarom zouden wij de burgers ervan weerhouden ons toe te spreken en ons te informeren 

over standpunten die in de samenleving leven? 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. De GroenLinks-fractie wenst de commissie en eigenlijk de 

gehele Staten te feliciteren met het resultaat van de door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

gepleegde inspanningen. Het interessante bijverschijnsel daarvan is dat het kennelijk mogelijk is, 

preluderend op het dualisme, in de huidige constellatie, tussen het Statenwerk door, een dergelijk 

product te produceren, dit indachtig het voorwerk dat in 1998 door de heer Van Kemenade in Noord-

Holland is gestart. Uiteraard is de werkgroep door ambtenaren ondersteund en die vier mensen willen wij 

ook dankzeggen. 

Dat brengt mij bij voorstel 1 betreffende de ambtelijke ondersteuning bij het functioneren van de Staten, 

dat nog om een verdere uitwerking vraagt. Over dit voorstel is in verschillende toonaarden gesproken. In 

het kader van de begroting 2003 is over 10% gesproken. In het stuk is aangegeven dat het college van 

Gedeputeerde Staten mogelijk voor het einde van het jaar met een verdere detaillering zal komen. Wij 

hebben gemerkt dat in het ambtelijk apparaat de vraag leeft hoe de tijdbesteding kan worden verant-

woord, ervan uitgaande dat op elk product waaraan men nu werkt tijd wordt geschreven. 

Onze fractie stemt graag in met het voorstel inzake de instelling van een presidium. Wij vragen ons wel 

af of het wenselijk is met een proefpresidium te beginnen om in de kantlijn warm te lopen. De eigenlijke 

wedstrijd is immers nog niet begonnen. Het presidium is pas vanaf 20 maart opportuun. Hierover willen 

wij graag het standpunt van de andere fracties vernemen. 

In deze Statenvergadering en in de commissie AZ zijn uitspraken gedaan over de aanstelling van een 

griffier. Daaraan is met voortvarendheid gewerkt. Er is nog wel een aanvullende randvoorwaarde, 

namelijk dat afspraken dienen te worden gemaakt over de samenstelling van de selectiecommissie en 
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de vaststelling van het profiel van de griffier. Dat zijn zaken die uit het voorgaande voortvloeien. Voor het 

presidium zelf dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld.  

Dat is een zaak die integraal moet worden meegenomen en het is de vraag welke afspraken wij 

daarover maken en op welke termijn dat reglement beschikbaar is. 

Met de instelling van een seniorenconvent kunnen wij instemmen en wij stemmen ook in met de 

voorstellen van de Staten om steunfractieleden onder voorwaarden de mogelijkheid te geven in het 

commissiewerk te participeren. Het is niet zo dat iedereen dat zo maar kan. 

In het nieuwe reglement van orde, voorstel 12, is het thema "burgerinitiatief" aan de orde. Wij kiezen 

voor voorstel B met de variant van 25% van de kiesdeler. Wij vragen ons af of ook de mogelijkheid kan 

worden opgenomen hoorzittingen voor de Staten te organiseren. 

Op het punt van het inspreekrecht van burgers stellen ook wij een beperking tot de commissies voor. Wij 

gaan dus mee met de voorstellen die voorliggen. 

Wij zijn voorstanders van het instellen van de rekenkamerfunctie, al dan niet in IPO-verband in 

combinatie met andere provincies. Dat is een zaak die later in een uitwerking zal terugkomen. 

Wij stemmen in met het voorstel € 23.000,- als aanvullende fractieondersteuning beschikbaar te stellen. 

Procedureel is het mijns inziens juist dat de begrotingstechnische aanname daarvan, donderdag jongst-

leden, dat mogelijk maakt. Het gaat om de kwaliteit van de bijdrage van de fracties en niet om de getals-

matige sterkte. Hoe groter een fractie is, hoe beter zij in staat is zonder fractie-ondersteuning goed werk 

te doen. De bijdragen van de kleinere fracties kunnen aan kwaliteit winnen door deze fracties een 

ondersteuning te bieden. Op die manier kan het peil van de discussies in de Staten tot ongekende 

hoogte rijzen, wat ongetwijfeld de kwaliteit ten goede zal komen die uiteraard al aanwezig is bij de 

collegepartijen. 

Het onderzoeksbudget heeft onze instemming. Afgelopen donderdag hebben wij daarover afspraken 

gemaakt. In de bijlage zijn overigens enkele bedragen verwisseld, maar dat is een detail. 

Verder merk ik op dat duaal wordt geoefend met het ambulance-spreidingsplan. Dat lijkt mij een goede 

zaak. 

Wij hebben nog één aanvullend punt. Op 1 oktober is vanuit dit huis een persbericht verschenen over 

het feit dat wij hiermee zijn gestart. Wij willen voorstellen inzet te plegen op de communicatie over de 

stand van zaken. Dat is een punt van aandacht dat wij graag aan het voorstel willen toevoegen, 

indachtig het gegeven dat uiteraard over van alles en nog wat wordt gecommuniceerd. Dit is bij uitstek 

een onderwerp dat extra aandacht verdient. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ook onze dank gaat uit naar de werkgroep die deze 

voorstellen heeft geproduceerd en met name zeggen wij de voorzitter van de werkgroep dank, die hierin 

naar onze stellige indruk veel extra tijd heeft gestoken. 

Dit is een goed voorstel, maar wij moeten ons wel realiseren dat wij aan het praten zijn over allerlei 

regels en met elkaar structuren aan het vaststellen zijn, wat niet bijster veel met dualisering te maken 

heeft. Dualisering is naar onze mening een cultuurverschijnsel. Beter is het de hoop uit te spreken dat 

dualisering een cultuurverschijnsel gaat worden. Als ik kijk naar de manier waarop wij daarmee nu 

omgaan moet ik vaststellen dat wij allerlei extra regels aan het bedenken zijn, die ons straks bij het 

werken in een gedualiseerde omgeving in een bepaald keurslijf zullen houden. 

In grote lijnen kunnen wij ons vinden in de voorstellen die voorliggen, maar wij hebben nog wel een 

vraag over het burgerinitiatief. Als wij kijken naar hetgeen wij als politieke partijen doen, moeten wij 

vaststellen dat het onze taak is ervoor te zorgen dat de burgers initiatieven kunnen nemen voor wat 

betreft het politieke handelen. Onze fractie vindt het jammer dat wij een burgerinitiatief moeten instellen. 

Dat betekent immers dat wij niet voldoende "footholes", aanrakingspunten, met de maatschappij hebben. 

Ik hoor het woord "verankering" en het woord "wortels". Dank u zeer. Als wij zelf niet goed weten wat in 

de maatschappij leeft, moeten wij dus de burgers vragen de Statenzaal binnen te komen en ons te 

vertellen wat zij ervan vinden. Ik vind dat wij naar buiten moeten gaan en moeten luisteren naar wat 

onder de burgers speelt. Dat is wat ons ervan weerhoudt het burgerinitiatief te omarmen. 

Wij zijn wel van mening dat burgers ruimhartig de gelegenheid moet worden geboden in commissie-

verband met de Statenleden te spreken over voorstellen die ter tafel liggen en dat burgers via de 

commissies en via Statenleden in de commissies tot Statenvoorstellen kunnen komen lijkt mij een 

logische zaak. Naar onze mening hebben wij daarvoor het burgerinitiatief absoluut niet nodig. Onzes 

inziens wordt op die manier een bypass, een omleiding, gecreëerd voor het politieke spectrum dat wij 

neerzetten. Wij kunnen geen keuze maken tussen een burgerinitiatief volledig vrij en een burgerinitiatief 

dat op een kwart van de kiesdeler is gebaseerd. 

 



 - - 10 - 
 

De heer Goossens: U kunt er ook voor kiezen het burgerinitiatief helemaal niet toe te laten. 

 

De heer Van Daalen: Dat heb ik gezegd. Als het straks op stemmingen aankomt willen wij die 

aantekening maken. 

 

De heer Van Daalen: Ons is gevraagd een keuze voor te stellen en dat doen wij dus niet. 

Door een aantal fracties is over de ondersteuning van de fracties gesproken. Ik begrijp best waarop zij 

hun standpunt baseren dat een bijdrage van €€ 23.000,- voor een éénmansfractie heel veel geld is. 

Anderzijds ben ik te porren voor het argument van de heer Schaap, die gezegd heeft dat ook een kleine 

fractie een kwalitatief hoogwaardige inbreng kan hebben en ondersteuning nodig heeft. 

Ik refereer aan twee nota's die wij zelf hebben geschreven en aan de Staten hebben voorgelegd. Het 

zou voor ons een stuk gemakkelijker geweest zijn als wij over fondsen zouden hebben beschikt om voor 

het opstellen van deze nota's extra mankracht in te huren. Die fondsen hadden wij niet en de nota's zijn 

daarom grotendeels door eigen inzet gerealiseerd. Ik wil u vragen ons zodanig te helpen dat wij dit soort 

nota's ook in de toekomst kunnen blijven schrijven.  

De heer Leijten stelde voor met een basisbedrag van € 5.000,- te beginnen. Voor dat bedrag kun je niet 

iemand vast in dienst nemen, het is niet eens voldoende voor één dag per week. Met dat bedrag kun je 

in een fractie als de onze, die vier leden telt, de continuïteit die nodig is om dit werk te doen niet 

realiseren. Ik wil niet op onze eigen borst kloppen, maar wil wel zeggen dat wij in deze Staten redelijk 

goede bijdragen leveren. 

 

De heer Leijten: Ik heb het idee dat de kiezer volstrekt buitenspel wordt geplaatst. De kiezers hebben op 

basis van de verkiezingsprogramma's bepaald dat de ene partij bijvoorbeeld veertien zetels en de 

andere partij vier zetels heeft. Met dat gegeven dienen wij ook iets te doen. Het kan niet zo zijn dat wij 

dat geluid negeren. 

 

De heer Van Daalen: Waarom gaat u ervan uit dat wij het geluid van de kiezers negeren? 

De fracties hebben op dit moment al een toelage voor het aantal fractieleden. Elk extra lid van de fractie 

levert de fractie extra-inkomsten op. Het gaat nu om het creëren van een bepaalde basis onder de 

fracties waaruit geput kan worden voor administratieve en onderzoeksondersteuning. Een grote fractie 

heeft veel meer financiële armslag dan een kleine fractie. Dat is heel duidelijk. Op die manier wordt de 

uitspraak van de kiezers gehonoreerd. Wij praten nu over een nieuwe situatie. 

 

De heer Goossens: Het is natuurlijk ook van belang dat de inbreng van de verschillende fracties 

gedegen is. Ik koppel dit aan het feit dat wij bewust voor een kleine griffie kiezen. Het zwaartepunt wordt 

dus bij de fracties gelegd. 

 

De heer Van Daalen: Ik wil nog een argument toevoegen, mijnheer de voorzitter. Ik ben van mening dat 

wij het over kwalitatieve ondersteuning voor de kleine fracties hebben. Natuurlijk kan ik mij voorstellen 

dat men het argument naar voren brengt dat het voor een éénmansfractie totaal anders ligt dan voor een 

fractie die uit veertien personen bestaat, maar zoëven heb ik al aangegeven dat de grote fracties op een 

andere manier extra fondsen binnen krijgen. 

Er is nog een ander punt dat daarmee te maken heeft en waarover wij niet hebben gesproken. De heren 

Maenhout en Leijten hebben daarover wel iets gezegd. In de nieuwe Statenperiode zal ontzettend veel 

werk moeten worden verzet. Dat geldt echter niet voor alle Statenleden, dit zal vooral gelden voor de 

leden die bijvoorbeeld deel gaan uitmaken van het presidium en de mensen die de commissies 

voorzitten zullen ook erg veel werk meer moeten gaan verzetten. Deze mensen krijgen daarvoor geen 

extra vergoeding. Dat zullen dus de huisvrouwen, de huismannen en de schoolmeesters moeten zijn. 

Iemand met een normale baan kan immers niet overdag even langskomen om een uur of anderhalf uur 

over agenda's te praten. Hoe gaan wij daarmee om? Ik wil graag horen welke voorstellen u in dat 

verband wilt doen. 

 

De heer Maenhout: Zoëven heb ik dit probleem ook gesignaleerd. Ik denk dat het voor Statenleden in de 

toekomst moeilijk zal zijn hun functie op een goede manier uit te oefenen. Er komt meer werk en niet 

alleen voor degenen die deel uitmaken van het presidium of commissies voorzitten. Alle Statenleden 

zullen hun taken op een veel intensievere manier moeten gaan uitvoeren. Dat is een probleem waar wij 

in de toekomst tegenaan lopen en ik weet daarvoor geen oplossing. 
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De heer Van Daalen: Ik neem aan dat de werkwijze van de huidige Statenleden in de toekomst niet 

enorm zal veranderen. Ook nu worden wij verondersteld regelmatig buiten dit huis te zijn en met burgers 

te praten. Dat zal niet veranderen. Wij zijn echter regels aan het opstellen die ertoe zullen leiden dat wij 

in dit huis extra werk moeten gaan doen. 

 

De heer Maenhout: Ik zal het op een andere manier formuleren. Als een aantal mensen extra werk in dit 

huis zal gaan doen, zullen anderen meer werk buiten dit huis moeten gaan verrichten. Elk fractielid zal 

zwaarder worden belast. Ik denk dat dat onontkoombaar is. 

 

De heer Van Daalen: Ik vind het heel goed als mensen naar buiten gaan want daar moeten wij het 

uiteindelijk zien te vinden. 

Tenslotte een opmerking over de keuzevoorstellen. 

Het voorstel niet te besluiten tot het instellen van een klein presidium kan mijn fractie ondersteunen. 

Over het burgerinitiatief heb ik het al gehad en de andere onderwerpen heb ik ook al doorgesproken. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Met het invoeren van het dualisme verlaten wij het 

gezamenlijk besturen van de provincie door Provinciale Staten. Dat is fictie geworden. Dat was het 

waarschijnlijk al halverwege de negentiende eeuw, toen men al snel het college van Gedeputeerde 

Staten ging bekleden met allerlei taken in opdracht van de centrale overheid, taken waar Provinciale 

Staten niet aan mogen komen. Dit was zeker een fictie halverwege de twintigste eeuw, in de vijftiger 

jaren, toen Provinciale Staten van Noord-Holland maar twee maal per jaar vergaderden. Verder had het 

college van Gedeputeerde Staten het rijk alleen. Wij gaan die fictie verlaten en zetten daartoe vandaag 

de volgende stap. Wij zijn met z'n allen gaan onderkennen dat bestuur en controle van het bestuur twee 

aparte taken zijn, die pas als ze apart worden uitgevoerd goed werken. Dat kwam bij het monisme in het 

gedrang. 

Heldere bestuurlijke verhoudingen spreken mijn partij aan. Dat is u bekend. Wij hebben dan ook met 

waardering gezien hoe eensgezind de commissie uit de Staten aan dit dualiseringsproject heeft gewerkt 

en tot het nu voorliggende resultaat is gekomen. 

Zouden wij met het jaren hameren van mijn partij dan toch bereikt hebben dat de boodschap is doorge-

komen dat hervorming van het openbaar bestuur absoluut nodig is om het openbaar bestuur in contact 

te brengen met de werkelijkheid? 

Ik zei het al: wij hebben waardering voor het resultaat als geheel, maar op een enkel punt wil ik nog een 

voorstel doen om het iets anders in te richten en wij hebben er behoefte aan bij een aantal punten een 

accent te plaatsen. Ik zal dat in volgorde van de voorstellen doen. 

Het eerste voorstel gaat over de voorbereiding van het ambtelijk apparaat. Dat moet uiteraard op tijd 

klaar zijn omdat veel besluitvormingstrajecten moeten worden verlegd. Het blijft wel zaak te blijven 

onderscheiden wat echt vanwege dualisering wordt veranderd en wat parallel daaraan verandert als 

gevolg van toch al lopende reorganisaties. Als dat niet onderscheiden wordt, worden straks kosten aan 

dualisering toegerekend die er feitelijk niet bij horen. Ook wij steunen het voorstel de ontwikkeling van de 

ambtelijke bijstand af te wachten en niet nu al aan een keurslijf te binden. 

Punt 6 gaat over de ondersteuning van het fractiewerk. Het is belangrijk dat een keuze gemaakt wordt 

voor een grote gelijkheid van de faciliteiten per fractie. Het gaat niet om het koppen tellen, maar om de 

diversiteit in politieke geluiden van de bijdragen van de diverse fracties die ten grondslag liggen aan rijpe 

en geaccepteerde overheidsbesluiten. De gelijke facilitering van de fracties draagt daaraan bij. 

Bij punt 12 wordt ons een voorstel met een aantal keuzen voorgelegd. Terzijde wil ik daarover zeggen 

dat dat een behartigenswaardige vorm is. Dit zou ook bij andere gelegenheden moeten voorkomen. Dat 

zou eraan kunnen bijdragen dat wij in deze Staten vaker een discussie over politieke keuzen hebben. 

Inhoudelijk over punt 12: met de handreiking als uitgangspunt voor een nieuw reglement van orde 

kunnen wij ons prima verenigen. 

Voor de regeling van het burgerinitiatief hebben wij een voorkeur voor optie B. Optie B geeft de initia-

tiefnemers de beste garantie dat hun voorstel inhoudelijk in bespreking komt. Ze moeten er vooraf wel 

wat meer moeite voor doen. Bij een keuze voor optie A is de kans veel groter dat een initiatief om 

procedurele redenen - geen meerderheid in de Staten - strandt en niet eens inhoudelijk in bespreking 

komt. Wij vinden dat wij de initiatiefnemers die deceptie moeten besparen. Inmiddels hebben wij van het 

CDA het voorstel gehoord de varianten A en B als het ware volgend te laten zijn en ik kan u mededelen 

dat wij daarin wel iets zien. 
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De ChristenUnie heeft zich afgevraagd of de burgerinitiatieven wel nodig zijn. Daarover wil ik opmerken 

dat geen van ons de pretentie moet hebben nooit iets te missen en als partijen of fracties iets missen 

moeten de burgers de gelegenheid hebben via de partijen hun voorstel voor het forum te brengen. 

 

De heer Van Daalen: Dat is toch mogelijk via de commissies? De burgers zijn daar van harte welkom en 

kunnen meepraten. 

 

De heer Van der Wal: Ik zie het burgerinitiatief als een noodluik in de regeling, een noodluik dat de 

burgers de zekerheid geeft dat het, als het langs de ene weg niet lukt, wellicht langs de andere weg zal 

lukken. 

 

De heer Schaap: De heer Van Daalen heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn zielenroerselen over wat 

hij niet heeft gedaan terwijl hij zich dat wel had voorgenomen. De morele vraag is niet aan de orde, het 

gaat erom dat een recht wordt toegevoegd aan de bestaande methodiek. In het oorspronkelijke voorstel 

over herkenbaarheid van bestuur staat meer dat hier niet in zit. Als voorbeeld noem ik het referendum. In 

de komende jaren komen veel meer zaken aan de orde waarover wij ons zullen moeten buigen. Het gaat 

nu om een staatkundige aanpassing waarmee een recht aan de opties wordt toegevoegd. Het gaat niet 

om de afweging van de heer Van Daalen of hij in de vorige periode afdoende heeft gefunctioneerd. 

 

De heer Van Daalen: Dat heb ik niet gedaan en ik heb ook niet mijn diepste zielenroerselen naar voren 

gebracht. Als ik dat zou doen, zou ik andere dingen bespreken. Zelfs in deze context! Het gaat erom dat 

wij helderheid scheppen voor de burgers. Als de burger zijn initiatieven via meerdere kanalen kan 

neerzetten zijn wij niet helder. Als de burger zijn initiatief via het kanaal van de commissies kwijt kan, is 

dat wel heel helder. 

 

De heer Van der Wal: Ik ga verder met mijn betoog, mijnheer de voorzitter. 

Het spreekrecht voor de burgers in de Statenvergaderingen zou er, als het aan ons ligt, ook moeten 

komen. De Statenvergadering is de plek waar het finale besluit valt en het voorafgaande besluitvor-

mingstraject blijft voor de burger vaak buiten beeld. Dat inspreken in de Statenvergadering in dat traject 

te laat komt, zoals wel wordt gezegd, is een intern argument van de ingewijden. De burger ziet de 

Statenvergadering als zijn laatste kans om iets te bepleiten en het perspectief van de burger moet voor 

ons maatgevend zijn. Wij zijn dus voor het spreekrecht. 

Ik kom bij punt 13 over de rekenkamer als onafhankelijke beoordeler. Dit is een belangrijk punt, het is 

weer een kwestie van heldere taaktoedeling. Wij betreuren het dat de Tweede Kamer er een 

rekenkamerfunctie van heeft gemaakt, waarvan Statenleden deel mogen uitmaken. Dat is jammer, daar 

gaat de helderheid weer. Wij kunnen dit als een laatste monistische oprisping beschouwen. 

De nieuwe vorm van begroten met programmabegroting en productraming geeft aanleiding tot een op-

merking en iets naar aanleiding daarvan. Ergens in het stuk staat dat GS de productraming vaststellen 

nadat de Staten de programmabegroting hebben vastgesteld: "GS stellen de productraming vast en de 

productrealisatie na afloop." Wij vinden dat kort door de bocht. Daar moet bij staan dat PS op de produc-

trealisatie controle zullen uitoefenen. Dat dat vergeten is moet geen symptoom zijn van het feit dat GS 

en het ambtelijk apparaat zich aan controle door PS dreigen te onttrekken. Niet alleen controle is nodig, 

ook evenwicht in bevoegdheden is nodig: checks, maar ook balances. 

Voorstel 15 gaat over het uitoefenen van de wettelijke onderzoeksbevoegdheid van PS. Het is ook goed 

daarvoor een budget te hebben staan en dat budget moet niet te krap zijn omdat wij anders wellicht 

zaken moeten laten lopen omdat wij ze niet kunnen onderzoeken. Voor de goede orde: wij spreken over 

een budget waarover PS bij meerderheid besluiten. 

Daarnaast is er nog een andere rol, de rol van de minderheden. De Britten spreken over "Her Majesty's 

opposition", met zelfspot als ze er zelf in zitten en meewarig als ze niet in de oppositie zitten. Daaruit 

spreekt het besef dat de oppositierol van groot belang is. De oppositie gaat pijnlijke vragen niet uit de 

weg en helpt de bestuurders zo op koers te blijven.  

Ook in de nieuwe Staten zal er straks een meerderheid zijn die politiek aan het college is gelieerd en om 

begrijpelijke redenen zal die meerderheid het college soms te mild en te begripvol volgen. Er zullen ook 

Statenleden moeten zijn die de rol spelen van het jongetje dat roept dat de keizer geen kleren aan heeft. 

Ik doel op de rol van de oppositie die niet alles voor zoete koek slikt en de middelen moet hebben om 

haar verhaal hard te kunnen maken. 

 

 



 - - 13 - 
 

In het huidige voorstel beschikt de oppositie niet over die middelen omdat de meerderheid die het 

college steunt over het onderzoeksbudget beschikt. Omdat het gaat om het belang van een oppositie 

met tanden - dat is in ons aller belang - dienen wij een amendement in met het voorstel aan voorstel 15 

een punt toe te voegen. Wij stellen voor daaraan toe te voegen dat een kwart van het onderzoeksbudget 

van de Staten beschikbaar zal worden gehouden voor onderzoeksvoorstellen waarvoor geen 

meerderheid is, maar waarvan wel een kwart van de Statenleden voorstander is. Dat geeft de oppositie 

de gelegenheid wapens in te zetten tegenover het college. 

 

De heer Goossens: Ik vraag mij af of u de gedualiseerde verhoudingen daarmee geen onrecht aandoet. 

De Staten vormen straks een forum dat zelf discussieert en beslist over de vraag of het college zijn 

taken wel of niet goed uitvoert en of aanleiding bestaat daarnaar onderzoek te verrichten. Ik mag hopen - 

dat heeft ook alles met cultuur te maken - dat ook in de gevallen waarin sprake is van een brede 

minderheid in de Staten de meerderheid ruiterlijk ruimte zal geven om de zaken die aan de kaak gesteld 

worden te kunnen onderzoeken. Ik ben er niet bang voor dat dat niet het geval zal zijn. 

Naar mijn mening is het lastig een deel van het bedrag van €€ 50.000,-, wat geen astronomisch hoog 

bedrag is, voor een minderheid apart te zetten. Houden wij dan niet Statenbreed te weinig armslag over 

om onze onderzoekstaken te kunnen uitvoeren? Kortom: naar mijn mening zou de heer Van der Wal 

meer vertrouwen moeten hebben in de gedualiseerde verhoudingen. 

 

De heer Van der Wal: U gaat wel heel erg utopisch uit van gedualiseerde verhoudingen waarin een deel 

van de Staten zich niet gelieerd voelt met het college. 

 

De heer Goossens: Ongetwijfeld zal het nieuwe college straks op een meerderheid binnen deze Staten 

steunen, maar bij de dualisering is het uitgangspunt de ontvlechting van het college en de Staten en wat 

meer afstand tussen het college en de fracties waarmee een liaison bestaat. Ik denk dat u de leden van 

de Staten diskwalificeert als u ze als loopjongens of schoothondjes van het college beschouwt. 

 

De heer Van der Wal: Wat u nu zegt diskwalificeert volgens mij de huidige Tweede Kamer. 

 

De heer Goossens: Ook in de huidige Tweede Kamer zijn parlementaire enquêtes gehouden die naar 

het oordeel van de meerderheid niet per se noodzakelijk waren. De meerderheid heeft daarvoor echter 

wel de mogelijkheid geboden gezien de ruime minderheid. 

 

De heer Van der Wal: U bent van mening dat de uitzondering de regels bevestigt. Ik denk dat de 

waarheid harder is dan hetgeen u zegt. Mijns inziens is het belangrijk dat er een kritische oppositie is, 

die ervoor kan zorgen dat het debat blijft gaan over de zaken waarover het moet gaan en pijnlijke vragen 

gesteld worden en niet worden afgedekt door een meerderheid die het college steunt. 

 

De heer Leijten: Ik heb een beetje het gevoel dat de in de commissie gevoerde discussies hier worden 

voortgezet en denk dat dat niet juist is. Antwoorden en reacties lopen nu door elkaar heen. 

Ik wil de opmerking plaatsen dat na 11 maart niet alles zal veranderen als wij kijken naar de zaken die 

wij in deze provincie gerealiseerd willen zien. Ik heb het gevoel dat mensen die verwachting aan het 

scheppen zijn. 

 

De heer Van der Wal: Wat wij willen sluit aan bij uw idee dat de rol van de oppositie versus de 

collegepartijen ook na 11 maart zal bestaan. 

Nog een korte opmerking over punt 17. Daarin wordt gesteld dat beleidsinitiatieven van leden via het 

presidium aan de Staten worden voorgelegd. Let wel: dat initiatiefrecht is straks een grondrecht van de 

Statenleden. Dat "via het presidium" mag er niet toe leiden dat initiatieven iets in de weg wordt gelegd. 

Meer in het algemeen: niet remmen en tegenhouden, maar nieuwe regelingen maken die een goede 

werking van ons regionale parlement bevorderen is het doel. Ik herhaal onze waardering voor het feit dat 

dat doel in deze Staten zo breed wordt gedragen.  

 

De voorzitter: De heer Van der Wal heeft het volgende amendement ingediend. 

 

"Bij het besluit aan voorstel 15 toevoegen: 
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Een kwart van het jaarlijkse onderzoeksbudget is beschikbaar voor onderzoeken in het kader van 

beleidsevaluatie waarvoor er in Provinciale Staten geen gewone meerderheid is. Voor deze onder-

zoeken is de steun van een kwart van de Statenleden toereikend." (A) 

 

Ik meen dat dit amendement al onder de fracties is verspreid. 

 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. Graag hebben wij onze fractiegenoot afgestaan voor de 

voorbereidende werkzaamheden in verband met de dualisering van het provinciaal bestuur. Ik herhaal 

graag dat mij dat veel werk heeft opgeleverd omdat hij het fractiewerk op mijn zwakke schouders moest 

laten neerkomen. Wat nog erger is: hij was af en toe het SGP-spoor bijster! Dan moesten wij 's avonds 

tot in de kleine uurtjes even bijpraten. Dat lukt mij wel hoor! 

 

De voorzitter: Dat is geen dualisme maar een schisma! 

 

De heer De Wit: U zegt het. Dat is zo, maar wij zijn nu weer één! Ik heb echter begrepen dat zijn taak er 

nog niet op zit, wat betekent dat ik weer extra werk krijg. Maar goed, dat heb ik er voor over. Als 

Statenlid ben je immers dienstbaar. 

Ook wij willen onze waardering voor de gehele werkgroep bestuurlijke vernieuwing en de ambtelijke 

ondersteuning uitspreken. Een flink stuk werk is verricht. 

Ik wil u nu graag het standpunt van de SGP met betrekking tot de voorstellen geven. Met veel 

voorstellen kunnen wij instemmen, maar er zijn er enkele die haaks op de standpunten van onze partij 

staan. 

Dat geldt met name voor het scheppen van de mogelijkheid van het burgerinitiatief. Waarom? Wij zien 

dit namelijk als een middel voortvloeiend uit de gedachte van de volkssoevereiniteit. De democratie biedt 

ons de mogelijkheid bestuurders te kiezen. Dat geschiedt om de vier jaar. De burgers kunnen en mogen 

zich uitspreken over het gevoerde beleid en over de bestuurders. De gekozen bestuurders zien wij als 

de overheid. Wil een burger iets vragen of een voorstel indienen, dan kan hij contact opnemen met een 

fractie. De SGP-fractie is behoorlijk in de maatschappij verankerd en ik word af en toe thuis overspoeld. 

Ik heb mijn twee hondjes aangeleerd goed te kijken wie voor de deur staat. Iedereen krijgt een drankje 

en een hapje - geen sterke drank, dat kunt u zich voorstellen - en niemand gaat hongerig of dorstig en 

zonder een goed gevoel bij ons vandaan. Dat schept hoop voor de toekomst. Wij hebben in onze Staten 

meerdere fracties en de burgers hebben dus keuzemogelijkheden genoeg. Vindt een fractie een verzoek 

van een burger, instelling of bedrijf interessant of van belang, dan kan die bestuurder of die fractie de 

zaak in de Staten aanhangig maken. Daarom zien wij niet in waarom een burgerinitiatief in het leven 

moet worden geroepen. 

Ten aanzien van het spreekrecht kiezen wij voor het huidige systeem. Wel spreekrecht in de commis-

sies, maar niet in de Statenvergaderingen. Waarom? Wij voorkomen hiermee dat insprekers twee maal 

hetzelfde verhaal houden. Sommige Statenleden doen dat ook. Ik wil niet dat de burgers dat eveneens 

doen, daarvan wordt de discussie alleen maar diffuus. Eerst in de commissie en daarna in de Staten lijkt 

ons niet effectief. 

Ik kom bij de vanavond veel besproken fractievergoeding. Ik heb de koppen geteld. Wat zal de SGP 

daarover zeggen? Luistert allen heel goed! De SGP stelt voor de vergoeding voor het aanstellen van een 

fractiemedewerker afhankelijk te stellen van de grootte van de fractie omdat wij op die manier recht doen 

aan de uitslag van de verkiezingen. Als de burger de ene partij meer zetels geeft dan de andere, moet 

dat een gevolg hebben in deze Staten. Ik ben ervan overtuigd dat wij in eigen vlees snijden, maar wij 

menen dat recht moet worden gedaan aan het evenredigheidsbeginsel. Met andere woorden: afhankelijk 

van de grootte van de fractie een basisbedrag en een bedrag per persoon. Wij willen een voorstel doen: 

€€ 10.000,- per fractie en €€ 500,- per Statenlid. Daarover valt te discussiëren. Voor ons is het belangrijk 

dat de kwalitatieve inbreng van de fractie goed is. Daaraan zou de vergoeding getoetst moeten worden. 

Wordt waar voor het geld gegeven? Wij gaan om met gemeenschapsgeld en naar de mening van de 

SGP moet dat zorgvuldig gebeuren. 

Overigens kunnen wij instemmen met de voorstellen. Wij zien de vervolgrapportage van de werkgroep 

met belangstelling tegemoet. 

 

De heer Kalkman: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de leden van de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing complimenteren voor het vele werk dat zij tot nu toe hebben verricht. De heer Bogerd wil ik 

complimenteren voor zijn presentatie maandagavond jongstleden, die helder en duidelijk was. 
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Het spreekrecht voor burgers moet tot de commissievergaderingen beperkt blijven en het in het leven 

roepen van het burgerinitiatief vind ik overbodig. 

Voor het overige kan ik in grote lijnen akkoord gaan met de voorstellen. 

 

De heer Leijten: Heeft de heer Kalkman ook een visie op de fractieondersteuning? 

 

De voorzitter: Ik heb uit het betoog van de heer Kalkman afgeleid dat hij het voorstel van de werkgroep 

volgt. 

 

De heer Kalkman: Dat is juist, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Visser: Mijnheer de voorzitter. Ook ik heb zeer veel waardering voor het stuk dat voor ons ligt. 

Over de beroemde of beruchte €€ 23.000,- wil ik de volgende opmerking maken. Ik vind dat elke fractie 

recht heeft op hetzelfde. Dat is een eerlijke verdeling. Ook de burgers hebben daar recht op. Het is 

zonneklaar dat de leden van een éénmans- of tweemansfractie veel meer werk moeten doen dan de 

leden van een grote fractie. Het lijkt mij niet meer dan normaal dat een kleine fractie dezelfde 

ondersteuning kan inkopen als een grote fractie. 

Voorshands ben ik geen voorstander van het burgerinitiatief. Ik vind dat het nu, via de commissies, 

uitstekend gaat. 

 

De voorzitter: Ik geef het woord aan de voorzitter van de werkgroep. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik dankzeggen voor de uitgesproken woorden van 

waardering. Omdat dat zo massaal is gebeurd ben ik een beetje wantrouwig. 

De indruk zou gewekt kunnen worden dat wij het zo goed hebben gedaan dat wij met de armen over 

elkaar kunnen gaan zitten. Door diverse sprekers is echter terecht gezegd dat hetgeen nu voor ons ligt 

het begin is, dat een vervolg zal moeten krijgen. De uitgesproken woorden van waardering schuif ik 

direct door naar de deelnemers aan de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en de ambtelijke organisatie 

die ons op een duale manier ondersteund heeft. 

Mij is de uitspraak opgevallen dat de nieuwe Statenleden meer werk zullen krijgen. De verleiding is groot 

te vragen wat de Statenleden die dat gezegd hebben nu doen. Als je dat helder hebt kun je immers pas 

beoordelen of je meer werk krijgt. Eén ding moet duidelijk zijn: in de nieuwe situatie valt het bestuur 

onder Gedeputeerde Staten, wat inhoudt dat het bestuur wegvalt bij het Statenlid. Dat betekent dat de 

werkzaamheden gaan veranderen. 

Daarnaast is het zo dat bij de kandidaatstelling van kandidaten voor Provinciale Staten wel degelijk gelet 

zal moeten worden op de deskundigheid die aanwezig is. De commissie vernieuwing van het Ministerie 

heeft alle secretariaten van politieke partijen een brochure gestuurd waarin een profielschets wordt 

gegeven waaraan Statenleden moeten voldoen, dit in de hoop dat de politieke partijen daarmee iets 

zullen doen bij de kandidaatstelling. 

GroenLinks merkte op dat wij nog over de profielschets of de functiebeschrijven van de griffier moeten 

praten. Die functiebeschrijving is in de bijlage opgenomen. In de commissie algemene zaken hebben wij 

daarover gezegd dat deze functiebeschrijving, als de Staten daarmee instemmen, zal kunnen dienen als 

basis voor de advertentie. De functiebeschrijving zal aan de reflectanten worden toegezonden, zodat zij 

precies weten wat van de griffier wordt verwacht. In mijn beleving zijn wij dat station al gepasseerd. 

Ik kom bij de voorstellen. 

In hun reactie op het voorstel inzake de ambtelijke ondersteuning hebben VVD, CDA en PvdA gezegd 

dat zij voor een lichte griffie zijn en wij moeten proberen de inhoudelijke deskundigheid uit de ambtelijke 

organisatie te betrekken. Wat dat uiteindelijk voor de ambtelijke organisatie betekent zal moeten blijken 

uit tijdschrijven en de activiteiten die gevraagd worden van de ambtelijke organisatie. Ik denk dat dat de 

beste start is. Laten wij eerst bekijken welke invloed het duale stelsel na 11 maart op de ambtelijke 

organisatie zal hebben. Dat het duale stelsel daarop van invloed zal zijn is wel zeker. Bij de gemeenten 

is heel duidelijk gebleken dat door de invoering van de dualisering regelmatig beslag op de ambtelijke 

organisatie wordt gelegd. Het ambtelijk apparaat zal zo open moeten zijn dat je als Statenlid niet pas na 

een uitvoerige procedure informatie of inhoudelijke deskundigheid zal kunnen krijgen. Er zal een duidelijk 

reglement moeten komen waarin wordt aangegeven hoe een Statenlid op gemakkelijke wijze, zonder al 

te veel bureaucratie, gebruik kan maken van het ambtelijk apparaat. De secretaris van de organisatie zal 

daarover met de griffier werkafspraken moeten maken. 
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Het proefpresidium. De meerderheid van de raad heeft gezegd dat wij geen klein presidium in het leven 

moeten roepen, maar gelijk met het proefpresidium moeten beginnen. 

Het CDA heeft gevraagd waarom de voorzitter van de Staten ook voorzitter van het presidium zou 

moeten zijn. Ik denk dat wij recht in de leer moeten blijven. Wij praten over de voorzitter van Provinciale 

Staten. Op dit moment is de Commissaris van de Koningin voorzitter van Provinciale Staten, maar het is 

de bedoeling van de wetgever uiteindelijk te komen tot een voorzitter van Provinciale Staten zijnde een 

Statenlid. Daarvoor is een wijziging van de Grondwet nodig. Op dit moment is de wet nog niet gewijzigd 

en in mijn beleving moeten wij er daarom van uitgaan dat de voorzitter van de Staten ook voorzitter is 

van het presidium. De voorzitter vervult de brugfunctie tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde 

Staten. Die functie is nu nog in één persoon verenigd, wat aanmerkelijke voordelen kan hebben. Als 

wordt verondersteld dat de invloed van de voorzitter, zijnde de Commissaris van de Koningin, in het 

presidium zo groot is dat die invloed geen recht doet aan de uitgangspunten van het duale bestel, dan 

zeg ik: als die andere zes zich door de voorzitter laten regeren, dan kunnen zij beter opstappen en niet in 

het presidium blijven zitten. 

 

De heer Leijten: Dat heb ik natuurlijk niet gezegd. Ik heb gezegd dat het ten principale niet juist is dat de 

voorzitter van het bestuur voorzitter is van het controlerend orgaan. Daarover zijn wij het allemaal eens. 

Vooralsnog is dat in de wet vastgelegd, daaraan kunnen wij niets veranderen. 

 

De heer Van der Wal: Wij zouden de Commissaris van de Koningin moeten kiezen! 

 

De heer Leijten: Dat is een ander punt, dat hiermee niets te maken heeft. 

 

De heer Van der Wal: Dan is het probleem wel opgelost. 

 

De heer Leijten: Wij hebben wel iets te zeggen over wie wij voorzitter van het presidium maken. Als je 

recht in de leer bent, kun je niet tegen je principes ingaan. 

 

De heer Bogerd: De voorzitter van het presidium is voorzitter van Provinciale Staten. Dat is recht in de 

leer. Het is een wettelijk probleem dat het nu nog de Commissaris van de Koningin is, maar de voorzitter 

van Provinciale Staten is de voorzitter van het presidium. 

Het presidium is niet alleen een agendacommissie, het presidium is veel meer dan dat. In feite is het 

presidium het dagelijks bestuur van de Staten. Dat zal duidelijk blijken uit het reglement dat er komt. De 

ChristenUnie vroeg daarnaar. Het presidium is in feite het d.b. dat alles voor de Staten regelt.  

De fractie van D66 vroeg zich af waarom beleidsinitiatieven via het presidium moeten lopen. Natuurlijk 

moet dat, het presidium is het d.b., de brug richting de Staten. 

 

De heer Leijten: Dat voedt mijn gedachten dat de voorzitter een lid van de Staten moet zijn. 

Ik wil één ding helder zeggen: u legt die koppeling, maar het is wel de vrije keuze van de Staten. De 

Staten kunnen een andere voorzitter van het presidium benoemen dan de voorzitter van de Staten. 

 

De heer Bogerd: Dat kan, maar ik zou dat onlogisch vinden. 

Over de personele ondersteuning, de €€ 23.000,-, is ook veel gezegd. Ik moet vaststellen dat de 

voorkeur uitgaat naar een basisbedrag met een ophoging per Statenlid. Met andere woorden: de 

evenredigheid doorvoeren. 

Een aantal van de vermelde voorstellen bevat ideeën of gevoelens. Dat wil niet zeggen dat het zo zal 

gebeuren. In maart 2003 zal de vraag aan de orde komen hoe de personele ondersteuning er zal gaan 

uitzien. De werkgroep heeft het gevoelen van de Staten willen vernemen. Misschien zullen de nieuwe 

Staten zich op het standpunt stellen dat het gevoelen van de oude Staten niet juist was, te monistisch of 

te dualistisch. Op dit moment moet ik vaststellen dat de meerderheid van de Staten er de voorkeur aan 

geeft uit te gaan van een basisbedrag en een vergoeding per Statenlid. 

 

De heer Leijten: Betekent dit dat de commissie geen behoefte heeft aan amendementen op specifieke 

onderdelen? 

 

De heer Bogerd: Nee, u hebt uw gevoelen duidelijk geuit. Ik neem aan dat dat gevoelen in het 

amendement is verwoord. Of is uw standpunt wellicht iets afgezwakt? 

 



 - - 17 - 
 

De voorzitter: Als voorzitter van deze vergadering heb ik er behoefte aan naar voren te brengen dat 

terecht de opmerking is gemaakt dat de nieuwe Staten definitief besluiten, maar wij wel behoefte hebben 

aan richtinggevende uitspraken op basis waarvan de werkgroep dan wel het college voorbereidende 

stappen zal kunnen zetten zodat in maart 2003 voorstellen kunnen voorliggen. De nieuwe Staten hebben 

uiteraard het recht die voorstellen te amenderen. 

 

De heer Maenhout: Dat betekent dat een duidelijk geformuleerd standpunt voldoende is. 

 

De voorzitter: Aan het einde van de ronde zal ik proberen op te sommen op welke punten de Staten van 

de voorstellen van de werkgroep willen afwijken en aangeven over welke punten indringend vragen zijn 

gesteld. Ik zal vragen "heb ik het goed dat ...". Op die manier kunnen wij voor wat die onderwerpen 

betreft de richting bepalen. Dat behoeft niet per se bij amendement. Ik zal elk van de aangedragen 

discussiepunten aan de orde stellen. Zullen wij het zo doen? Voor de orde van de vergadering lijkt het 

mij goed dat wij dat afspreken. 

 

De heer Bogerd: De voorzitter in het monistische systeem begint wat zijn optreden betreft dualistisch te 

worden! 

Ook het inspreekrecht tijdens de Statenvergaderingen is aan de orde geweest. Uit hetgeen daarover 

door de diverse fracties naar voren is gebracht heb ik afgeleid dat de meerderheid van de Staten zich op 

het standpunt stelt dat het inspreekrecht bij de commissies moet blijven. De PvdA-fractie heeft een link 

gelegd met het burgerinitiatief en gevraagd hoe de desbetreffende burgers hun gevoelens kenbaar 

kunnen maken als dat in de Statenvergadering niet wordt toegestaan. 

Omdat niets over de beperking van de commissies is gezegd ga ik ervan uit dat alle fracties daarmee 

instemmen. 

Voor wat betreft het burgerinitiatief tekent zich een meerderheid af voor optie B met een lage drempel 

van 25%. Daarop heb ik niets aan te vullen. 

De fractie van D66 heeft een amendement ingediend betreffende het onderzoeksbudget, waarin wordt 

voorgesteld een vierde deel van dat budget aan de oppositie beschikbaar te stellen. Als wij dat doen, 

houden wij mijns inziens vast aan het monistische systeem. Het dualisme gaat ervan uit dat het college 

van Gedeputeerde Staten, losgekoppeld van Provinciale Staten, het bestuur vormt. Het kan gebeuren 

dat op basis van deskundigheid GS-leden van buiten de Staten worden benoemd. Die mogelijkheid 

wordt na 11 maart ook geboden. Provinciale Staten vormen het volksvertegenwoordigende, het 

controlerende orgaan. Als een goed voorstel wordt ingediend om een onderzoek in te stellen naar een 

zaak die ingrijpend is - Provinciale Staten zullen zich met de hoofdlijnen bezighouden - kan ik mij niet 

voorstellen dat de nieuwe Provinciale Staten zich daartegen zullen uitspreken als dat voorstel van een 

niet-collegepartij afkomstig is.  

In gemeenteland zien wij dat de ene gemeente daarmee wat gemakkelijker omgaat dan de ander, maar 

uit een eerste evaluatie is gebleken dat de scheiding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, 

ook als het om de zogenaamde coalitiepartijen gaat, vrij groot zal zijn. De praktijk zal moeten uitwijzen of 

het dualistische systeem niet juist wordt toegepast. In feite is dat wat in het amendement van D66 wordt 

gezegd. 

 

De heer Van der Wal: Kunt u mij uitleggen waarom het monistisch is te erkennen dat er in de nieuwe 

Staten ook een oppositierol zal zijn? 

 

De heer Bogerd: U veronderstelt dat een fractie zeer nauw verbonden is met een GS-lid. In het monisme 

kennen wij dat. Een GS-lid is nu zelfs Statenlid en lid van een fractie. Uit uw amendement leid ik af dat 

een goed voorstel door een coalitiepartij zou kunnen worden getorpedeerd omdat zij een GS-lid hebben. 

In het duale stelsel zijn leden van GS echter niet langer lid van de Staten en ook geen fractielid. 

 

De heer Van der Wal: Ik ben uitgegaan van de verhouding zoals wij die tussen de Ministers en de 

Tweede Kamer kennen. Wij weten allemaal dat de regeringspartijen af en toe zaken toedekken omdat zij 

de regering niet in moeilijkheden willen brengen. Het gaat mij om die situatie. Ik denk dat het belangrijk is 

de oppositie middelen in handen te geven om zaken helder boven tafel te krijgen. Het gaat om een 

onderzoeksbudget voor beleidsevaluatie dat het mogelijk maakt activiteiten van het college diepgaand te 

bekijken. 

 

De heer Bogerd: Van de fouten van een ander moet je leren. 
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Eén van de grote bezwaren van Elzinga tegen het optreden in Den Haag is het torentjesoverleg. Hij 

noemt dat ook expliciet en Verstede en Van Kemenade hebben dat in hun nota ook overgenomen. Het 

torentjesoverleg is een heel slecht voorbeeld van dualisme. 

 

De heer Van der Wal: Daarmee ben ik het helemaal eens, maar wij weten dat dat torentje er staat en 

wordt gebruikt. 

 

De heer Bogerd: Dat optreden neigt naar monisme en ik begrijp dat D66 daar juist vanaf wil. 

Mijnheer de voorzitter. Over de begroting is ook een vraag gesteld. De heer Van der Wal heeft gezegd 

dat hij de controle mist. De controle staat wel vermeld in de nota van de werkgroep, in het hoofdstuk dat 

over de financiën gaat, maar komt inderdaad niet voor in de samenvatting. 

In het gedualiseerde systeem zal sprake zijn van een beleidsbegroting, een programmabegroting. Aan 

de hand daarvan stellen Gedeputeerde Staten een productbegroting op en aan de hand daarvan werkt 

de ambtelijke kolom met afdelingsplannen, sectorplannen enzovoorts. De omgekeerde situatie zien wij 

ook. De ambtelijke kolom brengt maraps, managementrapportages, uit, Gedeputeerde Staten maken 

een jaarverslag en Provinciale Staten bekijken in het kader van hun controlerende functie of de 

beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd. 

Provinciale Staten krijgen in hun controlerende functie versterking waar de accountant rechtstreeks 

verslag uitbrengt aan Provinciale Staten en Provinciale Staten krijgen daarnaast de rekenkamerfunctie in 

welk kader de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid aan de orde komen. De controlerende 

functie van Provinciale Staten is dus wettelijk versterkt en ik denk dat op die manier recht wordt gedaan 

aan goede duale verhoudingen. 

 

De voorzitter: Ik zal proberen te inventariseren welke punten in de tweede ronde aan de orde moeten 

komen zodat wij na afloop van de discussie zullen kunnen vaststellen welke opdrachten deze Staten de 

werkgroep en het college voor de verdere voorbereiding meegeven. 

In ieder geval is dat het punt van de fractie-ondersteuning, gerelateerd aan de grootte van de fractie of 

een basisbedrag per fractie zoals in het voorstel van de commissie is omschreven. Dat is het eerste 

punt, voorstel 6, waarover de Staten een richtinggevende uitspraak zullen moeten doen.  

Ten aanzien van voorstel 8 is een vraagpunt opgeworpen met betrekking tot het voorzitterschap van het 

presidium. Iedereen is het erover eens dat wij geen klein presidium moeten instellen, maar wel is de 

suggestie gedaan het toekomstige presidium de mogelijkheid te geven zelf te beslissen of er behoefte 

aan bestaat uit zijn midden een klein presidium te vormen, bijvoorbeeld om de presidiumvergaderingen 

voor te bereiden. De PvdA heeft het verzoek gedaan die optie in het reglement op te nemen. 

Ten aanzien van voorstel 12, dat over het burgerinitiatief gaat, ligt het wat ingewikkelder. De werkgroep 

heeft twee opties, optie A en optie B, voorgelegd. In optie A is aangegeven dat de meerderheid van de 

Staten kan besluiten een burgerinitiatief op de agenda te plaatsen, in optie B is bepaald dat een 

burgerinitiatief op de agenda komt - de Staten moeten zich daarover uitspreken - als het, op basis van 

de huidige kiesdeler, door 500 kiezers wordt ondersteund. Het CDA heeft een tussenvorm gesuggereerd 

door voor te stellen voor optie A, de laagdrempelige vorm, te kiezen. Als de Staten in meerderheid 

besluiten een initiatief niet in behandeling te nemen, zouden wij de burgers het recht kunnen geven de 

behandeling van een voorstel middels die handtekeningen af te dwingen. Zo heb ik het voorstel van het 

CDA althans begrepen. 

 

De heer Leijten: Dat is correct, mijnheer de voorzitter. Wat wij hebben voorgesteld vind ik overigens 

geen tussenvorm, ik ben van mening dat het een verdergaand voorstel is. 

 

De voorzitter: Naar mijn mening is het een mengvorm van beide voorstellen. 

 

De heer Leijten: Nee, dat is niet juist. Je kiest voor het laagdrempelige, dat zijn de Staten, maar als de 

Staten het verzoek een burgerinitiatief te behandelen verwerpen moeten burgers van wie een verzoek 

veel steun ondervindt de mogelijkheid hebben hun initiatief alsnog op de agenda te krijgen. 

 

De voorzitter: Aan punt 12 is ook het spreekrecht gekoppeld. De meerderheid van de Staten is ervoor 

het spreekrecht tot de commissie te beperken, maar er is wel gesproken over een spreekrecht gekop-

peld aan het burgerinitiatief zodat de indiener daarvan de gelegenheid heeft zijn of haar initiatief toe te 

lichten. 

Tenslotte wil ik het amendement van de D66-fractie betreffende het onderzoeksbudget noemen.  
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Volgens mij zijn dat de punten waarover wij het nog moeten hebben. Heb ik iemand tekort gedaan door 

een vraagpunt niet te vermelden? 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik heb niet het gevoel dat u mij tekort hebt gedaan, maar wil 

wel naar voren brengen dat ik gehoord de discussie in eerste termijn een amendement over de fractie-

ondersteuning heb opgesteld. Wellicht is het ter bevordering van de discussie en de standpuntbepaling 

zinvol dat ik het amendement voor de aanvang van de tweede termijn indien. 

 

De voorzitter: Dat lijkt mij verstandig. Gaan de Staten ermee akkoord dat wij dat stuk in de tweede 

termijn meenemen? Ik wil voorkomen dat wij een derde termijn krijgen. 

 

De heer Leijten: Ja, mijnheer de voorzitter, maar niet als amendement. Als wij dat doen, komen er meer 

amendementen. 

 

De voorzitter: Nee, het gaat om het doen van een richtinggevende uitspraak. 

De PvdA heeft een voorstel gedaan inzake de fractiemedewerker: "Voor het in loondienst nemen van 

een fractiemedewerker per fractie een vast bedrag van €€ 13.000,- per fractie, een variabel bedrag van 

€€ 2.000,- per fractielid en bij splitsing van de fractie verdeling van het basisbedrag naar rato van de 

nieuwe fractie." Dat is logisch. 

Er zijn nu drie oplossingen gesuggereerd voor een verdeling naar rato van de fractiegrootte. Als 

voorzitter van de Staten wil ik u suggereren u vandaag te beperken tot het doen van de uitspraak dat de 

vergoeding wel of niet aan de grootte van de fractie zal moeten zijn gerelateerd. Als de keuze zo uitvalt, 

zal overleg moeten worden gepleegd over de naar de mening van de Staten beste wijze om invulling te 

geven aan het evenredigheidsbeginsel. 

Ik wil voorkomen dat ik zo dadelijk drie verschillende voorstellen in stemming moet brengen. Ik zou mij 

kunnen voorstellen dat in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing of in de commissie AZ, dat laat ik graag 

aan de Staten over, besproken wordt welke vorm van evenredigheid er zal moeten komen als de 

meerderheid van de Staten zich daarvoor uitspreekt. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Ik ben bang dat de bodem die erin gelegd wordt door het 

amendement dat de heer Goossens heeft ingediend buiten discussie blijft en het is toch essentieel... 

 

De voorzitter: Nee, het gaat ook om de bodem. Ik heb al drie bodembedragen gehoord: een bedrag van 

€€ 5.000,-, een bedrag van €€ 10.000,- en een bedrag van €€ 13.000,-. Om die reden heb ik gezegd dat 

het mij verstandig lijkt dat u daarover in een volgende ronde nog eens spreekt c.q. onderhandelt. Ik denk 

niet dat het verstandig is het nu op koppen tellen te laten aankomen. Kijkend naar de voorzitter van de 

werkgroep denk ik dat de door mij voorgestelde wijze van aanpak met het oog op de zuiverheid van de 

besluitvorming de juiste is. 

 

De heer Bogerd: Wij spreken over een tussenrapportage. De richtinggevende adviezen zijn natuurlijk 

van belang, maar het lijkt mij niet verstandig nu over de hoogte van bedragen te beslissen. 

 

De heer Goossens: Daarmee kan ik meegaan. Ik verzoek u het amendement als niet ingediend te 

beschouwen. 

 

De voorzitter: Het amendement blijft boven de markt hangen. 

 

De heer Goossens: Laten wij in tweede termijn bezien of wij in overleg tot een oplossing kunnen komen. 

 

De voorzitter: Akkoord. Ik stel voor met de tweede termijn te beginnen. De heer Maenhout heeft het 

woord. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. In dit stadium is het inderdaad moeilijk tot echte besluit-

vorming te komen. Wij hebben nog een paar maanden te gaan voordat het zo ver is. 

 

 

Over de fractiemedewerker ben ik in mijn eerste termijn duidelijk geweest. Wij zijn voor een verdeling 

naar verhouding van de grootte van de fracties. Ik heb ook aangegeven dat een keuze voor dezelfde 
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systematiek als nu voor de fractievergoeding wordt gehanteerd onzes inziens een goede benadering is. 

Als wij daarvoor kiezen, komen wij uit op ongeveer €€ 5.000,- en €€ 2.500,-. Ik denk dat het niet zinvol is 

onze argumenten voor dit standpunt nogmaals naar voren te brengen. In onze eerste termijn zijn wij 

daarop al redelijk uitgebreid ingegaan. Overigens kan ik mij ook goed vinden in de opmerking van de 

heer De Wit, die stelde dat wij de keuze van de kiezer moeten respecteren. 

Over het voorzitterschap van het presidium kunnen wij inderdaad een principiële discussie voeren. In 

ieder geval is duidelijk dat op grond van de huidige wetgeving de Commissaris van de Koningin 

voorzitter is van het college van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten en het ook nog enige 

tijd zo zal blijven. In dat verband vind ik het, hoewel principieel niet juist, passend dat de Commissaris 

van de Koningin, ook voorzitter van het presidium is. 

Moet in het reglement staan dat het presidium een klein presidium in het leven kan roepen? Ik denk dat 

wij ons voor wat betreft het optuigen van de kerstboom moeten beperken. Laten wij praktisch aan het 

werk gaan en zien wat in de komende tijd nodig is. Wij zijn er niet voor daarvoor a priori al ruimte te 

creëren. Wij zijn verstandige mensen en als dat nodig blijkt te zijn kunnen wij dat alsnog doen. 

Voor wat de burgerinitiatieven betreft kiezen wij voor optie B. Ik ga ervan uit dat de Statenleden zeker in 

de nieuwe constellatie, maar nu trouwens ook al, zodanig in de maatschappij staan dat alle initiatieven 

via de Statenleden aan de orde kunnen komen. De burgers weten ons goed te vinden. Volgens mij is dat 

geen enkel probleem. Als wij toch de mogelijkheid willen scheppen dat groeperingen dat zelf doen, 

moeten wij een drempel creëren en wij zijn ervoor daarbij van optie B, de 500 handtekeningen, uit te 

gaan. U hebt het correct gezien: daar hoort inderdaad bij dat de initiatiefnemers hun voorstel zelf in de 

Staten mogen toelichten. Overigens zijn wij van mening dat het spreekrecht tot de commissies moet 

worden beperkt. 

Tot slot wil ik een opmerking maken over het onderzoeksbudget waarover is gediscussieerd. Ik denk dat 

het desbetreffende amendement door angst is ingegeven, de angst dat de Staten niet in zouden zijn 

voor redelijke voorstellen. Als er een goed voorstel komt voor een onderzoek, van wie dan ook, zijn de 

Staten echt wel zo verstandig dat verzoek te honoreren. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de heer Bogerd dankzeggen voor zijn uitvoerige 

beantwoording. Ik zal de overgebleven punten nog even langslopen. 

Over de fractieondersteuning ben ik duidelijk geweest. Wij vinden één bedrag voor alle fracties buiten-

proportioneel. Een dergelijke besteding van overheidsgeld kunnen wij niet aan de samenleving uitleg-

gen. Laat dat duidelijk zijn. Ik vind het jammer dat de heer Kalkman daarover niets heeft gezegd. Hij had 

ons zijn gevoelens daarover kunnen geven. 

De heer Visser heeft gezegd dat hij het jammer zou vinden als het voorstel niet wordt gehandhaafd. Ik 

moet de heer Visser zeggen dat hij in deze constellatie geen recht op dat bedrag zou hebben gehad, hij 

heeft zich immers van een andere fractie afgesplitst. 

Ons standpunt is duidelijk. Het CDA steunt de optie van de VVD. Ook wij hebben dat in een concept-

amendement neergelegd, evenals twee andere zaken die ik via onze vertegenwoordiger in de commis-

sie straks aan de voorzitter van de commissie zal overhandigen. 

Wij houden vast aan ons principiële standpunt met betrekking tot het presidium, maar dat is natuurlijk 

geen punt waarvan je zegt dat het alles of niets is. Wij willen die lijn rechtstandig doortrekken... 

 

De heer Goossens: Als het presidium tot de conclusie komt dat het om praktische zaken rondom 

agendering te kunnen regelen allerlei formele puntjes en zaken van ondergeschikt belang zinvol is een 

paar mensen uit het presidium te mandateren tot het onderling in orde maken van dat soort zaken, zou 

uw fractie daartegen dan bezwaar hebben? 

 

De heer Leijten: Ja, daartegen zou ik bezwaar hebben. Ik ben tegen de optie van een klein presidium 

naast het grote presidium. Wij moeten niet meer overlegsituaties creëren. Vandaar dat de door u naar 

voren gebrachte suggestie het kleine presidium boven de markt te houden naar het oordeel van onze 

fractie niet nodig is. 

 

 

 

 

De heer Goossens: Ik heb niet bedoeld te zeggen dat het kleine presidium boven de markt moet worden 

gehouden. Ik heb voorgesteld in de concept-regeling de mogelijkheid van het in het leven roepen van 

een klein presidium in te bouwen voor het geval het presidium het nodig acht bepaalde taken aan een 
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beperkt clubje binnen die groep te delegeren. Het is wellicht onzin de hele club bij elkaar te halen om de 

agenda formeel vast te stellen of formele besluitjes te nemen. 

 

De heer Leijten: Laten wij hierover nu maar ophouden. Wij komen vast situaties tegen waarvan wij 

zeggen "laten wij daarin een wijziging aanbrengen". Dat hebben wij zojuist ook over de op te tuigen 

griffie gezegd. Natuurlijk moet er een Statengriffier komen en moet daarvoor een procedure in gang 

worden gezet, maar wij moeten vanuit een lichte opzet gaan werken en werkendeweg zullen wij wel zien 

wij wat nodig is. Wij zijn dus niet voor de optie het kleine presidium als mogelijkheid open te houden. 

Het burgerinitiatief willen wij volop de ruimte geven, wij zijn voor de laagdrempelige optie en als er geen 

meerderheid is moeten burgers die bijvoorbeeld 500 handtekening vergaren alsnog het recht hebben 

hun initiatief op de agenda te laten plaatsen. Ik stel voor dat de commissie zich hierover uitspreekt. Mijns 

inziens is het vreemd dat er fracties zijn die zich voor een hoogdrempelig burgerinitiatief uitspreken en 

daarnaast spreekrecht voor de burgers in de Statenvergadering willen.  

Dat is een verhaal dat weinig om de hakken heeft en... 

 

De heer Goossens: Waarom heeft dat weinig om de hakken? Waarom kan niet los van... 

 

De heer Leijten: De standpunten worden in de commissies ingenomen en degenen die met een burger-

initiatief komen moeten wij op dat moment de kans bieden een uitleg te geven. De meningen van de 

fracties liggen dan immers nog niet vast. Ik denk dat wij degenen die wij de gelegenheid bieden in de 

Statenvergadering te vertellen hoe zij erover denken valse hoop geven. Zoals gezegd zijn wij voor de 

laagdrempelige optie. 

Met betrekking tot het onderzoeksbudget steunen wij de opvatting van D66 niet. Normaliter worden 

besluiten bij meerderheid genomen. Daarnaast wil ik opmerken dat onderzoeken wel eens vanuit een 

politiek getinte opvatting kunnen worden aangevraagd. Het zou natuurlijk erg vreemd zijn als in dat geval 

slechts een kwart van de stemmen noodzakelijk is om een dergelijk onderzoek te laten plaatsvinden. Als 

een verzoek tot het plegen van onderzoek niet politiek getint is zal daarvoor binnen de Staten 

ongetwijfeld volop ruimte zijn, ook bij fracties die een dergelijk onderzoek niet zo hard nodig vinden. 

Een laatste opmerking van mijn kant over de fractiemedewerker in loondienst. Elke partij-organisatie 

regelt dat op haar eigen manier. Bij het CDA zijn die mensen in dienst van een stichting en de fractie 

betaalt aan de stichting een vergoeding. Wij hebben de mensen dus niet in loondienst. Ik denk dat het 

goed is nog eens naar de formulering te kijken. Het is mogelijk dat wij in een bepaalde situatie 

bijvoorbeeld studenten bij het fractiewerk betrekken - dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 

stageopdracht - en ook dan wordt geen loondienstsituatie gecreëerd. Ik stel voor dat de commissie de 

formulering nog even tegen het licht houdt. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Gehoord de discussie over de fractievergoeding voor het in 

dienst nemen van personeel zijn wij tot de conclusie gekomen dat er binnen deze Staten onvoldoende 

draagvlak is voor de door de werkgroep voorgestelde lijn. Ik wil de commissie voorstellen in de verdere 

discussie over de wijze waarop deze regeling zal moeten worden ingevuld de overweging mee te nemen 

dat de deskundige ondersteuning substantieel moet zijn, ook voor de kleine fracties, zodat alle fracties 

goed beslagen ten ijs kunnen komen. Naar de mening van mijn fractie betekent dit dat het vaste bedrag 

behoorlijk hoog zal moeten zijn en wij kunnen ons voorstellen dat daar bovenop een variabel deel 

beschikbaar wordt gesteld. Nogmaals: het vaste bedrag zal substantieel moeten zijn om te voorkomen 

dat deze vergoeding een wassen neus wordt. Ook de kleine fracties moeten in staat zijn deskundige 

ondersteuning in te huren. 

Over het kleine presidium heb ik in mijn eerste termijn al het een en ander gezegd. Ik proef binnen de 

Staten onvoldoende steun voor de suggestie de mogelijkheid van het in het leven roepen van een klein 

presidium mee te nemen. In de komende periode zullen wij zien hoe een en ander zich ontwikkelt. 

Het burgerinitiatief. Het is evident dat burgers die met een burgerinitiatief komen zich in deze Staten 

moeten kunnen uiten en hun initiatief moeten kunnen toelichten. Over dat onderwerp proef ik weinig 

verschil van opvatting. 

 

 

Het CDA stelde dat het burgerinitiatief laagdrempelig zal moeten zijn en voegde daaraan toe dat, als de 

meerderheid van de Staten niet met de agendering van een burgerinitiatief akkoord gaat, de burgers die 

zich door 500 mensen gesteund weten de mogelijkheid moet worden geboden hun burgerinitiatief 

opnieuw in te brengen en de inhoudelijke behandeling ervan door de Staten af te dwingen. Op zichzelf 
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klinkt dit voorstel sympathiek, maar ik wil erop wijzen dat het gevaar bestaat dat grote aantallen 

burgerinitiatieven deze zaal zullen bereiken en wij met een hamerslag - ik chargeer bewust - lijsten met 

burgerinitiatieven afhameren omdat wij de inhoudelijke noodzaak ervan niet inzien. Als één, twee of 

misschien individuen ons iets voorleggen... 

 

De heer Leijten: U wilt burgerinitiatieven dan maar niet... 

 

Mevrouw De Jong: Wij zouden ons over zoveel belangstelling van de burgers moeten verheugen! 

 

De heer Goossens: Dat klopt, maar een dergelijke gang van zaken zou leiden tot een devaluatie van het 

instrument burgerinitiatief. 

 

Mevrouw De Jong: Ik denk dat u iets te angstig bent. 

 

De heer Goossens: Als wij de burgers recht willen doen en ervoor willen zorgen dat het instrument 

burgerinitiatief handen en voeten krijgt, zal dat moeten leiden tot een situatie waarin de Staten zich wel 

drie keer bedenken voordat zij besluiten zo'n voorstel niet inhoudelijk te behandelen. Daarom denk ik dat 

het een goede zaak is met de drempel van 25% van de kiesdeler te werken. 

Ik kom bij het voorstel van de fractie van D66 25% van het onderzoeksbudget beschikbaar te houden 

voor een minderheid van de Staten. In eerste termijn heb ik al aangegeven dat wij de noodzaak daarvan 

niet inzien omdat wij verwachten dat er in de gedualiseerde verhoudingen ruimte zal zijn om invulling te 

geven aan gewenste onderzoeken. Op zichzelf zijn wij niet tegen het voorstel van D66, maar de 

noodzaak ervan zien wij niet in. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik kan heel kort zijn omdat wij de voorliggende voorstellen in 

onze eerste termijn al in grote lijnen hebben onderschreven. 

De heer Bogerd wil ik dankzeggen voor het door hem gegeven college, waaruit ik heb begrepen dat het 

profiel van de griffier in de bijlage is vermeld. Ik heb ook begrepen dat dat profiel impliciet al is 

vastgesteld. 

 

De voorzitter: Sterker nog: de op dat profiel gebaseerde advertentie is de deur al uit! 

 

De heer Schaap: Dank u. Dat hebben wij dus met terugwerkende kracht gedaan. 

 

De voorzitter: Dit is via de commissie AZ gelopen. 

 

De heer Schaap: Ik verwacht dat de sollicitatiecommissie op korte termijn zal worden samengesteld. Het 

gaat goed met de dualisering, wij hebben een geweldig tempo te pakken! 

Wij stemmen in met het voorstel van het CDA inzake het burgerinitiatief en de fasering daarin omdat wij 

daarmee van a naar beter gaan. 

Voor wat betreft het voorzitterschap van het presidium kunnen wij ons in de toelichting van de heer 

Bogerd vinden. Onzes inziens is dat een pragmatische oplossing waarmee recht wordt gedaan aan de 

formele situatie. Het instituut Commissaris van de Koningin is namelijk buiten de ontwikkelingsplannen 

gelaten. Dat geldt overigens voor meer aspecten. Er is nog veel meer in petto, voor wat betreft het 

dualisme staan wij nog maar aan de start. 

Het voorstel van de fractie van D66 dat erop is gericht ruimte te scheppen voor de oppositie binnen de 

Staten wijzen wij ten principale af omdat daarmee de rol van de Staten in het dualistische systeem geen 

recht wordt gedaan. Voorstellen moeten het op kwaliteit en inhoud winnen. 

Evenals u, mijnheer de voorzitter, ben ik van mening dat wij het voor wat betreft de fractievergoedingen 

niet over de hoogte van het bedrag maar over het principe moeten hebben. Om de discussie op te 

leuken wil ik opmerken mij te kunnen voorstellen dat voor afgesplitste fractieleden een bonus/malus-

regeling wordt ingesteld, waarmee de middelen van de zittende fractie worden verruimd. Dat lijkt mij een 

aardig aspect. 

 

De heer Van Daalen: Ik kan het heel kort houden, mijnheer de voorzitter. Aan hetgeen ik in eerste 

termijn naar voren heb gebracht heb ik niets toe te voegen. 

Ik kan wel mededelen dat wij het voorstel van de fractie van D66 sympathiek vinden. 
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De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Met betrekking tot de fractieondersteuning willen wij ervoor 

pleiten dat er een regeling komt die op zijn minst een voldoende bodem heeft, zodat ook de kleine 

fracties daarmee iets substantieels kunnen doen. Over de ins en outs moeten wij nog maar eens met 

elkaar praten. De kwaliteit van de inbreng van de kleine fracties blijft uiteraard van belang. Wij zijn zo vrij 

op te merken dat kwaliteit geen getal kent. Het gaat hierbij om de voorbereiding van de argumentatie. 

Daarna komt de uitspraak en dan gaat het uiteraard wel om de getalsverhoudingen die door de kiezers 

zijn bepaald. 

Het voorzitterschap van het presidium. Iedereen moet erkennen dat het systeem hoe dan ook inconse-

quent blijft. Wij moeten wachten op de gekozen Commissaris der Koningin. Zo lang die er nog niet is, 

zijn wij het meest consequent bezig als wij het voorzitterschap van de vergadering aan het voorzitter-

schap van het voorbereidingsorgaan van de vergaderingen binden. Of de mogelijkheid wordt gecreëerd 

eventueel later een klein presidium in het leven te roepen is ons om het even. Het gaat ons erom dat de 

constructie werkbaar is. 

Zoëven hebben wij onze steun uitgesproken voor de suggestie van het CDA optie A en daarop volgend 

optie B als mogelijkheid te introduceren. Wij zouden graag zien dat die mogelijkheid verder wordt 

uitgewerkt. 

Ons standpunt over het spreekrecht hebben wij in onze eerste termijn al duidelijk neergezet. 

Ik kom bij het amendement over het onderzoeksbudget. Het is duidelijk dat daarvoor geen meerderheid 

te vinden is. Ik hoop te zijner tijd aan de notulen van deze vergadering met daarin de uitspraken van de 

heer Maenhout over dit onderwerp te kunnen refereren. De heer Maenhout heeft gezegd dat voorstellen 

tot het doen van onderzoek door oppositiepartijen zullen worden gehonoreerd. Dat staat nu zwart op wit. 

De fractie van het CDA stelde zich op het standpunt dat dit soort vragen om onderzoek van oppositie-

partijen vaak politiek getint zullen zijn. Dat is juist, maar ik wil erop wijzen dat de argumentatie van de 

meerderheid ook politiek gekleurd is. Dat is dus lood om oud ijzer. 

 

De heer Leijten: U gooit een minderheid en een meerderheid op één hoop. Dat kunt u natuurlijk niet 

doen. 

 

De heer Van der Wal: Jawel, wij zitten samen op één hoop, de meerderheid en de minderheid. 

Ik wil hierover nog één opmerking maken. De grote fracties zullen zich moeten realiseren dat zij nu niet 

in de oppositie zitten maar zich een situatie zal kunnen voordoen waarin zij niet langer collegepartij zijn. 

Welke middelen willen zij dan hebben om hun politieke standpunten naar voren te brengen? 

 

De heer Goossens: Mijn fractie is van mening dat, als zich een situatie voordoet waarin een zaak aan de 

kaak moet worden gesteld en onderzoek nodig is, het standpunt van grote minderheden moet worden 

gerespecteerd en wij die minderheid de ruimte moeten geven. Ik heb dat in eerste termijn ook al gezegd 

en ik heb van de heer Maenhout min of meer dezelfde opmerking gehoord. 

 

De heer Van der Wal: Ook uw duidelijke uitspraak zal in de notulen van deze vergadering worden 

vastgelegd. Ik hoop dat wij daarop niet behoeven terug te komen en dat het vanzelf goed zal gaan. 

 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. Toen wij zoëven over de fractievergoeding spraken dacht ik 

onwillekeurig aan Vespasianus, die tegen zijn zoon Titus zei: "Pecunia non olet" oftewel "Geld stinkt 

niet". Rome stonk wel. Ik zal u onthouden waarom hij tot deze uitspraak kwam. Als iemand dat graag wil 

weten wil ik dat natuurlijk wel vertellen, daar gaat het niet om. 

De fractiemedewerker. De evenredige verdeling weegt voor ons heel zwaar. De kiezer heeft gekozen, 

maar ik ben het met de PvdA eens dat er een bepaalde bodem moet zijn. De kleine fracties mogen niet 

met een kluitje in het riet worden gestuurd, dat zou niet billijk zijn. De SGP wil straks best met een 

voorstel komen. Als jullie het daarmee allemaal eens zijn, zijn wij er snel uit. 

Het dualisme kost veel geld. Wij zijn om vijf over half acht begonnen en zullen naar ik verwacht niet voor 

tien uur klaar zijn met de behandeling van dit voorstel. Als wij het beleven mogen zal het dualisme, dat 

honderdduizenden euro's per jaar meer kost, het volgend jaar worden ingevoerd. Wat levert dat op? Ik 

was voorstander van de lijn van wijlen Thorbecke, maar ik geef mij over. 

De heer Bogerd heeft goed uitgelegd waarom de voorzitter van Provinciale Staten voorzitter van het 

presidium moet zijn. 

Voor wat betreft het burgerinitiatief blijven wij bij het door ons in eerste termijn verwoorde standpunt. Wij 

zijn gekozen, wij vormen de volksvertegenwoordiging en degenen die problemen hebben kunnen zich bij 

ons melden, thuis bij de volksvertegenwoordigers, bij de fracties of in de commissies. Er zijn vele 
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mogelijkheden. Wij zijn geen voorstanders van een op eentjes in de Staten. In het verleden heb ik 

meegemaakt dat de meerderheid echt rekening hield met de minderheid en ik heb er vertrouwen in dat 

dit in het duale stelsel ook het geval zal zijn. Daarom hebben wij geen behoefte aan het amendement 

van D66. De kracht van de democratie is nu juist dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. 

Daar staan wij toch voor? Ik zie iedereen knikken. 

Tot zo ver. Ik heb er een goed gevoel bij. Zoals gezegd komen wij nog met een voorstel voor de 

fractievergoedingen. 

 

De heer Kalkman: Mijnheer de voorzitter. Voor wat betreft de fractieondersteuning wil ik de heer Leijten 

tegemoet komen. In voorstel 6 staat "tot een maximum van €€ 23.000,-". Het is niet nodig die €€ 23.000,- 

te vragen, het kan ook minder zijn. Wij zijn van mening dat de ondersteuning niet afhankelijk moet zijn 

van de grootte van de fractie. De kleine fracties hebben per slot van rekening evenveel werk als de 

andere fracties. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik wil straks langzaam wegdutten naast de chauffeur... 

 

De heer De Wit: Wie is dat? 

 

De heer Bogerd: Ik heb er geen behoefte aan al pratend over dualisme schokkend over de weg te rijden. 

Daarom laat ik het hierbij.  

Als voorzitter van de vergadering binnen het duale systeem moet u nu het werk doen. 

 

De voorzitter: Ik zal proberen vast te stellen tot welke richtinggevende uitspraken de Staten zijn 

gekomen. 

Voorstel 6 inzake de fractie-ondersteuning. Volgens mij is volstrekt helder dat de meerderheid van de 

Staten voor een verdeling naar evenredigheid van de grootte van de fracties met een bepaalde 

basisbedrag is. De werkgroep wordt verzocht in overleg met de fracties tot een breed gedragen voorstel 

daarvoor te komen. 

Met betrekking tot voorstel 8 heeft de meerderheid van de Staten zich op het standpunt gesteld dat de 

koppeling tussen het voorzitterschap van Provinciale Staten en het voorzitterschap van het presidium in 

stand moet blijven. 

Voorstel 9 over het kleine presidium. Ik heb de indruk dat het voorstel daarvoor een optie open te laten 

niet wordt gesteund. 

Voorstel 12 betreffende het burgerinitiatief en het spreekrecht. Vast staat dat de meerderheid van de 

Staten voor optie B is. De suggestie is gedaan een voorslag mogelijk te maken, waarbij burgers het recht 

wordt gegeven zonder dat ze zoveel handtekeningen hebben verzameld de Staten de vraag voor te 

leggen of een punt in bespreking kan worden genomen. Dat is een nieuwe vorm van het recht van 

petitie, dat al bestaat. De afspraak wordt gemaakt dat op een bepaalde wijze met die vraag zal worden 

omgegaan. De vraag zal niet slechts voor kennisgeving worden aangenomen, wat met een petitie wel 

kan gebeuren. 

Ik stel vast dat de werkgroep wordt gevraagd de door de heer Leijten naar voren gebrachte variant uit te 

werken. Hoe zou die eruit kunnen zien?  Door sommigen zijn bezwaren naar voren gebracht tegen 

mogelijke effecten van deze variant en is gezegd dat getracht zal moeten worden de bezwaren te 

ondervangen. In ieder geval staat vast dat indieners van een burgerinitiatief spreekrecht in de Staten 

moeten krijgen. Daarover bestaat geen misverstand. 

Blijft over de vraag of er los van de burgerinitiatieven spreekrecht voor burgers in de Statenvergaderin-

gen moet komen. Ik heb de indruk dat de meerderheid van de Staten het spreekrecht voor de burgers tot 

de commissies wil zien beperkt. Ook die conclusie moet worden meegenomen. 

Blijft over het voorstel van de fractie van D66 met betrekking tot het onderzoeksbudget, dat door de 

meerderheid van de Staten niet wordt gesteund. 

Ik neem aan dat de Staten op deze manier voldoende richting hebben aangegeven en stel voor deze 

discussie nu te sluiten. 

Ik dank de voorzitter en de leden van de werkgroep voor de vele werkzaamheden. Als voorzitter van de 

Staten onderschrijf ik de vele complimenten die daarvoor zijn uitgesproken. 

   

Zonder hoofdelijke stemming wordt met inachtneming van de gemaakte kanttekeningen met algemene 

stemmen conform het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 
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5. Voorstel inzake EPD-aanvraag internationalisering innovatieve producten (projectnummer EPT 301006) 

De heer Mossad: Mijnheer de voorzitter. Het initiatief zaken te doen buiten de grenzen van Nederland is 

altijd goed, maar een snel resultaat of rendement kost veel tijd en energie. 

Ook het initiatief van ID-NL negen Nederlandse bedrijven te begeleiden is waardevol, vanwege haar 

relaties met de markt van de Verenigde Staten. In de commissie ELPOO hebben wij echter wel vragen 

gesteld over de constructie van ID-NL b.v. en de participatiemaatschappij ID-NL Blossom N.V.. Wij 

hebben van het college extra informatie gekregen over deze constructie. Het blijft een complexe, maar 

volgens deze informatie wel een transparante organisatiestructuur. Wij kunnen deze complexiteit 

accepteren en hopen dat de negen bedrijven goede resultaten zullen bereiken. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. De D66-fractie heeft bij de commissiebehandeling van dit 

voorstel een voorbehoud gemaakt en onzes inziens terecht een vraag gesteld over mogelijke concur-

rentievervalsing en de rol van de provincie versus ID-NL Blossom N.N.. Onder andere om die reden 

heeft de Gedeputeerde een nadere toelichting toegezegd en die is er ook gekomen. Deze toelichting 

geeft aan dat het bij ID-NL Blossom N.V. weliswaar om een complexe organisatiestructuur gaat, maar 

die structuur wel binnen de mazen van de wet past. Om ons gerust te stellen staat een en ander 

bovendien onder toezicht van het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandsche Bank. Niet 

het feit dat de vakafdeling veel waarde hecht aan het voorstel, maar onze eigen afweging, voor een deel 

gebaseerd op de nagezonden toelichting, heeft bij ons de doorslag gegeven en ik kan u mededelen dat 

wij met dit voorstel akkoord gaan. 

Tenslotte willen wij de Gedeputeerde vragen of hij enkele voorbeelden kan noemen van innovatieve 

producten die voor deze regeling in aanmerking komen. Dat geeft meer transparantie voor wat betreft dit 

voorstel. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Wij moeten vaststellen dat het voorliggende 

voorstel een uitstekende uitvoering is van een regeling die goed binnen het Regionaal Innovatie- en 

Technologieplan past. 

De D66-fractie wil ik graag nog meer geruststellen: doordat dit voorstel in de De Minimus-regeling past 

erkent ook de Europese Unie dat zij niet als concurrentievervalsend moet worden gezien. 

Ik ben het er wel mee eens dat de situatie complex is. Dat heeft te maken met risicoafscheiding en de 

participatie van een aantal investeerders. Omdat het om concurrentiegevoelige zaken gaat kan ik in het 

openbaar geen voorbeelden geven. Wij hebben de Staten in beslotenheid over een aantal zaken 

geïnformeerd. Als wij wat verder zijn zal ik de Staten in beslotenheid in de commissie nader informeren. 

De fractie van het CDA wil ik dankzeggen voor het door haar uitgesproken compliment. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Met excuses... 

 

De voorzitter: Was u nog bezig met de dualisering? 

 

De heer Schaap: Ja, mijnheer de voorzitter. 

Ik wil de Gedeputeerde nog een vraag stellen over de constructie. Kan hij ingaan op de vraag of deze 

constructie ook in het bedrijfsleven herkenbaar is en aangeven hoe hij daar in termen van inzichtelijkheid 

naar kijkt in het kader van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid als Gedeputeerde en de 

verantwoordelijkheid van de Staten, die met dit voorstel instemmen? 

In de ambtelijke nota staat bij de doelstelling van het project dat de stichting MKB-bedrijven helpt bij de 

internationalisering. Ik begrijp wat bedoeld wordt, maar mijns inziens gaat het om de internationalisering 

van producten. Naar mijn mening is het verschil cruciaal. De constructie is behoorlijk dichtgetimmerd en 

de wijze waarop met bedrijfsgegevens en factsheets en dergelijke wordt gewerkt wekt de indruk dat de 

informatie bijna wordt gepatenteerd door de partij die het bedrijfsleven helpt. Zo lijkt het althans als je de 

toelichting en de oplegnota leest. 

Ik begrijp dat dit project voldoet aan de Europese richtlijn 9752, maar misschien is het wenselijk dit soort 

zaken juist wel Europees te gaan aanbesteden. De partijen die dan tenderen in de richting van een 

constructie die over internationalisering gaat, kunnen dan werkelijk in die context beoordeeld worden. 

Misschien is het helemaal niet verkeerd als een firma uit Duitsland of Engeland in zo'n prefase een rol 

speelt. Ik hoop dat de Gedeputeerde mij in dat opzicht op weg kan helpen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De stichting is slechts een vehikel om de parti-

cipanten en de Europese subsidie bij elkaar te brengen. Het is juist dat het bij internationalisering gaat 
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om het vastleggen van patenten en de expertise van ID in het internationale vlak aan de bedrijven ter 

beschikking kan worden gesteld. Dat is het aardige. 

In deze provincie hebben wij grote bedrijven die in bepaalde processen als voortrekker dienen en die zo 

vriendelijk zijn hun kennis ter beschikking te stellen van het MKB. Dat doen zij op het gebied van de 

internationalisering en het vastleggen van patenten. Sprekend over het tenderen en dergelijke noemde 

de heer Schaap een firma uit Duitsland of Engeland. De Europese subsidie zal dan lastig zijn omdat wij 

vehikels moeten hebben die zich binnen deze provincie vestigen. Uiteraard is er de mogelijkheid dat via 

een stichting te doen, maar zoals gezegd is ID bereid kennis ter beschikking te stellen binnen het kader 

van deze regeling. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben in de commissie een voorbehoud gemaakt en ik kan 

u nu melden dat wij met het voorstel instemmen. Ik wil wel de kanttekening maken dat de Gedeputeerde 

heeft aangegeven wat zijn opvatting over de constructie is, maar niet heeft gezegd hoe hij zich daarbij 

voelt. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

6. Voorstel inzake “De Aanjager” “Subsidies 2002 en 2003 BV De Aanjager aan de hand van het 

bedrijfsplan” 

De voorzitter: Voor de goede orde meld ik dat in het concept-besluit het gedeelte tussen haakjes kan 

vervallen. Dat gedeelte gaat over het voorbehoud met betrekking tot de vaststelling van de begroting van 

2003, die inmiddels is vastgesteld. 

 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. Ik kan vrij kort zijn. Bij de aantekening over het 

advies van de commissie is vermeld dat de VVD een voorbehoud heeft gemaakt. Dat voorbehoud had 

betrekking op het bedrag voor de begroting 2003. Gedeputeerde Dijksma heeft de vorige week duidelijk 

aangegeven dat de kosten die voor directievoering waren gereserveerd waarschijnlijk zullen meevallen 

en zijn verklaring was voor ons voldoende. Dat betekent dat wij kunnen instemmen met de gevraagde 

subsidie voor 2002, die gelijk is aan het daarvoor gereserveerde bedrag, en ook instemmen met het 

bedrag voor 2003. 

 

De heer Zijlstra: Mijnheer de voorzitter. Het is u bekend dat het reeds lang de wens is van de CDA-

fractie te kunnen beschikken over een instantie die het huidige en het toekomstige bedrijfsleven kan 

faciliteren. Geen ontwikkelingsmaatschappij die in onze bescheiden provincie misschien snel topzwaar 

zal worden, maar een intermediair die stimuleert met betrekking tot nieuwe en innoverende bedrijvigheid.  

Het lijkt mij dat het college hierin middels dit voorstel is geslaagd of beter gezegd voorlopig is geslaagd, 

zodat de B.V. Holding met "De Aanjager" aan de slag kan. In onze optiek is dat hard nodig. Wij zitten 

nog steeds met de onbalans tussen wonen en werken en voorts is het de moeite waard dat de EPD-

gelden in de nog vrij korte periode die resteert verantwoord kunnen worden weggezet. Deze intermediair 

zal daarin een rol kunnen en moeten spelen. 

Tenslotte spreek ik de wens uit dat met dit instituut samen met gemeenten en bedrijfsleven een kansrijk 

beleid zal worden neergezet, een Flevolandse aanpak op de Flevolandse maat. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Het doel van "De Aanjager", het versterken van 

de economische structuur in Flevoland, ondersteunen wij natuurlijk van harte. Wij zetten nog wel steeds 

een groot vraagteken bij de vraag of dat door middel van "De Aanjager" inderdaad zal gebeuren, dit 

gezien de ervaringen met ontwikkelingsmaatschappijen elders in den lande. 

Bij de start hebben wij de vrees uitgesproken dat het niet bij de aanvankelijke ƒ 300.000,- aan kosten per 

jaar zou blijven, maar de kosten zouden toenemen. Die vrees zien wij bewaarheid en wij hebben niet de 

garantie dat de toename van de kosten tot het gewenste resultaat zal leiden, maar "De Aanjager" is nu 

eenmaal gestart en wij vinden dat wij deze organisatie enkele jaren de kans moeten geven om zich te 

bewijzen. Ik denk dat wij de vinger goed aan de pols moeten houden en moeten bekijken of het lukt. Als 

het niet lukt, zullen wij er niet te lang mee moeten doorgaan. Mede omdat het bedrijfsplan er goed uitziet 

willen wij nu met dit voorstel instemmen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. In eerdere fasen hebben wij onze steun verleend aan het 

initiatief met betrekking tot de B.V. "De Aanjager". Dat wil ik hier opnieuw onderstrepen. 
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Ik heb mij erover verbaasd dat afgelopen donderdag bij de begrotingsbehandeling de algehele klacht 

over de kosten van de directievoering breed werd gehoord en nu niet. 

Wij hebben daarover een veel constructievere opvatting. Wij zijn van mening dat de directievoering voor 

wat de kostensfeer betreft op een andere manier kan worden aangepakt dan in het voorstel is 

aangegeven en het is relevant te weten wat de Gedeputeerde daarvan vindt. 

De voorziene projectsubsidies van €€ 113.000,- zijn onzes inziens veel te laag. Als na lang beraad en 

jarenlang voorwerk de B.V. "De Aanjager" het licht ziet, moeten wij die B.V. ook faciliteren zodat zij 

substantieel iets kan gaan doen. 

Ik ga uit van de veronderstelling - die is niet privé - dat de directievoering eigenlijk voortvloeit uit het 

vraagstuk van een naijleffect van de personele bezetting in dit huis. Onder andere is het denkbaar dat 

het budget dat uit deze middelen beschikbaar is wordt toegevoegd aan de projectsubsidie voor "De 

Aanjager" en vervolgens de extra directiekosten uit de reserve boventallig personeel worden gedekt. 

Daar zit nog €€ 520.000,- in. Ik verwijs naar pagina 87 van deze stukken. Ik wil graag van de 

Gedeputeerde vernemen wat hij van die variant vindt. 

Wij zijn van mening dat het middel een rol zal gaan vervullen, maar dat kan alleen als "De Aanjager" 

gefaciliteerd wordt en vanaf nu een vliegende start kan gaan maken met een onwaarschijnlijk energieke 

en voortvarende directie, die "De Aanjager" tot een succes kan maken. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Ook de fractie van D66 heeft met betrekking tot dit voorstel 

een voorbehoud gemaakt. 

De vorige week hebben wij dit onderwerp uitgebreid besproken en ik kan u nu mededelen dat de 

Gedeputeerde de grond waarop ons voorbehoud was gebaseerd heeft weggenomen. Het tijdstip waarop 

de nieuwe directie zal toetreden is in de tekst nog niet aangepast, maar ik neem aan dat de tekst door 

de daarover de vorige week door de Gedeputeerde gedane uitspraak materieel is achterhaald. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Tijdens de commissievergadering kregen wij het hoofdmenu na 

het toetje. Doordat de Gedeputeerde eerder weg moest kregen wij de toelichting op het voorstel inzake 

"De Aanjager" pas na de vergadering. Die toelichting is voor ons voldoende reden om voor dit voorstel te 

zijn. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik ben blij met het enthousiasme voor "De 

Aanjager", dat door de woordvoerder van de fractie van het CDA het sterkst is verwoord. 

De inzet van de EPD-gelden is een punt, daarmee ben ik het eens. Wij gaan om met belastinggeld en 

moeten dat geld op een goede en verantwoorde wijze inzetten en ervoor zorgen dat de inzet ervan een 

duidelijk effect heeft. Vanuit "De Aanjager" zal daartoe inzet worden gepleegd. Dat is belangrijk. 

Ik wil erop wijzen dat in deze aanvraag ook de extra kosten voor de holding zitten. Het gevraagde extra 

budget is dus over de holding en "De Aanjager" te splitsen en uiteraard is het grootste deel daarvan voor 

de personele invulling van "De Aanjager" bestemd. 

De vorige week heb ik de toezegging gedaan dat de nieuwe directie niet voor 1 juli in dienst zal treden. 

Misschien zal de invulling nog wel later plaatsvinden. Tot die datum zitten wij met een directeur die 

slechts drie dagen per week werkt en wij zullen moeten bezien hoe wij die functie gaan invullen. Wij 

willen een vijfdaagse invulling van deze functie en moeten zien hoe wij dat kunnen aanpakken. Daarvoor 

zullen kosten moeten worden gemaakt. Binnenkort zullen wij met de directie over de invulling gaan 

praten. 

Wij geven "De Aanjager" een subsidie en ik wil absoluut geen vermenging hebben tussen de personele 

inzet in dit huis, de personele inzet bij "De Aanjager" en de daarbij behorende lasten. De PvdA heeft 

gezegd de vinger aan de pols te willen houden. Wij geven een controleerbare subsidie en gaan bepalen 

wat "De Aanjager" voor dat subsidiebedrag heeft gedaan. Dat is de vinger aan de pols. Op die wijze 

houden wij het transparant. Een vermenging met onze eigen personeelskosten zou naar mijn mening 

niet juist zijn. In het voorstel de kosten ten laste van de reserve boventallig personeel te brengen kan ik 

mij dan ook niet vinden. Als middelen overblijven kunnen die middelen eventueel ten behoeve van 

projecten worden ingezet. Wij geven "De Aanjager" een subsidie om bepaalde zaken te regelen. Voor dit 

jaar zijn bijvoorbeeld twee separate subsidies aangevraagd voor twee activiteiten die zullen plaatsvinden 

- Burgerland en een gezamenlijk promotiebeleid -, wat op zo'n moment uiteraard niet nodig is. 

De PvdA heeft een kritische houding en wees op andere ontwikkelingsmaatschappijen. Ik denk dat de 

ontwikkelingsmaatschappijen die alleen een stimulerende functie hebben duidelijk succesvoller zijn 

geweest dan de ontwikkelingsmaatschappijen die een hybride karakter hebben en zich op meerdere 

dingen richten. Wij hebben gekozen voor een constructie die is gericht op het ontwikkelen, het aanjagen 
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dus, en vertrouwen erop dat "De Aanjager" succesvol zal zijn. Ik zal de vinger nog iets vaker aan de pols 

houden dan de Staten en de resultaten eens in het halfjaar aan de commissie voorleggen. Dit is een 

experiment en wij gaan ervan uit dat het succesvol zal zijn. 

 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. De VVD heeft niet direct de intentie "De 

Aanjager" nog sterker toe te juichen dan zij dat in het verleden heeft gedaan. Dat mag gevoeglijk bekend 

zijn. Wij ondersteunen "De Aanjager" en zijn blij met de beantwoording van de Gedeputeerde van de 

gestelde vragen. 

Ons rest niets anders dan het uitspreken van de hoop dat de gelden zeer goed zullen worden besteed 

en wij het volgend jaar een goed bedrijfsplan voor 2004 onder ogen zullen krijgen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Wat vindt de heer Dijksma van het ambitieniveau van "De 

Aanjager" zoals dat nu is geformuleerd, inclusief de beschikbaarheid van de middelen? 

Op het niveau van Burgenland activiteiten voor een werkbezoek ontwikkelen is uitmuntend, maar dat zijn 

de nitty gritty van het operationele van "De Aanjager" die in deze van onwaarschijnlijk energieke 

bedrijfslevenactiviteiten gonzende provincie op zijn minst na een eindeloze voorbereidingstijd een 

flitsende start moet kunnen maken.  

In diezelfde context heb ik een vraag gesteld over een ambtelijk iemand uit deze organisatie, die 

kwartiermaker is geweest in de fase voordat "De Aanjager" operationeel werd. De constellatie geeft 

duidelijk aan dat die persoon nu in de directievoering als kostenpost moet meelopen en ik wil graag 

duidelijkheid hebben over de rechtspositie van deze voormalige ambtenaar - misschien is deze persoon 

nog steeds ambtenaar -, zodat wij weten of daadwerkelijk een scheiding is aangebracht, dit ter meerdere 

eer en glorie van de start van "De Aanjager". 

 

De heer Baarsen: Mijnheer de voorzitter. Het zal u bekend zijn dat wij de aantekening wensen dat wij 

tegen dit voorstel stemmen. Wij hebben dat de vorige week bij de behandeling van de begroting ook 

gezegd. De argumenten die door de Gedeputeerde zijn aangedragen hebben er niet voor gezorgd dat 

wij nu de vrijmoedigheid hebben voor "De Aanjager" te kiezen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik stel vast dat de ChristenUnie een 

consequente lijn volgt. 

GroenLinks, die ervan uitgaat dat Burgenland de enige activiteit van "De Aanjager" is, heeft volgens mij 

het verslag waarin is aangegeven wat is gedaan en wat is bereikt nog niet gelezen. In dat verslag staat 

meer. 

Om even inhoudelijk op Burgenland in te gaan: daar gaat een groep van 24 mensen uit Flevoland 

naartoe. Burgenland is ook een doelstelling 1-gebied in een rijk land, het enige doelstelling 1-gebied in 

Oostenrijk. Wij gaan met Burgenland "best practices" uitwisselen en met elkaar bekijken welke 

successen wij hier hebben en welke successen zij daar hebben. In Burgenland is men voor wat de 

ontwikkelingsmaatschappij betreft een aantal stappen verder dan wij. Wij gaan kijken wat daar is 

neergezet en hopen daar een stuk kennis op dit gebied te krijgen. 

In de richting van het CDA wil ik opmerken dat wij daar samen met de gemeenten en het bedrijfsleven 

naartoe gaan. Dat is het goede. Als dit formele besluit is genomen hopen wij dat "De Aanjager" er echt 

staat en niet langer alleen de kwartiermaker bezig is. Wij gaan naar een echte invulling toe en willen de 

gemeenten en het bedrijfsleven daarvoor enthousiasmeren en wel zodanig, dat zij daarin op een 

gegeven moment zullen participeren. Op die manier zullen wij ook van andere kanten fondsen krijgen 

om de Flevolandse economie te kunnen stimuleren. 

De kwartiermaker werd door "De Aanjager" betaald en door de provincie uitgeleend. Dat is heel transpa-

rant, de kosten zijn duidelijk te zien bij "De Aanjager" en de resultaten van "De Aanjager" zijn ook te zien. 

Aan die transparantie wil ik vasthouden. Anders kunnen wij nooit met elkaar afrekenen. 

 

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

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

hebben tegengestemd. 

 

7. Voorstel inzake inzet stelpost “Intensivering bibliotheekwerk” voor 2002 

De heer Van der Avoort: Mijnheer de voorzitter. Uit het rapport "Open poort tot kennis", opgesteld in het 

jaar 2000, blijkt dat het bibliotheekstelsel in Nederland versterkt moet worden. De provincie zal bij de 

uitvoering daarvan een andere rol toebedeeld krijgen en voor Flevoland betekent het nieuwe stelsel dat 
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moet worden nagedacht over een betere organisatie van de bibliotheken met het doel het 

bibliotheekwerk te vernieuwen. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe een stuurgroep ingesteld die 

binnenkort met een projectplan zal komen en daarna zal worden besloten in welke richting wij met het 

provinciale bibliotheekwerk zullen gaan. Wij wachten de ontwikkelingen om tot een moderne 

bibliotheekorganisatie te komen met belangstelling af. 

Mijn vraag aan de Gedeputeerde is wanneer wij het projectplan tegemoet kunnen zien, dit gezien de 

discussie en de vraagstelling in de commissie of de bibliotheken de zwaardere taken wel aan kunnen. 

Vooruitlopend hierop is het voorstel aan de orde de stelpost eenmalig in te zetten. De stelpost zal onder 

andere worden bestemd om een wetenschappelijke steunfunctie nieuwe stijl voor Flevoland te Almere te 

ontwikkelen. De VVD is hiervan voorstander, dit temeer daar een WSF een belangrijke loot van de 

bibliotheek is. Gespecialiseerde informatie kan dan worden geboden. 

Tevens is het voor de ontwikkeling van Almere positief dat door deelname van de wetenschappelijke 

steunfunctie een basis wordt gelegd voor een grote stadsbibliotheek, die ook belangrijk wordt voor de 

informatievoorziening aan studenten. 

De VVD gaat van harte akkoord met het voorstel. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Dankzij de herstructurering van het provinciale 

bibliotheekwerk zal ook het bibliotheekwerk in Flevoland, met name de provinciale rol daarin, steviger 

worden neergezet. Dat doet ons deugd, want met het verstrijken van de jaren bleek de lichte SSBF-

constructie steeds meer te wrikken en was ook de financiële bijdrage van de provincie wel erg mager. 

Wij vinden dat de bibliotheken een belangrijke functie in onze samenleving vervullen. 

Wij kunnen van harte instemmen met de subsidiëring van de bibliotheek Urk en de bibliotheek Zeewolde 

voor het professionaliseringstraject en dat dan via de SSBF.  

Daarnaast zijn wij blij met de voorbereiding van de wetenschappelijke steunfunctie van de bibliotheek 

Almere. Ik denk dat dit een voorziening is die hoort bij een grote stad en die voorziening op de goede 

manier, namelijk op een moderne digitale wijze, wordt opgezet, een manier die past bij Almere. 

Bovendien is het interessant daarmee ervaring op te doen zodat wij kunnen zien of een en ander in de 

praktijk goed functioneert. 

Wij zijn verbaasd over de opmerking op bladzijde 5 van het voorstel dat Flevoland sinds 1995 net als 

andere provincies via het provinciefonds middelen krijgt voor de instandhouding van een 

wetenschappelijke steunfunctie en deze middelen elders en dus niet voor het bibliotheekwezen zijn 

ingezet. Ik ben benieuwd of dat destijds met de Staten is besproken. 

Wij hebben nog een tweede vraag, namelijk over de formulering die daarop volgt, namelijk "Het 

uiteindelijke voorstel voor een structureel budget voor de WSF zal dan ook aanzienlijk lager liggen dan 

de subsidie waarover andere WSF-bibliotheken beschikken." Gemiddeld is dat €€ 200.000,-. Onze vraag 

is of dit betekent dat de provincie Flevoland daarvoor minder geld krijgt dan andere provincies. Of is het 

zo dat wordt voorgesteld hieraan minder geld te besteden? 

Overigens stemmen wij in met het voorstel. Dat moge u duidelijk zijn. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Wij stemmen van harte in met dit voorstel. 

Ik wil een poging doen te achterhalen wat het ambitieniveau van Gedeputeerde Dijksma is in het kader 

van de kennisinfrastructuurversterking. Het verbaast mij dat wordt voorgesteld met een dergelijk luttel 

bedrag dit soort geweldige instellingen te faciliteren. Ik hoor het antwoord wel. 

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie gaat van harte akkoord met dit voorstel. Dat geldt 

zowel voor de ondersteuning van Zeewolde en Urk als voor de wetenschappelijke steunfunctie in 

Almere. Wij zijn met dit voorstel op de goede weg. 

Ik heb geconstateerd dat in het advies van de landelijke stuurgroep de provincie Flevoland en de SSBF 

als voorbeeld worden aangevoerd voor andere provinciale bibliotheekcentrales en wil daarvoor graag 

mijn complimenten uitspreken. Dit is eigenlijk een tussenstap en wij zien met belangstelling uit naar het 

vervolg. 

Voorts wilde ik u dezelfde vraag stellen als de heer Van der Avoort. Wij wachten het antwoord daarop af. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het goed is met een trieste 

mededeling te beginnen. Tussen het moment waarop dit stuk in de bundel is terechtgekomen en heden 

heb ik moeten constateren dat het ambitieniveau van 1 november - die datum is al verstreken -, de 

datum waarop de stuurgroep een besluit had kunnen nemen naar aanleiding van voorbereidend werk 

door de SSBF en de zes bibliotheken, schipbreuk heeft geleden. Ik zou bijna zeggen dat een parallel valt 
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te trekken tussen ons OO-traject en dit traject. Van meet af aan heb ik dit heel erg "bottom up" willen 

doen en heb ik heel interactief getracht er met de besturen en met de directies uit te komen. Gisteren 

ben ik tot de conclusie gekomen dat wij met zes bibliotheken spreken en tenminste vijf voorstellen 

hebben waarover men het niet eens wordt. Naar analogie van het OO-traject ben ik daarom voornemens 

nu ook top down te gaan werken en in dit huis een voorstel te laten uitwerken dat wij de bibliotheken 

zullen voorleggen. Helaas moet ik constateren dat het anders niks wordt, maar dat proces kost tijd. Wij 

hebben de stuurgroepvergadering moeten uitstellen want er is absoluut nog geen rijp voorstel. Dit is een 

trieste constatering, maar ik hecht eraan de Staten dit klip en klaar te vertellen. 

Natuurlijk moet de wetenschappelijke steunfunctie bij de grootste bibliotheek komen. Wij gaan er met z'n 

allen vanuit dat de stad Almere ooit zo groot zal worden, dat daar niet alleen HBO maar ook universitair 

onderwijs zal worden aangeboden. De wetenschappelijke steunfunctie hoort in Almere te zijn. Daarover 

is iedereen het wel eens, de andere vijf bibliotheken zien dat ook wel in. De afspraken daarover 

stagneren echter toch door hetgeen ik zojuist heb verteld. 

Mevrouw Van Hulten heeft een vraag gesteld over de kosten van de wetenschappelijke steunfunctie. 

Waarom zijn de kosten in onze provincie zo veel lager dan in andere provincies? Wij zijn de enigen die 

het volledig digitaal willen doen, wat betekent dat wij niet veel strekkende meters boeken behoeven op te 

slaan. Om die reden zijn de kosten veel lager. 

Voorts wil ik erop wijzen dat de kosten van de vierkante meters die wel nodig zijn - de benodigde 

mensen zullen ergens moeten bivakkeren - door de grootste bibliotheek, in casu de bibliotheek van 

Almere, gedragen worden. Daarover zijn principeafspraken gemaakt. Een deel van de kosten wordt dus 

betaald door de bibliotheek Almere en een deel wordt uiteraard door ons betaald. Nogmaals: omdat wij 

alleen maar digitaal werken kan deze ontwikkeling goedkoper worden gerealiseerd dan in traditionele 

bibliotheken, die ook strekkende meters boeken hebben. 

In de richting van de PvdA-fractie, die stelde dat de provinciale rol moet wordt verstevigd, wil ik 

opmerken dat dat moge blijken uit het feit dat ik heb besloten hieraan top down te gaan werken. 

 

De heer Van der Avoort: Mijnheer de voorzitter. Het lijkt mij verstandig dat de voorbereiding van de 

wetenschappelijke steunfunctie in Almere wordt voortgezet. Wij wachten uw voorstel af. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Dat het digitaal goedkoper kan begrijp ik wel, 

maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was hoeveel wij via de doeluitkering voor de wetenschappelijke 

steunfunctie krijgen. Krijgen wij minder dan wij daaraan besteden en als wij meer krijgen, waaraan 

besteden wij dan het meerdere? 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik dank de Gedeputeerde voor het slechte nieuws. 

Ik veronderstel dat het Statenvoorstel nog steeds staat en hij zijn voorstel handhaaft. Is dat juist? 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Op de vraag van mevrouw Van Hulten moet 

ik antwoorden dat wij nog geen steunfunctie hebben en daaraan ook nog geen geld hebben uitgegeven. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: In het voorstel staat dat wij daarvoor sinds 1995 al wel geld ontvangen. 

Ik ben benieuwd hoeveel geld wij daarvoor per jaar krijgen en of wij het geplande bedrag daaruit kunnen 

betalen. Overigens kan ik mij voorstellen dat u deze vraag nu niet kunt beantwoorden en daarop later 

zult terugkomen. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Dat zal ik graag doen. Op dit moment kan ik het bedrag niet noemen. 

U krijgt daarover schriftelijk bericht. 

De heer Schaap heeft gevraagd of het voorstel wordt gehandhaafd. In ieder geval wordt het voorstel 

achter het eerste aandachtbolletje gehandhaafd. Dat is geen probleem. De professionalisering van de 

twee kleine bibliotheken die een andere financieringsstructuur hebben gaat in ieder geval door. 

Voor wat betreft de WSF in Almere is bepalend of Almere blijft meedoen. Ik ga daarvan uit en ga er ook 

voor dat de steunfunctie bij de grootste bibliotheek zal moeten aansluiten. Daarover bestaat ook geen 

verschil van mening. 

Overigens is het wel zo dat wij bij de top down-benadering de bibliotheek van Almere binnen boord 

moeten zien te houden. Dat is een voorwaarde voor dit besluit. In principe gaan wij daar voor. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 
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8. Advies van de Awb-adviescommissie inzake subsidieaanvraag Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) 

Flevoland 

De voorzitter: Ik moet u vragen in het gestelde achter het derde gedachtestreepje het voorbehoud met 

betrekking tot de vaststelling van de begroting 2003 door te halen. 

 

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

gewijzigde voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

9. Voorstel inzake afwijzing subsidieverzoek Stichting Tikvah Woonbegeleiding 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn het eens met deze afwijzing, maar 

denken dat de aangevoerde gronden voor de afwijzing niet juist zijn. Wij hebben begrepen dat de 

Stichting Tikvah jongeren boven de achttien jaar opvangt en begeleidt. In ieder geval zijn dat geen 

jongeren die nog onder de jeugdhulpverlening vallen en dus denk ik dat ze niet te vergelijken zijn met de 

jongeren die in het kader van "Enkeltje zelfstandig" worden opgevangen. De Stichting Tikvah heeft 

duidelijk aangegeven dat zij geen personen met een psychiatrische achtergrond of met een verslaving 

begeleidt. Ook de vergelijking met de RIBW Flevoland komt dus niet in aanmerking. Wij denken dat het 

hierbij gaat om een vorm van maatschappelijke opvang, die onder de gemeente Lelystad of onder de 

gemeente Almere als centrum voor de maatschappelijke opvang ressorteert en dat de afwijzingsgrond 

voor dit verzoek zou moeten zijn. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Mevrouw Van Hulten heeft een 

afwijzingsgrond toegevoegd aan de afwijzingsgronden die het college heeft geformuleerd. Ik zou bijna 

zeggen dat de argumenten om dit verzoek af te wijzen alleen maar sterker worden. 

Voor wat betreft het afwijzen van dit verzoek zijn wij het eens, wij zijn het dus eens over het voorstel dat 

voorligt. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Ik heb dit gezegd omdat ik wil voorkomen dat 

de Stichting Tikvah in beroep gaat tegen het besluit dat wordt genomen. 

 

De voorzitter: Wij zullen de door u gemaakte opmerkingen meenemen bij het opstellen van de 

beschikking die wij naar aanleiding van dit Statenbesluit zullen laten uitgaan. Ik neem aan dat dit een 

goede afspraak is en de Staten ons willen machtigen de beschikking aan te passen. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

10. Voorstel inzake Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2003-2006 en het Provinciaal 

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2003 

De heer Van der Avoort: Mijnheer de voorzitter. In de commissie hebben wij heel duidelijk uitgesproken 

dat wij bezorgd zijn over de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg. De vorige week, bij de 

financiële beschouwingen, zijn wij daarop ook ingegaan. Extra provinciale middelen inzetten is niet 

structureel. Alleen een eerlijke verdeelsystematiek kan de extra vraag naar jeugdzorg opvangen. 

Daarnaast zijn wij bezorgd over de invoering van de Wet op de Jeugdzorg. Met het recht op jeugdzorg 

zal de vraag naar jeugdzorg immers toenemen en ook de betere informatievoorziening en de 

bekendheid van het Bureau Jeugdzorg zullen ertoe bijdragen dat de vraag naar jeugdzorg toeneemt. Er 

zal voldoende capaciteit moeten zijn om de wachtlijsten te verkorten. Voor ons was dit reden voor de 

motie van de PvdA en de ChristenUnie te stemmen. 

 

 

Een andere belangrijk punt is de preventieve jeugdzorg. Vroege signalering op onder andere de scholen 

dient professioneel ondersteund te worden. Afstemming, lokaal en provinciaal, is onontbeerlijk. Hier ligt 

een taak voor de gemeenten en het lokale gezondheids- en jeugdbeleid. Volgens ons gaat het duidelijk 

om de versterking van de preventie. Het college zal de uitvoering van de convenanten en de 

zogenaamde maatwerkafspraken kritisch moeten volgen. 

Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de noodzaak van informatieverkrijging om de jeugdzorg een 

juiste provinciale sturing te kunnen geven, dit met name op basis van kwantitatieve gegevens. Volgens 

de informatie is dat ook het landelijke punt waardoor de behandeling van de Wet op de Jeugdzorg is 
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uitgesteld. De Staten hebben extra middelen beschikbaar gesteld, zodat het Bureau Jeugdzorg de 

minimaal noodzakelijke ICT-investeringen zal kunnen doen. 

Uit de begroting 2003 en de nu voorliggende begrotingswijziging blijkt dat al ruim €€ 20 miljoen naar de 

instellingen op het gebied van de jeugdzorg gaat. Dat is veel geld voor de organisatie van de 

jeugdhulpverlening. Op zichzelf is dat begrijpelijk, maar er wordt steeds meer geld gevraagd en de VVD 

is daarom van mening dat de vraag gesteld moet worden welk deel van de subsidies direct aan de 

opvang van jongeren in nood wordt besteed. 

De VVD gaat akkoord met het voorliggende beleidskader en het uitvoeringsprogramma 2003-2006 en 

dankt de afdeling voor de inspanningen die zij heeft verricht om tot deze duidelijke beleidsdocumenten te 

komen.  

Ook waarderen wij de ambtelijke ondersteuning bij de presentatie van de kernpunten van het provinciaal 

jeugdbeleid, die eerder op initiatief van mevrouw Van Hulten en mevrouw Joosse met de 

commissieleden zijn besproken. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Het provinciaal beleidskader jeugdzorg 2003-2006 en 

het provinciaal uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2003 liggen ter vaststelling voor ons. Het verhaal is 

duidelijk, maar de financiën blijven ons zorgen baren. Het spijt de CDA-fractie dat de voorziene Wet op 

de Jeugdzorg weer een jaar op zich zal laten wachten. Als provincie hebben wij in de afgelopen jaren 

het werk op het gebied van de jeugdhulpverlening op peil gehouden door daarvoor middelen ter 

beschikking te stellen. De CDA-fractie heeft daaraan graag meegewerkt. 

Uit autonome middelen heeft het college een bedrag van €€ 600.000,- ingezet voor het jaar 2003 om de 

hulpverlening veilig te stellen. Gelukkig hebben wij de vorige week Statenbreed ingestemd met een 

verhoging van dit bedrag met €€ 365.000,-. De CDA-fractie had overigens een motie achter de hand 

waarin de jeugdhulpverlening in totaal een bedrag van €€ 1 miljoen werd toebedacht. 

De bevolking van Flevoland groeit hard en de vraag naar jeugdzorg neemt toe. Wij moeten er op z'n 

minst voor zorgen dat het peil van 2002 gehandhaafd blijft. Flevoland zou toch eindelijk eens afgerekend 

moeten worden op het echte aantal inwoners, zodat wij niet steeds achter de feiten aan lopen. De CDA-

fractie vraagt het college nogmaals dringend hierop in Den Haag voortdurend te blijven hameren. Wij 

weten dat u dat al regelmatig doet, maar misschien zal de gestage druppel eindelijk eens effect hebben. 

Het verheugt de CDA-fractie dat de wachtlijsten bij het Bureau Jeugdzorg vrijwel zijn weggewerkt, maar 

als wij niet oppassen is er op korte termijn weer een wachtlijst bij de geïndiceerde jeugdzorg. Preventie 

is van het grootste belang. Problemen moeten zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden en hulp moet 

worden geboden. 

De opmerking van de directeur van het Bureau Jeugdzorg in de commissie FZWE dat scholen vaak 

opzien tegen het werk dat een verwijzing met zich meebrengt, heeft in mijn fractie een schrikreactie 

teweeggebracht. Ziet de Gedeputeerde mogelijkheden om de drempel naar de jeugdhulpverlening voor 

de scholen te verlagen? Voorkomen is immers beter dan genezen. 

De CDA-fractie stemt in met dit voorstel. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Dit is de eerste keer dat wij het beleidskader en 

het uitvoeringsprogramma op tijd vaststellen. Wij willen u daarvoor graag onze complimenten 

overbrengen.  

In de afgelopen jaren is door de provincie en de instellingen hard gewerkt om de organisaties klaar te 

maken voor de invoering van de nieuwe wet. Het Bureau Jeugdzorg werd geherstructureerd en 

verzelfstandigd, de jeugdreclassering kwam erbij, er kwamen nieuwe taken bij en oude taken gingen 

eraf. In samenhang daarmee moesten de MFO's, de instellingen die geïndiceerd zorg verlenen, een 

aantal taken afstaan en zij kregen er ook weer andere bij. Deze verbouwing vond plaats terwijl de 

verkoop gewoon doorging, terwijl ook aan vernieuwing van de zorg werd gewerkt en er onvoldoende 

middelen waren om in de vraag naar zorg te kunnen voorzien, waardoor vaak onder grote druk moest 

worden gewerkt.  

Het was dus onvermijdelijk dat er af en toe iets mis ging. Onze fractie wil hier haar grote waardering 

uitspreken voor het werk dat door de organisaties op het gebied van de jeugdzorg wordt verricht. 

Het voorliggende kader en uitvoeringsprogramma worden door twee onderwerpen beheerst, allereerst 

de voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg en ten tweede het financiële 

tekort waarmee de Flevolandse jeugdzorg al jaren kampt. Het is te hopen dat de nieuwe wet inderdaad 

in 2004 zal worden ingevoerd omdat dan ook sprake zal zijn van een eerlijke verdelingssystematiek en 

Flevoland het geldbedrag zal krijgen waarop de provincie door de groei van het aantal jongeren recht 

heeft. Wij spreken nu over 2003. In Flevoland spelen tot nu toe niet alleen de financiële problemen die 
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de jeugdzorg in het gehele land heeft. Flevoland wordt, omdat het aantal jongeren hier wel en elders niet 

groeit, ook nog eens achtergesteld bij de rest van Nederland. Voor 2003 bedraagt de achterstand €€ 1,9 

miljoen. Wij weten dat het rijk verantwoordelijk is voor de financiering en staan daar dan ook geregeld op 

de stoep. Dat heeft enig effect gehad, maar de doeluitkering is nog niet aangepast. 

Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg en het is terecht dat de 

Staten de vorige week uit eigen provinciale middelen opnieuw bijna 1 miljoen extra voor de jeugdzorg 

hebben uitgetrokken. Dat geld zal worden ingezet om de jeugdzorg het volgend jaar op hetzelfde niveau 

te kunnen houden als in het jaar 2002, ook voor de circa 2200 jongeren waarmee Flevoland groeit. 

Voorts zal dat geld worden ingezet om de ICT bij de organisaties te verbeteren, zodat straks harde 

gegevens bij het rijk op tafel kunnen worden gelegd waarmee geld voor de uitvoering van de nieuwe wet 

kan worden geclaimd en verder is dat geld bedoeld om de wachtlijstbestrijding bij de MFO's voort te 

zetten. Dat zijn allemaal positieve berichten. 

Bovendien deelde de Gedeputeerde de vorige week mee dat het rijk het geld voor het bestrijden van de 

wachtlijsten van het AMK en het Bureau Jeugdzorg hoogstwaarschijnlijk structureel gaat maken. Mocht 

dit onverhoopt niet doorgaan, dan verzoeken wij de Gedeputeerde ons dat zo spoedig mogelijk te 

melden en aan te geven hoe hij de wachtlijstbestrijding bij het AMK en het Bureau Jeugdzorg denkt voort 

te zetten. 

Hoewel wij veel extra geld hebben ingezet en wij daarover absoluut heel tevreden zijn, is dat natuurlijk 

niet voldoende. Er is nog steeds geen geld voor een aantal punten die het college in het 

uitvoeringsprogramma opnoemt onder de kop "Noodzakelijk beleid bij extra middelen". Het college 

spreekt natuurlijk niet voor niets over noodzakelijk beleid. Het gaat daarbij om zaken als het oprichten 

van een ambulant crisisteam, zodat gewone medewerkers aan het werk kunnen blijven en niet achter 

crisissituaties heen behoeven te gaan. 

Het gaat ook om preventie. De VVD heeft daarvoor ook aandacht gevraagd. Het uitvoeringsprogramma 

geeft heel helder aan waar preventie zou moeten worden ingezet. Daarnaast gaat het om versterken van 

de intensieve ambulante zorg, de goedkoopste manier om zwaardere zorg te bieden, zorg die helaas 

steeds vaker noodzakelijk is. Voorts gaat het om het versterken van de pleegzorg, de minst 

kindvriendelijke vorm van uithuisplaatsing. 

Misschien is het aardig te vermelden dat de provincie Noord-Brabant pleeggezinnen gaat betalen voor 

het opnemen van een kind. Al dit noodzakelijke beleid kost zeker nog eens €€ 600.000,-. Nu weer een 

amendement indienen leek mij niet reëel en dat zal ik dan ook niet doen. Het gaat echter wel om 

noodzakelijk beleid uit een oogpunt van jeugdzorg, maar ook noodzakelijk in verband met de 

voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Daarin zal immers het recht op 

jeugdzorg worden vastgelegd. Dat betekent dat de provincie als verantwoordelijke voor de uitvoering 

bestuurlijke claims aan haar broek kan krijgen als de benodigde zorg niet kan worden gegeven. Dat leidt 

tot mijn tweede vraag. Hoe denkt het college die claims te kunnen voorkomen? Als dat niet mogelijk is 

wil ik graag van het college vernemen waar het college het geld vandaan wil halen om die claims te 

kunnen betalen. 

In het uitvoeringsprogramma is, zoals tot nu toe te doen gebruikelijk, geen overzicht van de wel en niet 

gehonoreerde aanvragen van de MFO's opgenomen. Dat kon ook niet, kader en programma zijn zo tijdig 

opgesteld, dat de aanvragen simpelweg nog niet binnen waren. Bovendien is pas sinds een week 

bekend dat meer geld beschikbaar is. 

Mijn derde vraag is de volgende. Omdat zo'n overzicht ons een goed inzicht geeft in de omvang van het 

tekort aan jeugdzorg in Flevoland, verzoeken wij de Gedeputeerde zodra duidelijk is welke aanvragen 

wel en welke aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden ons, de commissie, daarvan een overzicht te 

verstrekken. 

Tot slot een laatste vraag. De extra middelen die Provinciale Staten ter beschikking stellen zijn meestal 

incidentele middelen, ook nu weer. Althans... 

 

De heer Hoekstra: Ik zou mevrouw Van Hulten willen vragen waarom zij deze vragen niet in de 

commissie heeft gesteld. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Deze vragen zijn ook in de commissie gesteld, maar wij bespreken een 

plan voor de uitvoering van een programma dat de Staten €€ 20 miljoen kost. Onze fractie vindt dat deze 

aspecten bij de besluitvorming over dat plan goed aan de orde moeten worden gesteld. U kunt mij 

overigens niet verwijten dat ik in de commissie nooit vragen stel want dat doe ik herhaaldelijk, meer dan 

sommigen lief is. 
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Tot slot een laatste vraag, mijnheer de voorzitter. De extra middelen die Provinciale Staten ter 

beschikking stellen zijn meestal incidentele middelen. Zou de Gedeputeerde kunnen aangeven, nu of op 

een later tijdstip, of en zo ja, in hoeverre dit de efficiënte bedrijfsvoering van de organisaties nadelig 

beïnvloedt? 

U vraagt ons in te stemmen met plannen die u niet alleen als noodzakelijk omschrijft, maar waarvan u 

ook aangeeft dat ze eigenlijk onvoldoende zijn en waarvoor de financiering deels ontbreekt. Alvorens u 

ons standpunt te geven wachten wij graag de beantwoording van onze vragen door de Gedeputeerde af. 

 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. De zorg voor de jeugd delen wij met z'n allen, het college, de 

Statenleden en wie dan ook. Wij zijn ervan overtuigd dat het college bij tijd en wijle met wijsheid de zorg 

die wij met z'n allen delen in Den Haag op tafel legt. Als het college dat op een drammerige manier zou 

doen, zou dat tegen ons werken. Wij kunnen de mensen alleen op basis van argumenten overtuigen. Ik 

ben ervan overtuigd dat het college dat op een goede manier doet. Voor het college is het ook jammer 

dat wij te weinig geld voor de jeugdzorg hebben, maar het zij zo. Het is de taak van de landelijke 

overheid en de gemeentelijke overheid. Dat zijn twee terreinen waarvan wij moeten afblijven. In het 

kader van de democratie hebben wij daarvoor gekozen. Wij vinden het jammer dat er te weinig geld is, 

maar wij kunnen wel van harte met het uitvoeringsprogramma instemmen. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Inderdaad hebben wij deze problematiek in 

twee instanties in de commissie besproken, in de commissie zijn dit agendapunt en de begroting 2003 

aan de orde geweest. 

Mijn antwoord op een aantal van de gestelde vragen moet ik deels aan de nieuwe Wet op de Jeugdzorg 

koppelen. 

Verschillende sprekers, de heer Van der Avoort, mevrouw Hasper en mevrouw Van Hulten, hebben 

aandacht gevraagd voor preventie. Ik meen dat één van de prangende vragen van mevrouw Van Hulten 

ook op preventie betrekking heeft. Door het IPO en de Staatssecretaris van VWS is de afspraak 

gemaakt dat aan de door het vorige kabinet opgestelde Wet op de Jeugdzorg een drietal punten zal 

worden toegevoegd. De wet is overigens niet controversieel verklaard, dus zij kan gewoon worden 

behandeld.  

Alvorens die behandeling zal plaatsvinden zullen daaraan zoals gezegd drie punten worden toegevoegd 

en preventie is één van die punten. In de wet zal een koppeling worden gelegd met het lokale beleid. 

Preventie, jeugdbeleid en jeugdwelzijn zijn vooral gemeentelijke taken en geen provinciale taken. In de 

wet zal een koppeling worden gelegd tussen het gemeentelijke, het lokale beleid en de Wet op de 

Jeugdzorg. Als preventie niet helpt kom je immers bij zorg terecht. Op de vraag hoe die koppeling er uit 

gaat zien moet ik het antwoord schuldig blijven omdat de Staatssecretaris het desbetreffende stuk nog 

niet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Het tweede punt dat in de wet zal worden opgenomen is de zogenaamde gezinscoach. De gezinscoach 

is een uitvloeisel van het drama in Roermond. Daarbij stonden heel veel instanties te kijken waarvoor in 

dit verband wettelijk geen taak was weggelegd. Alle instanties wachtten daar op elkaar. In de nieuwe wet 

zal worden geregeld dat er een gezinscoach komt die kan ingrijpen in gevallen waarin geen wettelijke 

taak voor de instanties is weggelegd. 

Het derde punt dat aan de wet zal worden toegevoegd is de jeugdreclassering, zij het absoluut 

geoormerkt als een onderdeel behorend bij het aandachtsveld van het Ministerie van Justitie. 

De invoering van de wet is inderdaad uitgesteld. Het is de verwachting dat de wet met ingang van 1 

januari 2004 zal worden ingevoerd en de formele bekostiging op 1 januari 2005 zal ingaan. De 

bewindslieden hebben in het bestuurlijk overleg met het IPO afgesproken dat het rijk, als zich in 2004 

financiële problemen zullen voordoen, die problemen zal borgen. De systematiek van p x q, van prijs 

maal hoeveelheid, zal op 1 januari 2005 ingaan, maar de financiële problemen waarmee de provincies 

mogelijk zullen worden geconfronteerd worden door het rijk geborgd. Hoe dat precies in zijn werk zal 

gaan moeten wij afwachten. 

Mevrouw Hasper heeft erop gewezen dat de wachtlijsten dreigen op te lopen als geen extra geld 

beschikbaar komt. Zowel in de commissie als de vorige week bij de begrotingsbehandeling heb ik 

gezegd dat in hetzelfde bestuurlijk overleg tussen het IPO en de Staatssecretaris van VWS is 

afgesproken dat ernaar wordt gestreefd de financiële middelen voor het oplossen van de problematiek 

van de wachtlijsten, die incidenteel zijn, structureel te maken. Landelijk gaat het om een bedrag van €€ 9 

miljoen, waarvan Flevoland €€ 435.000,- zal krijgen. Als dat bedrag incidenteel is kunnen wij de 

wachtlijsten wegwerken, laat staan als dat bedrag structureel wordt. Ik denk zelfs dat wij dat bedrag 
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daarvoor op termijn niet nodig zullen hebben. Als het bedrag structureel wordt, zullen wij daarmee 

misschien ook andere zaken kunnen financieren. 

Hiermee heb ik ook antwoord gegeven op de vraag van mevrouw Van Hulten wat er zal gebeuren als 

deze gelden niet structureel worden gemaakt. Ik hecht zoveel waarde aan de gemaakte afspraken in het 

bestuurlijk overleg tussen het IPO en VWS dat ik ervan uitga dat de €€ 435.000,- structureel zal worden. 

Daarom wil ik nu niet nagaan wat wij kunnen doen als deze toezegging niet wordt nagekomen. 

De tweede vraag van mevrouw Van Hulten ging over de bestuurlijke claimes. In de nieuwe Wet op de 

Jeugdzorg wordt geregeld dat jongeren recht op jeugdzorg hebben en de provincie ervoor moet zorgen 

dat dat recht kan worden geëffectueerd. Dat is één van de problematieken in de wet. Enerzijds is er een 

subsidieplafond van VWS en anderzijds is er het recht op jeugdzorg. Voordat ik deze vraag beantwoord 

wil ik de parlementaire behandeling van de wet afwachten. Het door mevrouw Van Hulten aangesneden 

probleem is een probleem waar de deskundigen in de departementen en de Kamer nog niet uit zijn. 

Laten wij alsjeblieft de parlementaire behandeling van de wet afwachten. 

De derde vraag van mevrouw Van Hulten was wat wij met dit geld gaan doen. De aanvragen komen nu 

binnen. De vorige week hebben wij het financiële kader vastgesteld en de Staten mogen op niet al te 

lange termijn voorstellen voor de besteding van het beschikbare geld verwachten. Waarschijnlijk zullen 

wij de Staten in januari in de commissievergadering de eerste voorstellen voorleggen. 

De laatste vraag van mevrouw Van Hulten was of de bedrijfsvoering van de instellingen wel efficiënt kan 

zijn als zij steeds met incidenteel geld worden geconfronteerd. Ik ben het graag met mevrouw Van 

Hulten eens dat dat een moeilijk probleem is. Binnenkort heb ik hierover overleg met de directeuren van 

de instellingen. De financiering moet van het rijk komen. Dat is nu eenmaal de systematiek. Omdat ons 

ambitieniveau hoger lag hebben wij van jaar tot jaar de bestemmingsreserve gevuld om datgene te 

kunnen doen wat wij zelf nodig vinden. Ons ambitieniveau is nu tenminste het voorzieningenniveau 2002 

overeind te houden tot het moment waarop de nieuwe wet in werking zal treden. Ik wil niet ontkennen 

dat het voor de directeuren niet eenvoudig is met incidentele middelen een efficiënte bedrijfsvoering op 

te zetten, maar ik zie geen andere mogelijkheid, zeker niet nu op zo'n korte termijn de wet en de 

financiering krachtens die wet eraan komt en anders dan incidenteel geld beschikbaar kan worden 

gesteld. 

Ik meen alle vragen te hebben beantwoord. 

 

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

beantwoording.  

Dat de Peergelden, die bedoeld zijn om de wachtlijsten te kunnen verkorten, structureel worden had ik 

de volgende week al geconcludeerd. Vandaar dat ik nu de nadruk heb gelegd op de ICT-middelen. Ik 

vind het van belang dat de aandacht daarop wordt gericht. 

Het is belangrijk dat de preventie in de nieuwe wet zal worden meegenomen. Dat de lokale overheid 

daarvoor verantwoordelijk is, wordt nu wettelijk verankerd. 

Ik ben het met de Gedeputeerde eens dat het verstandig is de behandeling van de wet door de Tweede 

Kamer af te wachten. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Wij danken de Gedeputeerde voor zijn beant-

woording en zullen met het plan instemmen, al is dat niet helemaal van harte. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Natuurlijk moet ik binnen de de vorige week 

door de Staten vastgestelde bandbreedte blijven, inclusief het bedrag van het amendement. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Dat begrijp ik. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

11. Voorstel inzake bestemming rekeningresultaat 2001 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

12. Voorstel inzake nota reserves en voorzieningen 2002 
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De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie heeft met belangstelling kennisgenomen 

van de uitgebreide nota over de reserves en voorzieningen en stemt in met de daarin vervatte 

voorstellen. 

Het is onze fractie wel opgevallen dat het college bij een aantal reserves een maximum-niveau heeft 

aangegeven en dat maximum-niveau niet altijd is toegelicht c.q. gemotiveerd. 

Als voorbeeld noem ik de algemene reserve. Daarover is alleen de passage opgenomen dat het het 

college voldoende lijkt het maximum van de algemene reserve op €€ 12,5 miljoen te bepalen. Ons 

verzoek aan het college is in een volgende nota over de reserves en de voorzieningen meer aandacht te 

besteden aan de motivatie voor en de toelichting op de door het college voorgestelde maxima van de 

diverse reserves en voorzieningen. 

 

De heer Hoekstra: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie sluit zich graag aan bij de vragen die de fractie 

van de VVD heeft gesteld en wil ook haar complimenten uitspreken voor de nota reserves en 

voorzieningen. 

Wij gaan akkoord met dit voorstel. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Het is een goede zaak dat eens in de vijf jaar een nota over de 

reserves en de voorzieningen langskomt zodat wij kunnen herijken of hetgeen daarin staat nog wel 

spoort met onze opvattingen en in financiële zin nog actueel is. 

Inhoudelijk wil ik slechts over een enkel onderdeel een opmerking maken.  

Gedeputeerde De Graaf heeft onder het genot van een glaasje champagne in Brussel de accountants-

verklaring met betrekking tot het EPD-traject overhandigd en die verklaring is met applaus ontvangen. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik wil u erop wijzen dat het bij een Spaatje rood is gebleven. 

 

De heer Schaap: Dat mousseerde wel. 

Onze vraag is of het noodzakelijk een reserve van € 4,7 miljoen voor eventuele naijl-effecten te 

handhaven. Ik verwijs naar blad 10, bovenaan, de reserve co-financiering EPD-projecten. 

Afgelopen donderdag, toen wij over de begroting 2003 spraken, hebben wij bezwaar aangetekend tegen 

het opnemen van een bedrag van €€ 10 miljoen in de strategische reserve. Uit het voorliggende voorstel 

begrijp ik dat voor de Zuiderzeelijn een aparte voorziening zal worden gerealiseerd waarin het bedrag 

van €€ 10 miljoen zal worden ondergebracht. Wij handhaven ons bezwaar daartegen. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Twee opmerkingen, mijnheer de voorzitter. 

De heer Van Amerongen heeft een vraag gesteld over het maximum van de algemene reserve. Dat 

heeft te maken met het weerstandsvermogen dat een overheid, dus ook de provincie, moet hebben. 

BZK heeft daarover ideeën. Ik zeg de heer Van Amerongen graag toe dat wij daarop in een volgende 

versie iets uitgebreider zullen ingaan. 

De CDA-fractie dank ik voor de door haar uitgesproken steun. 

De GroenLinks-fractie heeft een vraag gesteld over de €€ 4,7 miljoen. Inderdaad hebben wij het plan in 

Brussel aangeboden. Daarop is overigens een kleine correctie gekomen. De definitieve eindafrekening 

zal in de commissie worden behandeld. Echt definitief weten wij pas waar wij staan als de dames en 

heren in Brussel daarnaar gekeken hebben en ons hun bevindingen hebben medegedeeld. Zolang zij 

dat niet gedaan hebben, zou het altijd nog kunnen gebeuren dat zij van oordeel zijn dat wij voor een 

bepaald bedrag niet in aanmerking komen voor subsidie. Tot het moment waarop daarover duidelijkheid 

is ontstaan, blijft deze voorziening in stand. Als Brussel hierover een definitief besluit zal hebben 

genomen zullen wij met elkaar bespreken wat wij met dat geld gaan doen. Wij hebben dit deze zomer in 

de commissie besproken toen het rekeningresultaat 2001 aan de orde was. Ik wil heel graag wachten 

totdat wij het definitieve oordeel van Brussel hebben en wil de huid niet verkopen voordat de beer 

geschoten is. 

Het standpunt van de fractie van GroenLinks over de Zuiderzeelijn is volstrekt duidelijk. Ik denk dat het 

niet zinvol is dat wij daarover in discussie gaan. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten onder aantekening dat de fractie van GroenLinks geacht wenst te worden 

tegen de storting van €€ 10 miljoen in de reserve Zuiderzeelijn te hebben gestemd. 

 

13. Voorstel inzake uitgangspunten aanbesteding openbaar vervoer 
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De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Nu wij op deze agenda bij het openbaar vervoer zijn 

aanbeland wil ik dit onderwerp als een kapstok gebruiken. Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor 

de inzet en de rol van het college in het algemeen en van Gedeputeerde De Raad in het bijzonder om 

krachten op te roepen en te bundelen die er alsnog toe hebben geleid dat de Hanzelijn volgens afspraak 

zal worden aangelegd. 

Stille diplomatie - mijnheer Leijten - en publicitaire druk - mijnheer Leijten -, lobby en interactieve actie 

van burgers vormden een combinatie waarvoor het kabinet en met name LPF-Minister De Boer niet blind 

en doof konden blijven. 

 

De heer Leijten: Om het zo ver te laten komen was overigens wel een amendement van de Tweede 

Kamer-fractie van het CDA nodig! 

 

De heer Van der Meulen: Wacht u even op de volgende alinea! 

 

De heer Goossens: Succes heeft vele vaderen! 

 

De heer Van der Meulen: Een Kamermotie van CDA, VVD en LPF werd breed gesteund en wij moeten 

er in dit gebied nu voor waken dat onvoorziene tegenkrachten een kans krijgen. Kunnen wij het daarover 

eens zijn? 

Zowel via een informatieavond als via een indringende discussie in de commissie hebben de Staten zich 

gebogen over de uitgangspunten voor de aanbesteding van het stads- en streekvervoer. Voor mijn 

fractie is zowel de discussie over deze uitgangspunten als de daadwerkelijke aanbestedingsoperatie een 

belangrijk politiek item. Allereerst een dringend advies: laten wij de uitgangspunten vooral zo formuleren, 

dat er partijen komen die in de aanbesteding een rol willen spelen. Een volkomen dichtgetimmerde 

aanbestedingsstructuur kan de wil om in te schrijven inperken. Met twee of misschien maar één enkele 

partij aan tafel is er geen enkele vorm van concurrentie en valt weinig in ons voordeel te onderhandelen. 

In afwijking van eerdere gedachten worden de stadsbusdiensten van Almere en Lelystad 

doorgecentraliseerd naar de betrokken gemeenten. Naar onze mening is dat de enig juiste beslissing die 

u op dit punt kon nemen. Stadsbusdiensten zijn een gemeentelijk belang en de afweging met betrekking 

tot de vraag hoe de lokale lijnen moeten lopen, de plaatsen van de bushokjes en de tijdtabellen die bij de 

ritten horen, moeten door de inwoners van beide steden met het eigen gemeentebestuur worden 

besproken. 

Een andere mogelijke gedachte, de gedachte dat te verdienen geld van de stadsbusdienst gebruikt zou 

kunnen worden voor de medefinanciering van het streekbusvervoer, is niet alleen onjuist aangezien de 

betrokken passagier immers niet daarvoor betaalt, maar is in feite niet anders dan een soort belasting-

maatregel voor stadsbewoners en daar voelt de VVD-fractie niets voor. 

Onze fractie is van mening dat vooralsnog het huidige beschikbare budget het uitgangsstandpunt moet 

zijn bij de onderhandelingen. Een duidelijk en wellicht hard standpunt, maar toch gooien wij niet vooraf 

de deur in het slot. Als een commerciële partij herkenbare pluspunten of verbeteringen ten behoeve van 

de Flevolandse reizigers voorstelt, zijn wij bereid daarover dan een afweging te maken. Wij zeggen dus 

niet dat meer budget beschikbaar is, wij zeggen dat wij een afweging willen maken tussen de hoogte van 

de mogelijke extra investering en de waarde van de aangeboden verbeteringen. Gewoon een 

kosten/baten-analyse dus. 

Het openbaar vervoer in onze regio is belangrijk. De afstand tussen steden en dorpen is groter dan in 

verschillende van de ons omringende gebieden. Streekbusvervoer moet klantgericht opereren. 

Busmaatschappijen zijn in onze ogen dienstverleners, weliswaar commercieel maar toch 

dienstverleners. 

Je kunt je afvragen of wij als bestuurders het in de achter ons liggende periode wel goed hebben 

gedaan: bushaltes naar de buitenrand van de dorpen verplaatsen, verder van huis dus, 

verkeersdrempels aanleggen in een zo strakke opeenvolging dat uiteindelijk buslijnen moeten worden 

verlegd, geen oog meer hebben voor de tijdtabellen in relatie tot de ziekenhuisbezoektijden en de 

markttijden, waarover wij in de commissie al hebben gesproken. 

Deze op verhoging van de efficiency gerichte maatregelen kunnen de klant ook van de bus 

vervreemden. Wij doen daarom een oproep aan u bij de komende onderhandelingen juist aandacht aan 

deze zaken te schenken. 

Tot slot. De VVD-fractie kiest zonder enige terughoudendheid voor het collectief vraagafhankelijk 

vervoer als aanvulling op het streekvervoer. Wat ons betreft kan en mag dat in combinatie met 
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gehandicaptenvervoer. Het CVV van huis tot huis is niet mogelijk uit een oogpunt van kosten en 

daardoor betaalbaarheid.  

Het zal ook moeten gaan van halte tot halte met als uitzondering zij die onder de WVG vallen. Op die 

wijze ontstaat voor het ruime buitengebied een vervoervorm die prima aansluit op het moment waarop 

de reguliere buslijnen hun dagelijkse werkzaamheden beëindigen. Wat ons betreft kunnen gehandicapte 

en niet-gehandicapte reizigers samen reizen met als enige uitzondering zij die in een rolstoel moeten 

worden vervoerd en daardoor de busruimte in zijn geheel benutten. Het CVV behoeft geen scheiding 

teweeg te brengen tussen reizigersvormen. Als gemeenten de daaruit voortvloeiende besparingen op 

deze gecombineerde vervoersvorm weer voor datzelfde CVV inzetten, blijft het wellicht betaalbaar en 

uitvoerbaar. 

Met deze aantekeningen wil de VVD-fractie graag instemmen met de OV-visie Flevoland en de 

uitgangspunten voor de aanbesteding. 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt het voorstel met betrekking tot de 

uitgangspunten voor het programma van eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in 

Flevoland, inclusief de steden Lelystad en Almere. 

De CDA-fractie vraagt uw bijzondere aandacht voor de financiële consequenties van het collectief 

vraagafhankelijk vervoer en de positie van de WVG hierin. Gebleken is dat het CVV in de 

Noordoostpolder aan het eigen succes ten onder dreigt te gaan als de tarieven niet worden aangepast. 

Het CVV kan ook een goed alternatief zijn voor de onrendabele buslijnen die met opheffing worden 

bedreigd, vooral in de avonduren en midden op de dag, maar niet ten koste van elke prijs. Het CVV 

moet ook in deze openbaar-vervoervisie betaalbaar blijven, anders is het geen goed alternatief. 

Ook is uit deze visie gebleken dat buslijn 150, de lijn Lelystad/Enkhuizen, niet rendabel is. Dit schaadt 

onze oriëntatie op het noorden van de provincie Noord-Holland dat via de dijk Enkhuizen/Lelystad met 

Flevoland is verbonden. Misschien is het een alternatief alleen een busdienst in te zetten in de ochtend- 

en de avondspits en vice versa. Zo'n verbinding is er ook vanuit Almere-Centrum naar Utrecht-Uithof. 

Kan dit nog in het programma van eisen worden meegenomen? Overigens moeten wij altijd kritisch 

blijven op de kosten van onrendabele lijnen. Misschien is ook het collectief vraagafhankelijk vervoer wel 

een goed alternatief, met name met het oog op de sociale veiligheid in de avonduren. 

De CDA-fractie gaat akkoord met het doordecentraliseren van de buslijnen in Lelystad en in Almere en 

vraagt uw bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor gehandicapten 

en kinderwagens. Het uitgangspunt van het CDA is ook voor het openbaar vervoer "zo dicht mogelijk bij 

de mensen". 

De CDA-fractie gaat akkoord met dit voorstel en spreekt haar waardering uit voor de totstandkoming 

ervan. 

 

Mevrouw Zelvelder-van der Laan: Mijnheer de voorzitter. Het college stelt voor zijn verantwoordelijkheid 

inzake de uitgangspunten aanbesteding openbaar vervoer voor Almere aan deze gemeente over te 

dragen en eventueel ook aan de gemeente Lelystad. Het is onze fractie niet duidelijk waarom niet 

gekozen is voor optie 3 uit de OV-visie, het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

provincie en de gemeente. Immers, overal wordt het geluid gehoord dat de provincie versterkt moet 

worden en wordt de provincie een keer versterkt dan schuiven wij die verantwoordelijkheid meteen door 

naar de gemeenten. Wij zijn van mening dat een samenwerkingsovereenkomst veel duidelijker zal zijn. 

In de commissie heb ik daarover ook al een opmerking gemaakt, maar wij hebben daarop tot nu toe nog 

geen antwoord gekregen. 

Is het waar dat de Gedeputeerde met de gemeente Almere al afspraken heeft gemaakt over het 

programma van eisen terwijl de Staten daarover nog geen besluit hebben genomen? In het programma 

van eisen wordt gesteld dat tijdens de gehele concessieperiode het aanbod van de vervoerder zal 

worden getoetst. Hoe gaat de provincie dat toetsen? 

Ten aanzien van onderbezette lijnen - minder dan vier reizigers - stelt het rapport dat in plaats daarvan 

CVV kan worden ingezet, waarbij mensen worden teruggebeld zodat zij niet langer dan vijf minuten voor 

en vijf minuten na de opgegeven tijd behoeven te wachten. Hoe gaat dat met reizigers die via het 

openbaar vervoer van punt X naar punt Y moeten en aansluitend van het CVV gebruik willen maken? 

Staat bij het bushokje welk nummer zij moeten bellen? Wordt ervan uitgegaan dat iedereen een 

mobieltje heeft? 

Ook is niet duidelijk hoe de provincie afspraken gaat maken met de gemeenten over het CVV en wat de 

provincie daaraan wil bijdragen. Er wordt wel iets vaags gezegd over de wijze waarop gemeenten 

besparingen kunnen inzetten, maar wij willen graag van u vernemen hoe dat in gang zal worden gezet. 
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Als door het veel duurder geworden kriskrasvervoer veel klanten wegvallen, heeft dat dan ook 

consequenties voor de aanbesteding van het CVV op een openbaar-vervoerlijn? Immers, minder klanten 

maken de aanbesteding voor bijvoorbeeld taxibedrijven minder interessant.  

Wij vernemen graag uw antwoord op deze vragen. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. Nog voordat de provincie goed en wel echt uitvoering kan 

gaan geven aan haar verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer met deze eerste openbare 

aanbesteding dreigt het kabinet reeds met een forse bezuinigingsronde ten koste van het regionaal 

openbaar vervoer. Gezien de status van het kabinet ken ik de stand van zaken op dit moment niet, maar 

het is niet te hopen dat deze bezuinigingen echt zullen worden doorgevoerd. 

De twee nota's die vandaag voor ons liggen zijn volgens de fractie van GroenLinks gezien onze 

taakstelling en gezien onze mogelijkheden evenwichtig. Hierop bezuinigen zal ongetwijfeld een 

verslechtering met zich meebrengen, die wij onwenselijk achten. Wij onderschrijven beide nota's en uw 

uitgangspunten ten aanzien van de stadsdienst in Lelystad. Toch hebben wij nog wel enige zorgen 

waarvoor wij uw aandacht willen vragen. 

U weet dat de GroenLinks-fractie voorstander is van een evenwichtig en breed toegankelijk openbaar 

vervoer met vaste busverbindingen die volgens regelmatige frequenties rijden. De kracht van het 

streekvervoer zit in de toegankelijkheid en de duidelijkheid van het aanbod en wij moeten die twee 

aspecten zo lang mogelijk in stand zien te houden. Met name voor het verbindend net van de tweede 

orde en het ontsluitend net wordt rekening gehouden met de ontwikkeling dat deze lijnen op een 

gegeven moment geheel of na een zeker tijdstip vervangen zullen worden door het CVV. De hiervoor 

geformuleerde criteria zijn helder en reëel, maar de vraag of het streekvervoer met het vervangen van 

de vaste lijnen door het CVV aan kwaliteit wint of verliest durf ik nog niet te beantwoorden. De toekomst 

zal dat leren. Vanuit onze visie dat duidelijkheid en laagdrempelige beschikbaarheid noodzakelijk zijn 

voor het gebruik en de toekomst van het streekvervoer pleiten wij toch voor een zekere mate van 

terughoudendheid bij het vervangen van vaste lijnen door het CVV. Dus niet bij de eerste de beste 

gelegenheid dat een lijn onder het reële gemiddelde van vier reizigers komt gelijk overschakelen op het 

CVV. Het moet ook niet zo zijn dat bijvoorbeeld de ene lijn om vijf uur 's middags op het CVV overgaat, 

een tweede lijn elders om zeven uur 's avonds en een derde lijn om negen uur 's avonds. Dergelijke 

onduidelijkheden moeten in onze visie worden voorkomen. Laat de overgang voor alle lijnen die 

daarvoor in aanmerking komen op een vast tijdstip ingaan, ook al zijn er lijnen die eerder onder het 

gemiddelde van vier reizigers duiken. De reiziger moet weten waaraan hij toe is. Onduidelijkheid van het 

aanbod zal sneller leiden tot het gebruik van de auto en bijdragen aan het sociale isolement van hen die 

afhankelijk zijn van het streekvervoer en door die onduidelijkheid meer thuis zullen blijven. 

GroenLinks vindt dat de provincie haar verantwoordelijkheid voor het streekvervoer serieus moet nemen 

en niet moet beperken tot het vaststellen van de dienstregeling en het doorsluizen van rijksgelden. Die 

eigen verantwoordelijkheid betekent volgens GroenLinks dat wij er alles aan moeten doen wat mogelijk 

is om kwalitatief hoogwaardig streekvervoer aan onze inwoners te kunnen aanbieden. Als dat zou 

betekenen dat meer geld nodig is dan hetgeen door het rijk beschikbaar wordt gesteld, moeten wij 

bereid zijn daarvoor aanvullende eigen middelen aan te wenden. GroenLinks is daartoe bereid. 

Wij stemmen in met uw voorstellen en verzoeken u op ambitieuze wijze invulling te geven aan onze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het streekvervoer. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ook in de commissie is uitvoerig gesproken 

over onze OV-visie en de mogelijkheden voor aanbesteding en bij die discussie is het uitgangspunt 

centraal gesteld dat wij iets moeten doen met de beschikbare middelen. Vanavond heb ik de 

GroenLinks-fractie horen zeggen dat wij wat haar betreft ook meer middelen voor het openbaar vervoer 

mogen uittrekken. Vanuit dat vertrekpunt is gekeken naar een systeem dat voor de reizigers duidelijk is. 

Daarbinnen hebben wij af te wegen wanneer wij aan de onderkant van de markt naar het CVV overgaan. 

Vanavond heb ik een aantal fracties ook min of meer gemakkelijk horen uitspreken dat wij voor wat 

betreft de overgang naar het CVV terughoudendheid moeten betrachten, dit zeker na de ervaringen in 

de Noordoostpolder. In antwoord daarop wil ik dezelfde opmerkingen maken als ik in de commissie 

gemaakt heb. Als het budget dat wij doorgeschoven krijgen het vertrekpunt is, is zelfs de voorliggende 

visie niet haalbaar. Het is de Staten bekend dat wij nog een discussiepunt hebben over de eindrittijd, elf 

uur of twaalf uur. Er moet dus al geld bij. 

 

 



 - - 40 - 
 

Zo lang het budget het uitgangspunt blijft moeten wij met elkaar beleid durven maken en durven zeggen 

dat een bezettingsgraad van vier reizigers het criterium is. Als de bezetting daaronder komt zal naar het 

CVV worden overgegaan. Natuurlijk zal dat niet van de ene dag op de andere gebeuren en zullen goede 

afspraken gemaakt worden over de monitoring en dergelijke. Zeer waarschijnlijk zal die overgang naar 

het CVV pas bij de volgende wijziging van de dienstregeling ingaan. Wij zullen daarover helder moeten 

zijn. Vanavond bespreken wij de uitgangspunten van de visie, die wij gaan vaststellen. Het is duidelijk 

dat hierna het traject van het programma van eisen komt. Een aantal van de vanavond gestelde vragen 

zal in dat traject worden beantwoord. 

Verschillende fracties hebben opmerkingen gemaakt over de doordecentralisatie. De meeste fracties 

hebben zich daarmee akkoord verklaard, maar de PvdA-fractie heeft nog wel wat vragen gesteld en 

onder andere gevraagd waarom niet voor het model met de samenwerking is gekozen. De heer Van der 

Meulen heeft hierover ook iets gezegd. Natuurlijk zullen wij alles in overleg moeten doen en is het in 

openbaar-vervoerland noodzakelijk afspraken te maken omdat lijnen elkaar raken, maar voor het college 

is het vertrekpunt dat het het beste is de bevoegdheid zo laag mogelijk neer te leggen. Wij hebben er 

geen enkele behoefte aan die bevoegdheid tot ons te nemen, we zijn van mening dat een tussenvorm 

niet nodig is en het goed is het openbaar vervoer in de beide steden door te decentraliseren. In de 

commissie is gediscussieerd over de vraag of, als het bevoegd gezag bij ons blijft, mogelijk een 

geldstroom vrijgemaakt kan worden waarmee wij de onrendabele lijnen kunnen bedienen. Dat kan dus 

niet en ik denk ook niet dat dat goed zou zijn. In de steden, waar de automobiliteit natuurlijk het meest 

indringend is, zal een goede openbaar vervoervoorziening moeten worden gecreëerd. 

De heer Van der Meulen merkte op dat het openbaar vervoer ook in het buitengebied gemakkelijk moet 

kunnen rijden en vroeg zich af of wij wel goed inspelen op de marktvraag, de vraag van de reiziger. In dit 

verband sprak hij over het naar buiten brengen van de haltes, wat in de dorpen is gebeurd, de drempels 

en de dienstregelingen die niet op de bezoekuren van ziekenhuizen en dergelijke zijn afgestemd. Ik ben 

het ermee eens dat daarnaar moet worden gekeken, maar wil er ook op wijzen dat wij snel en 

comfortabel openbaar vervoer willen hebben. Wij zullen altijd een afweging moeten maken want ook de 

reizigers maken een afweging tussen de reistijd per openbaar vervoer en de alternatieve reistijd. Met het 

oog daarop is het niet altijd mogelijk naar het meest centrale punt in ieder dorp te gaan. Dat was althans 

de overweging bij de beslissingen die wij daarover hebben genomen, de inzet daarvan was het 

openbaar vervoer te versnellen. 

Over de betaalbaarheid van het CVV kan ik alleen zeggen dat wij op basis van deze visie met elkaar 

afspreken dat het CVV betaalbaar en marktgericht zal moeten zijn. Een aantal fracties heeft terecht 

opgemerkt dat wij ons moeten afvragen of het dan wel aantrekkelijk zal zijn.  

Als wij het over kriskrasbewegingen hebben gaat het bijna om taxiprijzen. Die prijzen kunnen alleen 

verlaagd worden als de gemeenten daaraan willen meewerken. Het college is van mening - dat staat 

ook in de visie - dat voor het CVV als onderdeel van het reguliere openbaar vervoer het OV-tarief zal 

moeten gelden. 

Mevrouw Zelvelder heeft gevraagd hoe dat precies werkt en of bij iedere halte een telefoon zal staan. 

Nee, dat zal zeker niet het geval zijn. Ik stel mij voor dat mensen hun vervoer tevoren regelen. Dit is een 

punt dat nog moet worden uitgewerkt. 

Mevrouw Maters heeft naar de lijn naar Enkhuizen gevraagd. Ik denk dat wij helder moeten zijn en 

moeten vaststellen dat de lijn naar en van Enkhuizen niet aan het criterium voldoet, dus onder het 

normbedrag valt, wat betekent dat wij daarmee moeten stoppen. Overigens is de lijn Enkhuizen destijds 

ingezet in het kader van het Factory Outlet Center. Deze lijn is toentertijd min of meer afgedwongen door 

de heer Pronk in verband met de discussie over de bestemming. 

Met degenen die gezegd hebben dat de toegankelijkheid aandacht moet krijgen ben ik het eens. Dat 

gebeurt ook. Er ligt een convenant van het IPO met het rijk en de gehandicaptenorganisaties in welk 

kader landelijk afspraken over de toegankelijkheid worden gemaakt. In die afspraken zal ook het CVV 

een rol moeten kunnen blijven spelen. In de notitie is vermeld dat het anders veel meer geld zal gaan 

kosten dan het geld dat wij op dit moment via de bijdrage voor toegankelijkheid krijgen. 

Voor de sociale veiligheid, waarover ook een opmerking is gemaakt, krijgen wij zoals de Staten weten 

extra gelden, zij het maar een schijntje. De verantwoordelijkheid op dit gebied ligt bij meerdere 

overheden, ook bij de gemeentelijke overheid en natuurlijk bij het busbedrijf zelf, dat daaraan ook het 

nodige kan doen. 

Ik heb het idee dat ik door de vragen heen ben. 
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De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. De heer De Raad heeft aangegeven dat wij in de 

commissie nog een discussie moeten hebben over de eindtijd van een aantal lijnen. Moet dat elf uur of 

twaalf uur zijn? Dat heeft natuurlijk een effect op de kostenraming die wij van de mogelijke exploitant 

voor onze neus krijgen. Ik zou dit element graag in de offertevraag zien meegenomen. Gelet op de lange 

reistijden in ons gebied speelt de eindtijd zeker een rol. 

De Gedeputeerde heeft ook een opmerking gemaakt over de activiteiten die erop gericht zijn de 

efficiency van de lijnen te verbeteren. Wellicht zou het de moeite waard zijn als de concessiehouder zelf 

eens een onderzoek zou instellen naar de tevredenheid van de reizigers over de elementen die ik 

zoëven heb genoemd. Wij zijn erg benieuwd naar het beeld dat de reizigers zelf hebben. 

 

Mevrouw Zelvelder-van der Laan: Mijnheer de voorzitter. De Gedeputeerde heeft twee van mijn vragen 

niet beantwoord. 

Is het waar - wij hebben dit in de krant gelezen - dat de Gedeputeerde al afspraken heeft gemaakt over 

het programma van eisen terwijl de Staten hierover nog geen besluit hebben genomen en hoe gaat de 

provincie toetsen of gedurende de gehele concessieperiode het aanbod van de vervoerder goed is? Ik 

ben benieuwd hoe u dat wilt gaan doen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De eindtijd meenemen is prima. Dat staat ook 

beschreven. 

Het meten van de efficiency en de ideeën van de reizigers daarover wordt op twee manieren gedaan. 

Dat staat nu ook al in het contract. Het bedrijf heeft een eigen reizigerspanel - het is overigens moeilijk 

daarvoor kandidaten te vinden - en ten tweede wordt door de opdrachtgever regelmatig geënquêteerd. 

Ten derde wil ik de klankbordgroep noemen die informatie van derden, van reizigers, kan opzuigen. 

Op de vraag van mevrouw Zelvelder hoe zal worden getoetst kan ik antwoorden dat in het kader van het 

programma van eisen een aantal meetfactoren zal worden vastgesteld. Op de vraag hoe dat toetsen 

precies in zijn werk zal gaan kan ik nu geen antwoord geven. Ik stel mij voor dat wij bij het programma 

van eisen nadrukkelijk in beeld zullen krijgen hoe daarmee zal worden omgegaan en welke stukken door 

het bedrijf zullen moeten worden overlegd. Daarover behoeven wij nu geen afspraken te maken, wij 

spreken nu over de visie. Pas als het programma van eisen aan de orde is moeten wij afspreken hoe wij 

de voorwaarden willen gaan toetsen. Daarover zal zeker helderheid komen. 

Over het programma van eisen van Almere weet ik niets. Misschien is daarover ambtelijk overlegd, maar 

mij is daarover niets bekend. Ik kan mevrouw Zelvelder niet meer melden dan wat ik weet en als ik het 

niet weet, weet ik het niet. Zo simpel is het. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de Gedeputeerde hierover geen overleg heeft gevoerd. Als dat het geval 

zou zijn geweest, zou hij het wel hebben geweten! 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

14. Voorstel inzake overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van gedeelten van provinciale wegen 

aan de gemeenten Urk en Dronten 

De heer Van der Meulen: Heel kort, mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie stemt graag in met dit 

voorstel, dat van onze fractie niet tot de gemeenten Dronten en Urk beperkt behoeft te blijven. 

 

De voorzitter: Wij nemen deze stelling voor kennisgeving aan. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

15. Voorstel inzake vaststelling van de 25
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. 

 

16. Voorstel  inzake het vaststellen van de 3
e
 wijziging van de begroting 2003 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik wil naar aanleiding van dit voorstel een opmerking van 

procedurele aard maken, mijnheer de voorzitter. 
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Voor ons ligt de derde wijziging van de begroting en de vorige week hebben wij de eerste wijziging 

vastgesteld. De Staten zouden zich kunnen afvragen waar de tweede wijziging blijft. Ik moet de Staten 

mededelen dat die er niet aankomt. De tweede wijziging was namelijk gereserveerd voor het geval de 

vorige week amendementen zouden worden ingediend die tot een begrotingswijziging zouden leiden. 

Zodanige amendementen zijn niet ingediend en daarom zullen de Staten de tweede wijziging niet zien. 

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

voorstel 

 

18. Sluiting 

 
 


