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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 9 januari 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), W.Baarsen (ChristenUnie), M.Bogerd (SGP), 

J.M.Bos (PvdA), B.Brand (ChristenUnie), G.W.Bulk (VVD) en J.L.Crebas (D66), de dames M.I.Creemers-

Hazebroek (VVD) en M.L.Ebbens-Smit (VVD), de heren C.W.van Erk (VVD) en C.J.M.Goossens (PvdA), 

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

dames E.M.M.van Hulten-Delfgaauw (PvdA) en M.W.de Jong (D66), de heren J.Kalkman (fractie-Kalkman), 

W.P.Keur (VVD), G.J.Kolstee (CDA), H.A.Kramer (VVD), C.J.J.de Kroon (CDA), F.D.van Kuik (PvdA), 

A.H.R.Leijten (CDA) en C.A.A.A.Maenhout (VVD), mevrouw I.Maters-Meuleman (CDA), de heren W.van der 

Meulen (VVD), A.B.Mossad (CDA), R.T.Oost (CDA), J.W.van der Pijll (GroenLinks), J.Purvis (VVD), 

E.Schaap (GroenLinks), J.P.Slicht (PvdA), I.J.W.Valk (PvdA) 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 J.S.Binnerts-de Jonge (VVD), de heer M.van Daalen (ChristenUnie), mevrouw 

F.T.Joosse (ChristenUnie) en de heer J.P.Visser (fractie-Visser). 

 

Voorzitter: 

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

 

Griffier: 

de heer T. van der Wal, griffier. 
 
1. Opening 

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

Ik deel u mede dat bericht van verhindering voor deze vergadering is binnengekomen van mevrouw 

Binnerts, mevrouw Joosse en de heer Van Daalen. 

Opnieuw moet ik aan het begin van de eerste vergadering van uw Staten van een nieuw jaar allereerst 

stilstaan bij het droeve feit dat tussen januari 2002 en vandaag een tweetal oud-leden van Provinciale 

Staten is overleden. 

Op 4 februari 2002 overleed de heer P.Wierda, lid van de VVD van uw Staten van oktober 1985 tot 

april 1991. In de vergadering van 7 april hebben wij bij zijn overlijden stilgestaan. 

Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat mevrouw Dijkveld Stol-Huisman op 

nieuwjaarsdag plotseling is overleden. Zij was voor de VVD lid van uw Staten van april 1991 tot april 

1999. Wij zijn dankbaar voor de bijdragen die zij gedurende die acht jaar aan de publieke zaak van 

Flevoland heeft willen geven en zullen die niet vergeten. Wij wensen haar kinderen en anderen die 

haar nabij waren sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Zoals gebruikelijk aan het begin van de eerste vergadering van het nieuwe jaar mag ik als Commissaris 

van de Koningin, zonder te vervallen in een echte nieuwjaarsrede, toch een enkel woord wijden aan het 

begin van het nieuwe jaar. Natuurlijk wil ik u allen eerst een voorspoedig 2003 wensen. 
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Het vorig jaar, in onze eerste vergadering van 2002, memoreerde ik de gebeurtenissen van 11 

september 2001 en ik sprak toen over de kwetsbaarheid van een open en democratische samenleving. 

Ik had het ook over de lange en moeilijke zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe de 

voorwaarden en omstandigheden te scheppen die de samenleving kunnen vrijwaren van extremisme 

en fanatisme en dat zonder de essentie van onze democratische verworvenheden en rechtsorde aan te 

tasten. 

Vier maanden later, op 6 mei, werd Nederland zelf in het democratische hart geraakt door de moord op 

een lijsttrekker. Uit het eind vorig jaar verschenen rapport van de commissie-Van der Haak blijkt hoe 

onvoorbereid Nederland op dergelijk geweld was. 

Op 14 mei sprak ik in uw vergadering de hoop uit dat onze democratie de veerkracht zal tonen om de 

publieke dialoog, ook op het scherpst van de snede, in vrijheid en zonder angst te blijven garanderen. 

Daaraan bijdragen en daarvoor mede verantwoordelijkheid nemen is de plicht van iedere burger en van 

bestuurders en volksvertegenwoordigers in het bijzonder. 

Dat is een permanente opdracht, maar wel met periodieke ijkmomenten in de vorm van algemene 

verkiezingen om te bepalen wie voor een nieuwe bestuursperiode geacht worden het initiatief te nemen 

in die publieke dialoog en vervolgens namens ons allen de nodige besluiten te nemen. 

Over twee weken en over twee maanden hebben de inwoners van dit land en van deze provincie 

opnieuw de kans zo'n ijkmoment te benutten. Ik hoop van ganser harte dat de ontwikkelingen van de 

afgelopen maanden niet tot gevolg zullen hebben dat meer burgers die kans niet gaan benutten. Dat 

zou geen goed antwoord zijn op de vragen waarvoor onze samenleving nationaal en provinciaal staat. 

Over uw hoofden heen roep ik alle kiesgerechtigde inwoners van Flevoland op het democratisch recht 

om hun stem uit te brengen vooral te zien als een verantwoordelijkheid om mede richting te geven aan 

onze samenleving. 

Wij kennen in dit land geen stemplicht, maar dat wil niet zeggen dat er geen verantwoordelijkheid 

bestaat voor vrije burgers om door het uitbrengen van hun stem inhoud te geven aan hun burgerschap. 

Dat geldt voor 22 januari en voor 11 maart. 

Bij zo'n oproep aan de burgers van Flevoland hoort in het bijzonder voor wat betreft de 

Statenverkiezingen onlosmakelijk een oproep aan bestuurders en politici en aan hen die dat bij die 

verkiezingen willen worden. Het is aan hen het initiatief te nemen in het publieke debat. Zij moeten de 

burgers uitnodigen en uitdagen daaraan deel te nemen. Dat is nooit een gemakkelijke opgave en zeker 

niet dit keer, met de eraan voorafgaande Tweede Kamer-verkiezing. 

Toch is de enige weg het actief opzoeken van de burgers in hun organisatorische verbanden en waar 

mogelijk ook daarbuiten en hen de keuzen en oplossingsrichtingen voorleggen die elk van de politieke 

groeperingen nodig acht voor de verdere ontwikkeling van Flevoland. De burgers moet duidelijk moet 

worden gemaakt dat het ergens over gaat en keuzen te maken zijn, keuzes met betrekking tot de 

verdere inrichting van onze provincie voor wonen, werken, natuur en de met dat alles verbonden 

mobiliteit, maar ook keuzen ten aanzien van de sociaal-maatschappelijke en de sociaal-culturele 

evenwichtige opbouw van onze Flevolandse samenleving. Dit alles uitgaande van een zelfstandig, 

maar samenwerkingsgericht Flevoland, zoals wordt bepleit in de resolutie van het Flevolandse 

bedrijfsleven die ik hedenmiddag bij de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel in ontvangst 

mocht nemen. 

De komende vier jaar zullen op al deze terreinen, zowel op landelijk als op provinciaal niveau, 

belangrijke richtinggevende beslissingen moeten worden genomen en dat onder vooralsnog duidelijk 

minder gunstige financieel-economische omstandigheden. Dat maakt dat keuzeproces overigens extra 

intensief en uitdagend. De provincie is daarbij als regionale gebiedsautoriteit gehouden soms 

bovenlokale knopen door te hakken en voorts om als belangenbehartiger voor de gehele provincie op 

te treden naar de nationale en Europese machtscentra. Die beide rollen kunnen slechts goed vervuld 

worden vanuit een heldere en gedegen visie op de gewenste ontwikkelingen op de middellange en 

lange termijn. Het zijn de Provinciale Staten die als volksvertegenwoordigers die kaderstellende visie 

moeten vaststellen, in bijvoorbeeld de herziening en actualisering van het Omgevingsplan en de 

Regiovisies. Die zo wezenlijke rol kunnen Provinciale Staten slechts gezaghebbend vervullen als de 

samenstellende delen, de fracties en de leden, voortdurend de publieke dialoog zoeken met de 

Flevolandse samenleving in al haar geledingen alvorens in deze zaal in onderling politiek debat tot 

stellingnamen en besluiten te komen. 

Onmisbaar daarbij zijn de lokale en regionale media. Zonder hun intermediaire rol tussen politiek en 

burger wordt de publieke dialoog erg moeilijk. Ik roep hen dan ook op om vanuit hun uiteraard 

onafhankelijke positie dat publieke debat over Flevolandse zaken krachtig te ondersteunen en te 

stimuleren. 
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Aanstaande dinsdag stemt, als alles goed gaat, de Eerste Kamer in met het Wetsontwerp Dualisering 

Provinciebestuur. Op 27 januari zullen wij definitief weten welke politieke partijen met welke kandidaten 

de stembusstrijd voor de provinciale verkiezingen willen aangaan. 

Ik hoop van harte dat zij allen zowel tijdens de campagne als na hun verkiezing zullen willen werken 

vanuit de overtuiging dat de nieuwe in die wet neergelegde structuur kansen biedt voor een 

daadwerkelijke vernieuwingsimpuls voor onze provinciale democratie, kansen die benut moeten 

worden. 

Ik wens nogmaals u allen en over uw hoofden heen de gehele Flevolandse samenleving een 

voorspoedig 2003 en een goed begin van de nieuwe bestuursperiode 2003-2007 toe. 

Tot zo ver de opening. 
 

2. a Notulen van de openbare vergadering d.d. 7 november 2002 

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

 c Notulen van de openbare vergadering d.d. 12 december 2002 

De voorzitter: De notulen van de vergadering van 12 december zijn helaas nog niet gereed. Die 
notulen zullen in de vergadering van februari aan de orde komen. 

 
De notulen van de vergadering van 7 november 2002 worden zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 

 
De voorzitter: Met betrekking tot de notulen van de vergadering van 14 november is één wijziging 
op bladzijde 25 voorgesteld. Direct boven punt 5 moet de conclusie luiden: "Zonder hoofdelijke 
stemming wordt met inachtneming van de door de voorzitter geformuleerde conclusies met 
algemene stemmen conform het voorstel van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing besloten." Dit 
was geen voorstel van Gedeputeerde Staten. 

 
De notulen van de vergadering van 14 november 2002 worden met inachtneming van de 
aangebrachte wijziging vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

De voorzitter: Ik meld u dat aan de agenda een nieuw punt is toegevoegd, namelijk punt 13, het 

voorstel dat betrekking heeft op de vervanging van de griffier. Het desbetreffende voorstel treft u op uw 

tafels aan. Dit voorstel is noodzakelijk vanwege het vertrek van de heren De Vries en Licher. 

Verder meld ik u dat mij als voorzitter van de Staten een initiatiefvoorstel heeft bereikt, dat door de heer 

Van Daalen mede namens een aantal andere Statenleden is ingediend. Helaas is de heer Van Daalen 

vandaag zelf niet aanwezig, maar het voorstel is in voldoende mate ondersteund om ingediend te 

kunnen worden. Zo dadelijk zal ik u de vraag stellen of tenminste een kwart van de leden van mening is 

dat dit voorstel in behandeling moet worden genomen. 

De heer Kolstee is één van de indieners van dit voorstel en ik denk dat het goed is hem nu de 

gelegenheid te bieden even in het kort aan te geven waarom dit voorstel is ingediend. 

Daarna zal ik de mondelinge vragen van mevrouw Maters aan de orde stellen. 

 

De heer Kolstee: Mijnheer de voorzitter. Ik dank u voor de gelegenheid die u mij biedt dit voorstel mede 

namens collega's Van der Wal en Van Daalen toe te lichten. 

Waarom dit voorstel? Het tot nu toe bereikte resultaat en effect van het beoogde 

Stateninformatiesysteem voldoet veel fracties en Statenleden al enige tijd niet. Onder andere vanuit de 

begeleidingsgroep SIS is met diverse betrokkenen en verantwoordelijken over dit ongenoegen 

gesproken en circa anderhalf jaar geleden zijn concrete voorstellen gedaan om tot verbetering te 

komen. Ook hierna bleef het gewenste resultaat uit. Uiteindelijk hebben de collega's Van der Wal, Van 

Daalen en ik het college enige maanden geleden schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. De 

beantwoording van die vragen was duidelijk, maar stemde ons niet tevreden. 

Alles overziend was onze conclusie de volgende: er is nog steeds niets mis met de beoogde facilitering 

zoals een aantal jaren geleden neergelegd in de doelstelling rond een op te zetten 

Stateninformatiesysteem. De uitwerking stagneert echter en die stagnatie is aantoonbaar van 

organisatorische aard. Het nog steeds ontbreken van voldoende resultaat zien wij naast de praktische 

belemmeringen als een onvoldoende adequate benutting van een fors stuk samenlevingsgeld dat voor 

dit doel door de Staten beschikbaar is gesteld. De eindconclusie van ons drieën luidt: er moet iets 

gebeuren. Dat kunnen wij rustig aan het college overlaten, maar wij hebben het hier over facilitering. 

Waarom zouden wij als Statenleden niet zelf met een forse handreiking komen? 
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Gegeven deze situatie is onze opstelling vervolgens geweest dat er een vervolg moet komen dat wel 

zicht geeft op het oplossen van dit al veel te lang slepende probleem. Dat heeft geleid tot dit 

initiatiefvoorstel, dat voor een reactie aan alle fracties is toegezonden en onlangs door collega Van 

Daalen met griffier Van der Wal en mevrouw Pot is doorgenomen. Dat overleg heeft geleid tot het 

voorliggende tekstvoorstel, dat formeel-inhoudelijk de volgende maand door de Staten zou kunnen 

worden behandeld. 

Wij denken hiermee in ieder geval het volgende te bereiken: als Statenleden/gebruikers halen wij 

hiermee dit punt uit de negatieve discussiespiraal die rond dit onderwerp is ontstaan. Dat is verkeerd 

aangewende energie. Wij willen daar vanaf. Wij hebben onszelf in de organisatie met deze opzet zicht 

gegeven op een snelle verbetering. Het uiteindelijk doel van dit alles is een goed werkend systeem. 

Vervolgens past het doen van dit voorstel in de controlerende verantwoordelijkheid die wij als 

Statenleden hebben waar het de besteding van budgetten betreft. 

Uiteraard rekenen wij op de instemming van de Staten met de inhoudelijke behandeling van dit voorstel 

in de vergadering van februari en bij die behandeling rekenen wij ook op een zo breed mogelijke steun. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat het voorstel voldoende is ondersteund om te kunnen worden ingediend. 

Volgens artikel 43 van het Reglement van Orde moet ik u nu de vraag stellen of u ermee akkoord gaat 

dat dit voorstel in de vergadering van februari wordt behandeld. Tenminste een kwart van de 

Statenleden moet zich daarmee akkoord verklaren. Ik stel voor dat aantal op twaalf af te ronden. Ik 

constateer dat dit voorstel in voldoende mate wordt ondersteund. 

Op grond van artikel 43 lid 4 zal het stuk in beginsel om preadvies in handen van het college van 

Gedeputeerde Staten worden gesteld, tenzij de Staten anders besluiten. De meest betrokken 

portefeuillehouders hebben vastgesteld dat het college eraan hecht een preadvies over dit voorstel uit 

te brengen.  

De indieners pleiten voor een inhoudelijke behandeling van dit voorstel in de Statenvergadering van 6 

februari aanstaande. Ambtelijk overleg hedenmiddag heeft ertoe geleid dat het in beginsel denkbaar is 

dat wij voor die vergadering een preadvies gereed hebben, maar dat preadvies niet tijdig in een 

reguliere commissievergadering zal kunnen worden behandeld. Zijn de Staten van mening dat een 

dergelijk voorstel, voorzien van een preadvies van het college, rauwelings in de Staten aan de orde 

gesteld kan worden of is er behoefte aan commissiebehandeling? De Staten zouden de beantwoording 

van de vraag of commissiebehandeling nodig is kunnen overlaten aan het proef-presidium, dat mede 

aan de hand van een eerste concept van het preadvies van het college kan beoordelen of die beide 

stukken - het preadvies en het initiatiefvoorstel - in samenhang bezien er aanleiding toe geven 

daarover eerst in commissieverband te spreken. Het proef-presidium zou kunnen besluiten daarvoor 

een extra commissievergadering bijeen te roepen. Als voorzitter van de Staten heb ik een voorkeur 

voor de laatste procedure. Wij hebben het proef-presidium immers ingesteld om daaraan vragen over 

de wijze van behandeling en de voorbereiding van behandeling te kunnen overlaten. 

Kortom: het college hecht aan de mogelijkheid preadvies uit te brengen en zegt toe dat preadvies voor 

6 februari gereed te zullen hebben en wel op een zodanig tijdstip dat daarover eventueel, bijvoorbeeld 

in de laatste week voor 6 februari, een extra commissievergadering zal kunnen worden gearrangeerd. 

Ik kijk even naar de indieners. Zouden wij het op die manier kunnen doen? 

 

De heer Kolstee: Mijnheer de voorzitter. Ik weet niet of ik de eerst aangewezene ben om hierop te 

reageren, maar ik hoor nu dat ik mandaat heb om hierover iets te zeggen. Wij doen het zo. 

 

De voorzitter: Ik zie niemand die zich niet in dit voorstel kan vinden. 

Wenst de heer Maenhout het woord? 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Ik kan mij in uw voorstel vinden, maar wil toch een 

waarschuwende opmerking maken. 

Dit voorstel vloeit voort uit een behoorlijk breed gedragen gevoel van ontevredenheid over het 

functioneren van het SIS. Ik denk dat wij ervoor moeten waken in één of twee weken tot besluitvorming 

te komen. Als gegarandeerd wordt dat hierover gedegen kan worden gesproken en een gedegen 

voorstel zal worden voorgelegd dat tot de gewenste verbeteringen zal leiden, kan ik mij vinden in het 

voorstel dit stuk op 6 februari te behandelen. 

 

De voorzitter: Dat kan ik u niet garanderen, dat zal uit het preadvies van het college blijken. Het 

presidium moet beoordelen of het preadvies van het college aanleiding geeft dit onderwerp in een extra 

commissievergadering te bespreken. 
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De heer Maenhout: Ik wil u mijn zorg graag meegeven, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Daarbij kan ik mij iets voorstellen. Ik stel vast dat wij volgens de door mij voorgestelde 

procedure te werk zullen gaan. 

Ik heb nog één opmerking te maken. Mochten de Staten niet conform één van de elementen van dit 

initiatiefvoorstel besluiten, dan zal enige vertraging optreden in het tot nu toe gedachte vervullen van 

een helpdeskfunctie voor de Staten voor het SIS. Dit is geen dreigement, maar gewoon een praktisch 

gevolg. Wij waren bezig met de voorbereidingen voor het werven van een functionaris daarvoor en één 

van de elementen in dit voorstel is van die helpdeskfunctie af te zien. Dat betekent dat wij het niet wijs 

vinden met de voorbereiding van de wervingsprocedure door te gaan. Mochten de Staten niet conform 

dit voorstel besluiten, dan zal dus sprake zijn van enige vertraging bij het voortzetten van het oude 

beleid. Dat is een consequentie waarop ik u wil wijzen. U hebt er recht op dit te weten. 

Het woord is aan mevrouw Maters, die heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen over de 

ontwikkelingen rondom de luchthaven Lelystad. 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. De hoorzitting die gisteren heeft plaatsgevonden in 

verband met de eerste fase Planologische Kern Beslissing en het milieu-effectrapport vliegveld 

Lelystad heeft het CDA aanleiding gegeven tot het stellen van de volgende vragen. 

Heeft het college de voorliggende plannen en detail getoetst aan de tekst en de geest van het 

Omgevingsplan? Zo ja, zijn zaken van strijdigheid vastgesteld? 

Welke zijn dat en heeft het college gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor 17 januari bezwaar te 

maken? Zo nee, dan vraagt de CDA-fractie u dit alsnog te doen en de Staten hierover te informeren. 

Heeft het college de voorliggende plannen getoetst aan de letter en de geest van het convenant 

vliegveld, dat anderhalf jaar geleden mede door de provincie is ondertekend? 

Zo ja, welke waren uw bevindingen? Zo nee, dan pleit de CDA-fractie ervoor dit alsnog te doen en de 

Staten hierover te informeren. 

Onze derde vraag. Is het juist dat door Verkeer en Waterstaat vooroverleg is gepleegd met zowel de 

gemeente Lelystad als de provincie? Heeft de provincie in dat gesprek al bezwaar gemaakt tegen de 

gepresenteerde geluidscontouren, met name de contour voor de landelijke vliegtuigen die over een 

gedeelte van bebouwd Lelystad loopt? Heeft de provincie daarbij ook bezwaar gemaakt tegen het 

gebruikte kaartmateriaal dat op onderdelen sterk is verouderd? 

Onze laatste vraag. Kan het college aangeven welke de eventuele beperkingen gaan worden voor de 

inwoners en ondernemers die met hun woning en bedrijf onder een geluidscontour vallen? 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Inderdaad is er gisteren een 

voorlichtingsbijeenkomst over de PKB geweest en eind vorig jaar heeft een bijeenkomst 

plaatsgevonden op de luchthaven, waarbij ook het een en ander over de gang van zaken is verteld. 

De eerste vraag van mevrouw Maters is of wij de PKB die nu is opgesteld aan het Omgevingsplan 

hebben getoetst. Natuurlijk hebben wij dat gedaan, wij hebben onze reactie op ons bestaand beleid, 

het Omgevingsplanbeleid, gebaseerd. 

Wij hebben inderdaad een aantal strijdigheden geconstateerd. Die strijdigheden hebben wij gisteren in 

het college besproken en zullen wij per brief kenbaar maken. Daarna krijgen wij de gelegenheid in een 

bestuurlijk overleg in de richting van de Minister c.q. het inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat onze 

bezwaren kenbaar te maken. Wij hebben onder andere bezwaar tegen een geluidscontour die deels 

over de woonwijk "De Landerijen" valt en de nog niet goed afgedekte situatie bij de 

Oostvaardersplassen. Dat zijn maar twee voorbeelden. Daarop is al gereageerd en wij zullen dat 

nogmaals doen. 

Mevrouw Maters heeft vervolgens gevraagd of wij de plannen aan de geest van het convenant hebben 

getoetst. Het convenant betrof een soort tussenfase voor de businessairport-ontwikkeling, de eerste 

6000 vluchten. Ik zou willen zeggen dat wij de PKB indirect daaraan hebben getoetst. In wezen ging 

het om een convenant met afspraken over de extra bewegingen vooruitlopend op de nieuwe PBK. Dit 

is een volwaardige PKB en dus niet de tussenstap die bij het convenant gold. Wij hebben 

geconstateerd dat de geluidscontour voor het BKL-vliegverkeer - general aviation - niet goed zit. Dat 

heeft met de aanvliegroutes te maken. Naar verluidt zou die contour veranderd kunnen worden. 

Op de vraag van mevrouw Maters of vooroverleg heeft plaatsgevonden moet ik het antwoord schuldig 

blijven. Ik denk van wel, ik veronderstel dat onzerzijds ambtelijk reacties zijn gegeven. Hoe het kan dat 

men niets weet over de woonwijk "De Landerijen" is mij duister. Dat zal zeker in het bestuurlijk overleg 

aan de orde komen. Op de vraag wat in het voortraject is gebeurd kan ik nu dus niet ingaan.  
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Mevrouw Maters sprak over de contouren voor de landelijke vliegtuigen. Ik neem aan dat zij op de 

grotere vliegtuigen doelde, dus op het KE-verkeer. Op zichzelf is dat aspect goed afgedekt. 

Wij hebben lang naar deze fasering uitgekeken. Wij zijn al vanaf 1996 bezig de businessairport handen 

en voeten te geven. Een en ander zou in 2000 al klaar zijn, maar dat is als gevolg van procedures en 

uitspraken van de Raad van State niet gelukt. Wij zijn er blij om dat vliegveld Lelystad samen met 

Maastricht een versnelling krijgt, nog onder het oude structuurschema burgerluchtvaart valt en sprake 

is van een aparte PKB voor Lelystad Airport en Maastricht, maar een en ander moet natuurlijk wel 

inpasbaar zijn in ons gebied. Wij hebben geconstateerd dat dat wel voor het zwaardere luchtverkeer 

geldt, maar er problemen zijn met de lichtere vliegtuigen. 

De laatste vraag van mevrouw Maters is of het college kan aangeven welke de eventuele beperkingen 

zijn voor mensen die binnen de contour vallen. Voor de binnen de contour vallende gebieden gelden 

wettelijke normen. Als de belasting te zwaar is moet gesloopt worden en bij lichte belasting zijn 

maatregelen aan de gevel noodzakelijk. Vooralsnog gaat het college er vanuit - dat is ook een 

uitgangspunt in het Omgevingsplan - dat woonwijken niet in de geluidscontouren mogen vallen. 

Daarmee moet rekening worden gehouden. 

Tot slot. De door ons verstuurde brief zal in februari in de commissies ROVC, WMVV en ELPOO aan 

de orde komen. De bundel voor de eerstkomende commissievergaderingen is al klaar. 

 

De voorzitter: Heeft mevrouw Maters er behoefte aan een aanvullende vraag te stellen? 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. Ik wil nog even de nadruk vestigen op het 

kaartmateriaal. Misschien kunt u dat nog eens kritisch bekijken. 

Ik ben er blij om dat wij kennis kunnen nemen van de strijdigheden. Wij wachten de 

commissiebehandeling van die brief af. In de kaarten schijnen nogal wat hiaten te zitten en ik verzoek u 

daar goed naar te kijken. 

 

De voorzitter: Voor de notulen: de Gedeputeerde knikt. 

 
4. Ingekomen stukken 
 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
5. Voorstel inzake uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio 

Randstad 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 
6. Voorstel inzake Cultureel Jubileumprogramma Flevoland-Dmitrov 12,5 jaar 

De heer Slicht: Mijnheer de voorzitter. Al weer twaalfeneenhalf jaar is er een samenwerkingsverband 

met Dmitrov. Daarnaast viert Dmitrov dit jaar zijn 850-jarig bestaan. In zowel de terugblik 2002 als de 

vooruitblik 2003 is gesteld dat beide jubilea zullen worden aangegrepen om de samenwerking tussen 

Flevoland en Dmitrov op een speciale manier onder de aandacht van de Flevolandse bevolking, de 

maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven te brengen. In de commissie werden wij 

onaangenaam verrast door de in eerste instantie terughoudende opstelling van een aantal andere 

fracties. Juist in een tijd waarin de eigen huis- en tuinpolitiek binnen met name de landelijke VVD 

steeds meer algemeen goed aan het worden is, vindt de PvdA-fractie het een goede zaak uitgebreid 

aandacht te besteden aan eerder genoemde jubilea. Juist in deze tijd is het goed de Flevolandse 

samenleving kennis te laten nemen van een aantal cultuuruitingen uit Dmitrov met als doel onze 

Flevolandse samenleving kennis te laten maken met een stukje Russische samenleving. 

Inmiddels blijken allerlei Flevolandse organisaties al te kennen hebben gegeven een bijdrage te willen 

leveren aan de organisatie van een aantal activiteiten in onze provincie. Ook wordt al gedacht aan het 

sponsoren van een aantal activiteiten in het kader van het jubileum. Uiteraard is het een goede zaak 

dat straks, in de nieuwe Statenperiode, gekeken wordt naar de toekomstige invulling van ons 

samenwerkingsverband met Dmitrov. Het moge duidelijk zijn dat voor de fractie van de PvdA als een 

paal boven water staat dat de samenwerking met Dmitrov niet beëindigd mag worden. Internationale 

samenwerking moet juist in deze tijd van de al eerder genoemde eigen huis- en tuinpolitiek een 

belangrijk onderdeel blijven uitmaken van onze samenleving. Een goed voorbeeld in dat kader - er zijn 

er overigens meer te noemen - is de uitwisseling van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Het moge duidelijk zijn dat wij het voorliggende voorstel van harte ondersteunen. 
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De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Van de kant van D66 een korte bespiegeling over de 

buitenlandse politiek van Flevoland. 

In de afgelopen jaren hebben wij veel geld binnengehaald uit Brussel en wij hebben ons uiterste best 

gedaan om die stroom ook in de komende jaren te laten vloeien. Wij hebben daarmee onze regionale 

economie en werkgelegenheid een flinke impuls kunnen geven. 

Je krijgt wel eens de indruk dat Flevoland dichterbij Brussel ligt dan bij Den Haag. Wij zien Flevoland 

dan ook als een bij uitstek Europese regio op kleine schaal. Naar onze mening is het voor de toekomst 

van het grootste belang dat Europa, zeker na de uitbreiding in 2004, niet vervalt tot een in zichzelf 

gekeerd economisch en cultuur- machtsblok oftewel "Fort Europa". Wie zich heeft verdiept in de theorie 

van Samuel Huntington over botsende beschavingen en conflicten in de 21ste eeuw zal dit met ons 

eens zijn. 

Mondiale economische, culturele en religieuze contacten dienen gevestigd of verstevigd te worden. Wij 

bezien de relatie met het Russische Dmitrov dan ook principieel vanuit dit kader en dat mag iets 

kosten. Wij stemmen graag in met de extra uitgave van € 45.000,- voor het culturele 

jubileumprogramma. 

Tot slot nog een suggestie. In Flevoland wonen nogal wat Afghaanse moslim-vluchtelingen die perfect Russisch 

spreken omdat zij hun opleiding in de voormalige Sovjet-Unie hebben genoten. Wellicht kunnen zij informeel een 

bijdrage leveren aan de jubileumactiviteiten door als tolk te fungeren. Dan snijdt het mes van de mondiale 

integratie aan drie kanten. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. In de commissie hebben wij al aangegeven dat wij bij een 

jubileum een cadeau op zijn plaats vinden. Wij hebben echter een andere keuze gemaakt. Wij zien het 

geld graag in het gebied zelf besteed, dus aan de burgers die het hard nodig hebben. Helaas is 

daarvoor geen meerderheid te vinden, maar wij blijven bij ons standpunt. 

 

De voorzitter: Een korte reactie van mijn kant. 

Ik constateer dat dit voorstel door vrijwel de gehele Staten gesteund zal worden. Ik begrijp de 

opmerkingen van de heer Slicht, maar ik wil zeggen dat ik de in de commissie algemene zaken 

gevoerde discussie anders heb ervaren. Ik heb die discussie zodanig geïnterpreteerd dat vooral 

gevraagd is in de nieuwe Statenperiode met elkaar de samenwerking niet ten principale ter discussie te 

stellen, maar de inhoud van de samenwerking in overleg met Dmitrov te herijken. Naar mijn mening 

kan daartegen geen bezwaar bestaan. Ik ben van mening dat in een kritische dialoog met Dmitrov best 

vragen over aspecten van de samenwerking kunnen worden gesteld. 

Waarom heb ik gezegd dat ik de opmerkingen van de heer Slicht begrijp? Dat heb ik gezegd omdat in 

de publiciteit na de commissievergadering de indruk is gewekt dat de samenwerking ten principale ter 

discussie was gesteld. Zo heb ik het debat in de commissie echter niet ervaren. 

In de richting van de heer Crebas zou ik willen opmerken dat het mij te ver gaat over het buitenlands 

beleid van Flevoland te spreken. Laten wij over onze samenwerking met een regio over de grens 

spreken. Dat gaat iets minder ver dan het begrip "buitenlands beleid". Overigens kan ik zijn 

opmerkingen onderschrijven. 

Totdat wij de discussie in de nieuwe Statenperiode zullen hebben gevoerd, beschouw ik als één van de 

meest wezenlijke elementen van de samenwerking met Dmitrov het verweven laten raken van 

samenlevingen en culturen, wat een basisvoorwaarde is voor een duurzame, evenwichtige, 

rechtvaardige en vredelievende ontwikkeling in onze wereld. In die zin onderschrijf ik de benadering 

van de heer Crebas. 

Het standpunt van de heer Bogerd was ons bekend. Hij heeft in de commissie al aangekondigd dat 

deze wijze van viering niet de zijne is. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Aanvankelijk was ik niet van plan naar aanleiding van dit 

voorstel opmerkingen te maken, maar ik wil daarover nu toch een enkel woord zeggen. 

Wij hebben weloverwogen geconcludeerd dat wij kunnen instemmen met een bedrag van ƒ 100.000,- 

voor activiteiten in het kader van de twaalfeneenhalfjarige vriendschapsrelatie met Dmitrov. In de 

commissievergadering heb ik mij inderdaad afgevraagd of het niet goed zou zijn eens naar die 

samenwerking te kijken. Laat ik één ding vooropstellen: samenwerking tussen een provinciale en 

maatschappelijke organisaties is uitstekend, maar als je een aantal jaren met elkaar samenwerkt is het 

altijd goed te bekijken of die samenwerking wel goed verloopt. Iets anders heb ik niet beweerd. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Ik deel uw opvatting dat het in de commissie besprokene voor 

de radio iets te scherp is neergezet. Overigens heb ik namens de CDA-fractie dezelfde opinie in het 
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midden gelegd als de VVD. In die zin heb ik mij zeer verbaasd over de uitlatingen van de heer Slicht 

daarover. Wij hebben het jubileumprogramma en het krediet dat voor de uitvoering daarvan gevoteerd 

moet worden op geen enkele wijze ter discussie gesteld. Het tegendeel is het geval: wij hebben het 

jubileumprogramma omarmd en gezegd dat daar het krediet bij hoort dat voor de uitvoering daarvan 

nodig is. 

Wij hebben alleen de zin in een memorandum, waarin over het voor een periode van tien jaar 

verlengen van de samenwerking met Dmitrov werd gesproken, ter discussie gesteld. Wij hebben de 

vraag gesteld of deze Staten, die in hun nadagen verkeren, wel het juiste orgaan zijn om daarover een 

beslissing te nemen. Wij hebben ook gezegd dat het verlengen van zo'n samenwerkingsverband geen 

automatisme moet zijn en wij met elkaar moeten discussiëren over de vraag of de doelstellingen die wij 

daarmee voor ogen hebben wel gehaald worden. Ik hecht eraan dit mede te delen. 

 

De heer Slicht: Mijnheer de voorzitter. Wat de heer Leijten heeft gezegd klopt precies. De fracties van 

het CDA en de VVD hadden geen bezwaren tegen het voorliggende voorstel. 

Mijn kritische kanttekeningen over de voortgang van de samenwerking met Dmitrov richten zich met 

name op wat naderhand in het betreffende radio-interview aan de orde werd gesteld. Mijn opmerkingen 

over eigen huis- en tuinpolitiek moeten in dat licht worden geplaatst. 

Laten wij wel zijn: een project als Dmitrov moeten wij tot in lengte van dagen voortzetten willen wij 

enige continuïteit hebben. Dat de inhoud en de vorm van het project wellicht ter discussie moeten 

komen heb ik in de commissie onderschreven en dat doe ik nu ook. Wellicht is een misverstand 

gerezen en zijn mijn woorden in eerste termijn niet goed overgekomen. In mijn eerste termijn heb ik 

getracht duidelijk te maken dat wij moeite hebben met de terughoudende houding van het CDA en de 

VVD over de toekomst van de samenwerking met Dmitrov. Mijn kritische kanttekeningen waren daarop 

gericht. 

De wijze waarop wij in de commissie over het voorliggende voorstel hebben gesproken gaf mij de 

vrijheid bij de behandeling in de Staten ook andere zaken aan de orde te stellen. In de commissie 

hebben wij dat ook gedaan. 

 

De voorzitter: Nog een korte opmerking mijnerzijds. 

Ik heb als portefeuillehouder uit de discussie in de commissie over de terugblik 2002 en vooruitblik 

2003, daarover hadden wij het, de conclusie getrokken dat de nieuwe Staten in de loop van 2003, ter 

voorbereiding van een bezoek van een delegatie van de nieuwe Staten aan Dmitrov, met elkaar zullen 

spreken over de wijze waarop aan de voortzetting van de samenwerking met Dmitrov het best vorm 

kan worden gegeven, welk onderwerp tijdens het bezoek aan Dmitrov met de partners zal worden 

besproken. Dat is mijn conclusie. Ik denk dat die conclusie in positieve zin alle ruimte biedt om in 

discussie te gaan over de vorm en de inhoud van de samenwerking. Voorlopig ga ik ervan uit dat de 

samenwerking met Dmitrov zal worden voortgezet, maar wij wel zullen bekijken wat de meest 

gewenste aan de huidige omstandigheden aangepaste wijze van samenwerking is. 

 

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

besloten, onder aantekening dat de SGP-fractie geacht wenst te worden te hebben tegengestemd. 

 

7. Voorstel inzake vaststellen van de gewijzigde Regeling Technologische en Milieu Innovatie 

(TMI-regeling) 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 
8. Voorstel inzake vaststellen Verordening Vrijstelling schadelijke soorten 

De heer Kramer: Mijnheer de voorzitter. In de commissie hebben wij ten aanzien van dit voorstel 
een voorbehoud gemaakt. Wij hadden daarvoor drie invalshoeken: een procesmatige, een 
procedurele en een inhoudelijke. 
Over het procesmatige aspect hebben wij gezegd dat wij deze informatie graag veel eerder 
hadden willen hebben. Deze wet is op 1 april 2002 van kracht geworden. Waarom heeft onze 
provincie zo lang over het opstellen van deze verordening gedaan? 
Dat brengt mij op het procedurele aspect. Toen wij de stukken voor de commissievergadering van 
december ontvingen bleek dat de verordening daar niet bij was gevoegd. Daarom wil ik daarop nu 
ingaan. 
Door de Gedeputeerde is gezegd dat de predatie weliswaar toeneemt, maar in Flevoland nog 
onder het landelijk gemiddelde ligt. De VVD heeft voor de vos een bijzonder gevoel. Wij vinden de 
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vos een heel effectief en efficiënt beestje, een predator die het beste scoort in de natuur en bij de 
gecultiveerde dierenwereld. 
Naar aanleiding van vragen van de VVD hebt u, mijnheer de voorzitter, gezegd dat wij geen 
algemene vrijstelling voor de vos kunnen geven, maar er wel een ontheffingsmogelijkheid is. Nu 
ligt de verordening voor ons en zie ik in artikel 3 dat de vrijstellingen en ontheffingen betrekking 
hebben op de in de bijlage vermelde dieren. Mijn vraag aan het college is of wij ten aanzien van 
de vos bij aanname van deze verordening geen ontheffingsmogelijkheden hebben. Als dat zo is, 
welk ontheffingsbeleid hebben wij dan? Wij hebben nu alleen de verordening voorgelegd 
gekregen en wij moeten de verordening in samenhang met het ontheffingsbeleid zien. Dan weet je 
pas hoe het college zal gaan handelen. Ik verzoek u deze twee vragen in eerste termijn te willen 
beantwoorden. 

 
De heer Oost: Mijnheer de voorzitter. Ook de CDA-fractie heeft in de commissie een voorbehoud 
gemaakt. 
Wij kunnen instemmen met de voorliggende verordening, maar verzoeken u de vaststelling van de 
nota door uw college uit te stellen en de nota nog een keer in de commissie aan de orde te stellen. 
Wij doen u dit verzoek omdat naar onze mening in de nota nogal wat omissies zitten. De notulen 
van de commissievergadering zijn ook nog niet gereed. 

 
De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil onze fractie het college complimenteren 
voor de gedegen manier waarop u dit onderwerp hebt voorbereid. Ik noem de inspraak en de 
discussie met het veld. 
Het achterliggende stuk, de nota "Flora en Fauna in Flevoland", heeft de ondertitel "Over de kool 
en de geit" gekregen. Je zou dat kunnen uitleggen in die zin, dat wordt getracht alles en iedereen 
te sparen, maar ik leg "het sparen van de kool en de geit" uit als "het sparen van de flora en fauna 
in Flevoland". 
Het uitgangspunt van de wetgever en ook van onze verordening is dat met respect met de flora en 
fauna in onze provincie moet worden omgegaan en daar waar mogelijk de vrije natuur ruim baan 
moet worden gelaten. 
Ook wij hebben warme gevoelens voor de vos, maar onze gevoelens zijn anders dan de 
gevoelens van de VVD-fractie. De vos verliest misschien wel zijn haren, maar niet zijn streken. Wij 
zouden liever zien dat de dieren zoveel mogelijk gespaard blijven... 

 
De heer Kramer: Maar toch niet op grond van die karaktereigenschap! 

 
De heer Goossens: Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten. 
Ik heb al laten doorschemeren dat wij kunnen instemmen met de lijn die u ons in de nota en in de 
verordening hebt voorgelegd. 
Over de vossen wil ik nog het volgende opmerken. Wij voelen helemaal mee met de manier 
waarop u de problematiek van de vossen in de verordening hebt neergelegd. In artikel 7 is 
aangegeven dat op basis van een faunabeheerplan met de faunabeheereenheid op een 
zorgvuldige manier met het beheer van de wildstand in onze provincie zal worden omgegaan. 
Ik wil nog een paar korte opmerkingen maken over de inhoud van de verordening. 
Ten eerste: artikel 9 is twee maal genoemd. Ik denk dat de nummering moet worden aangepast, 
maar dat is een detailopmerking. 
Een wat meer principiële vraag heeft betrekking op artikel 4 van de verordening, waarin 
aangegeven wordt dat Provinciale Staten, dit orgaan dus, de in artikel 3 genoemde vrijstellingen 
kunnen beperken tot delen van de provincie, delen van het jaar of nader aangegeven gewassen of 
vee. In artikel 2 wordt voorgesteld de bevoegdheid met betrekking tot de in de bijlagen 1 en 2 
genoemde soorten wijzigingen aan te brengen bij uw college te laten. Het laatste vind ik een 
goede zaak. Ik denk dat het terecht is dat dit soort invullingen aan het dagelijks bestuur wordt 
overgelaten, maar ik zie een discrepantie tussen artikel 2 en artikel 4, zeker gelet op de bijlagen. 
Ter illustratie: in bijlage 2 is aangegeven dat u voor een aantal soorten voor wat betreft gewassen 
en gebied beperkingen voorstelt. Hoe moet ik dat zien? Gelet op de tekst van de verordening zou 
dat een verantwoordelijkheid van Provinciale Staten zijn. Ik zou mij kunnen voorstellen dat artikel 
4 wordt gewijzigd en ook daarin voor wat betreft gebied, gewas en periode de bevoegdheid bij het 
college komt te liggen opdat het college slagvaardig en adequaat kan optreden. Met andere 
woorden: ik zou mij kunnen voorstellen dat het woord "Provinciale Staten" in artikel 4 in 
"Gedeputeerde Staten" wordt gewijzigd. 
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Mevrouw Van der Wee: Mijnheer de voorzitter. De Flora- en Faunawet kwam in de plaats van de 
Jachtwet. Hierin werd in feite het afschot geregeld. In de nota "Flora en Fauna in Flevoland" wordt 
het beheer geregeld, waarbij soort en diversiteit een grote rol spelen. De nota is door uw college 
vastgesteld en u hebt in de thans voorliggende verordening een goed evenwicht gevonden tussen 
de belangen van duurzame natuur, flora en fauna enerzijds, en de economie, waaronder de 
landbouw, anderzijds. GroenLinks zal de toegekende ontheffingen kritisch volgen. 
In de commissie heeft collega Schaap al aangegeven terughoudend te staan ten opzichte van de 
aanwijzingslijst om te bezien of dit evenwicht in de toekomst in tact zal blijven. 
In de commissie hebben wij reeds met deze verordening ingestemd en dat wil ik nu ook doen. 

 
De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Door de afwijking van het gebruikelijke 
vergaderrooster was mijn fractie niet in de gelegenheid een afvaardiging naar de 
commissievergadering over dit onderwerp te sturen. Omdat emails wel snel zijn, maar niet altijd 
snel worden gelezen, was de mededeling over ons voorbehoud in de commissievergadering 
helaas niet bekend. Het past natuurlijk niet die achterstand hier in te halen en daarom zal ik met 
een korte uiteenzetting van ons standpunt volstaan. 
De Flora- en Faunawet gaat uit van de intrinsieke eigen waarde van het in de natuur levende dier 
en de verordening die wij op die wet baseren zal dus met dat uitgangspunt moeten rijmen. 
Onvermijdelijk komt daarbij de vraag aan de orde van wie die dieren nu eigenlijk zijn. Zijn ze van 
ons allemaal of zijn ze nu juist van niemand? Het gaat hierbij om dieren die zich in een veel groter 
leefgebied bewegen, maar mogelijk - als ze daarbinnen op een bepaald menselijk territorium 
komen - opeens vogelvrij zouden zijn. Eigendom van allemaal of niemand, bij beide zit je ernaast 
met het toekennen van het recht dat dier te doden aan degene op wiens grond het dier zich 
toevallig bevindt. Deze manier van bejagen heeft alles van incidentenpolitiek en hier is, net als in 
andere gevallen, incidentenpolitiek een verwerpelijke vorm om zaken te regelen. 
Wat wel een goede vorm is, is populatiebeheer op de schaal van het leefgebied van de betrokken 
dieren. Duidelijk moet zijn dat het nodig kan zijn een soort te bejagen die bij gebrek aan natuurlijke 
vijanden ongebreideld uitdijt en het voortbestaan van andere dieren of planten bedreigt. De natuur 
is hard, het leven is hard. Daaraan kun je je niet onttrekken. 
Is er eenmaal een passende populatie-omvang, dan zullen bij incidentele schade niet meer dieren 
gedood mogen worden. Die schade zullen wij moeten accepteren. Wij willen allemaal het 
genoegen van dieren in de vrije natuur en daar horen nadelen bij. 
Deze verordening blijft als ultiem middel bij individuele schade het doden door of op verzoek van 
de individuele grondgebruiker toestaan. Mijn fractie vindt deze aanpak onjuist en kan, zo lang dit 
in de verordening staat, niet met deze verordening instemmen. 

 
De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ook wij hebben de verordening even bekeken. Ten tijde 
van de commissievergadering was de verordening niet voorhanden. 
Wij denken dat op een evenwichtige wijze invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid die de 
Flora- en Faunawet het provinciaal bestuur geeft. In een aantal artikelen is dat keurig verwoord. In 
deze verordening worden een goed beheer en een goede schadebestrijding beschreven. 
Wij hebben ons wel verbaasd over het eerste artikel 9. Daarin staat: "Indien toepassing van het 
bepaalde in deze verordening naar het oordeel van GS tot kennelijke onbillijkheid leidt, kunnen GS 
van enige bepaling afwijken." Wij willen graag weten waarom wij deze verordening nog nodig 
hebben. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De VVD heeft 
terecht aangegeven dat wij vandaag niet over de nota maar over de verordening spreken. Het 
vaststellen van de verordening is een bevoegdheid van Provinciale Staten en het vaststellen van 
de nota is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten, maar zoals gewoonlijk zijn wij daarmee 
heel ruimhartig omgesprongen. Wij hebben de nota aan de leden van de commissie laten lezen en 
de nota is vervolgens de inspraak ingegaan. Ook de antwoordnota is in de commissie behandeld. 
De aangepaste verordening was toen nog niet gereed want het ging allemaal heel snel. Wij willen 
dit nieuwe beleid immers zo snel mogelijk invoeren. 
Vanavond is de verordening aan de orde. Ik zal proberen de daarover gestelde vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden. 
Waarom zo laat? In de commissie hebben wij het daarover ook gehad. Dat komt onder andere 
door de AMVB's die nog door het rijk moesten worden ingevoerd. Dit soort zaken heeft 
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voorbereiding nodig en bovendien proberen wij de mensen in onze organisatie scherp te houden 
door hen geen zeeën van tijd te gunnen bij hun werk. 
Er zijn ook vragen gesteld over de vos. De vos houdt ons allemaal bezig. Een vos is een prachtig 
beestje, maar er zijn dieren en ook mensen die last hebben van de vos en wij hebben dan ook een 
afweging moeten maken. Het antwoord op de vraag van de VVD is dat de provincie geen 
vrijstelling mag geven. De provincie is daartoe niet bevoegd. 

 
De heer Kramer: De voorzitter heeft gezegd dat de provincie geen algemene vrijstelling mag 
verlenen. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Precies. 
Artikel 7 van de verordening gaat over de incidentele bestrijding van vossen die schade aan niet 
bedrijfsmatig gehouden dieren aanrichten. Daarvoor wordt in dat artikel een aantal regels 
gegeven. De Faunabeheereenheid kan holen vernietigen of vossen doden en anderen - dat staat 
in het tweede lid - kunnen feitelijk alleen "verontrusten". Daarnaast is het mogelijk de 
vossenpopulatie op basis van een faunabeheerplan te beheren. Dat zijn de twee mogelijkheden 
die de nota en de verordening bieden. 
Het CDA heeft gevraagd of de nota nog een keer in de commissie kan worden behandeld. Zoals 
de Staten weten gaan wij over naar het dualistische systeem. Wij zijn al heel ver gegaan in het 
horen van de Staten. Het vaststellen van deze nota is toch echt een bevoegdheid van 
Gedeputeerde Staten en de nota zal dan ook niet terugkomen in de commissie. 

 
De heer Leijten: Mag ik daarover een opmerking maken, mijnheer de voorzitter? 
Mevrouw Bouwmeester heeft een verband gelegd met het dualistische systeem. In een duaal 
stelsel hebben de Staten de taak in kaderstellende zin de contouren aan te geven waarbinnen 
Gedeputeerde Staten zaken invullen. Als straks, als wij gedualiseerd zullen zijn, blijkt dat 
Gedeputeerde Staten zich daaraan niet hebben gehouden, zal in de Staten andermaal een 
discussie over het resultaat plaatsvinden. In die zin zie ik het verband niet. Wij hebben afspraken 
gemaakt over de procedure. Het college stelt de nota vast, gehoord de commissies. In die 
commissies zijn gedachten en voorstellen naar voren gebracht en ik zou het niet vreemd vinden 
als het college de commissies in open zin op de hoogte zou brengen van de veranderingen die het 
aan de hand van de in de commissie gevoerde discussies in de nota heeft aangebracht. Dat was 
de insteek. 

 
De heer Van der Pijll: Mijnheer de voorzitter. Dat lijkt mij helemaal geen probleem. Als de fractie 
van het CDA, bij monde van de heer Oost, aan de voorzitter van de commissie ROVC vraagt de 
door GS vastgestelde nota te agenderen, kan ik u verzekeren dat de voorzitter van de commissie 
ROVC daartoe bereid is. Het is dan wel aan de fractie van het CDA de andere fracties ervan te 
overtuigen dat GS moeten worden gedwongen op een andere manier van hun bevoegdheden 
gebruik te maken. Dat is het politieke spel. Volgens mij is dat de enige juiste handelwijze. 
Gedeputeerde Staten hebben van hun bevoegdheden gebruik gemaakt en als een fractie van 
mening is dat GS dat op onjuiste wijze hebben gedaan, zal die fractie via de commissie de Staten 
moeten bewegen het college te corrigeren. 

 
De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Kennelijk heeft de heer Van der Pijll, wanneer ik iets naar 
voren breng, de natuurlijke behoefte daarop te reageren. Ik heb het college een vraag gesteld en 
verwacht daarop een antwoord van het college.  

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Uiteraard zullen wij 
de door Gedeputeerde Staten vastgestelde nota ter kennisname aan de commissie voorleggen. 
Het is aan de commissie te bekijken hoe daarmee wordt gehandeld. Dat is iets anders dan de 
nota nog een keer in de commissie behandelen. In die zin heeft de heer Van der Pijll gelijk. 
 
De heer Van der Pijll: Na de opmerking van de heer Leijten zal de heer Van der Pijll bekijken of hij 
de nota voor de commissie zal agenderen. 

 
De voorzitter: Ik wijs u erop dat de agenda's in het vervolg door het presidium en niet door de 
voorzitters van de commissies worden bepaald. 
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Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Het wordt steeds ingewikkelder! 
De Partij van de Arbeid heeft er terecht op gewezen dat in de verordening twee maal een artikel 9 
is opgenomen. Wij zullen dat corrigeren. 
De door de PvdA over artikel 4 gemaakte opmerking is een opmerking naar mijn hart. Daaruit 
spreekt de ware geest van het dualisme. Wat de Staten niet echt zelf behoeven te doen laten zij 
over aan het college. Ik vind dat een uitstekend voorstel en ben benieuwd wat de andere fracties 
daarvan vinden. Ik hoor dat graag. 

 
De heer Goossens: Kunt u ook even ingaan op de discrepantie tussen artikel 2 en artikel 4? Dat is 
natuurlijk wel relevant. In bijlage 2 wordt voor een aantal soorten een beperking qua gebied en 
gewas aangegeven. Die beperking verhoudt zich niet met de huidige tekst van artikel 4. 
 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Ik moet u eerlijk zeggen dat ik op deze 
vraag niet één, twee, drie antwoord kan geven. Ik zal er naar kijken en proberen u het antwoord in 
tweede termijn te geven. 
 
De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Als ik Gedeputeerde zou zijn, zou ik zeggen dat de heer 
Goossens een retorische vraag stelt. In het artikel staat "kunnen een vrijstelling verlenen" en het 
andere artikel heeft betrekking op twee op de wet gebaseerde lijsten betreffende het verlenen van 
ontheffing. Ik denk dat de heer Goossens het antwoord op die vraag wel weet. Er is een wezenlijk 
verschil tussen iets kunnen wijzigen en ontheffing of vrijstelling verlenen. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Zoals gezegd zal ik daarop in tweede 
termijn terugkomen. Het is mogelijk dat de heer Bogerd gelijk heeft, maar ik verzoek de ambtelijke 
bijstand er even naar te kijken. Het gaat om de juridisch juiste formulering. Het luistert allemaal 
heel nauw. 
Ik ben van mening dat wij goed naar de geest van de wet hebben gekeken. De geest van de wet 
is inderdaad het beschermen van de flora en de fauna in Nederland. Daarop worden enige 
uitzonderingen gemaakt en de redenen daarvoor staan duidelijk in wet- en regelgeving. Wij 
hebben die uitzonderingen overgenomen, waarbij wij een afweging hebben gemaakt van wat in 
Flevoland redelijk en niet redelijk is. Wij kunnen de heer Van der Wal dus geen gelijk geven. Hij 
heeft gezegd niet met de verordening te kunnen instemmen omdat daarin niet precies staat wat 
zijn fractie wil. Dat vind ik jammer. Ik ben van mening dat wij een aardig evenwicht hebben 
gevonden tussen de economische noodzaak aan de ene kant en de noodzaak flora en fauna te 
beschermen aan de andere kant. 
In artikel 9, dat door de SGP is genoemd, staat de bekende hardheidsclausule. Ik ben van mening 
dat die vraag van de SGP een retorische vraag is. 
In eerste termijn wil ik het hierbij laten. 

 
De heer Kramer: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben een aantal Statenleden over de vos horen 
praten. Zoals gezegd vinden wij de vos een effectief beestje en hebben wij warme gevoelens voor 
de vos. Als de vos met de uitoefening van zijn of haar functie bezig is, doet ons dat echter pijn. 
Hele populaties zijn er in Flevoland aangegaan. Ik heb heel aandachtig geluisterd naar het verhaal 
van de heer Van der Wal, die heeft aangegeven dat... 

 
 Het licht valt uit. 
 

De voorzitter: De vergadering is geschorst. 
 

Schorsing. 
 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 
 

De heer Kramer: Mijnheer de voorzitter. De heer Van der Wal heeft een heel goed verhaal 
gehouden over de natuurlijke omgeving van onze dieren en de res nullia, de dieren die geen 
eigenaar kennen.  
Waarom hebben wij de vos in het vizier? De vos is ook in het stedelijk gebied gesignaleerd en 
gaat dus buiten zijn natuurlijk territorium. Kennelijk gebeurt dat omdat er te veel vossen zijn. 
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De Gedeputeerde heeft gezegd dat de predatie in Flevoland ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde meevalt. Daarin heeft zij gelijk, maar dat is een statistisch gegeven. Het gaat om de 
gevoelswaarde van het verhaal. De VVD is van mening dat wij een predator die zo effectief is 
moeten begrenzen. Wij staan daarin niet alleen. Ik heb begrepen - weliswaar uit de tweede hand - 
dat het Flevolandschap, de natuurbeheerder, de vos ook als een geducht beestje ziet en zelfs een 
kort geding heeft aangespannen om te bereiken dat de vos in zijn territorium kan worden 
gehouden en in de uitoefening van zijn functie kan worden beperkt. 

 
De heer Goossens: Een kort geding tegen de vos? 
 
De heer Van der Wal: Dat deden ze misschien in de tijd van de Vos Reynaerde, maar die tijd ligt 
achter ons. 

 
De voorzitter: Ik stel de heer Kramer voor zijn betoog voort te zetten. 

 
De heer Kramer: Ik leer veel, mijnheer de voorzitter. 
In artikel 7 is weliswaar een ontheffingsmogelijkheid geboden, maar die mogelijkheid is niet 
bepaald ruimhartig. Ik heb de Gedeputeerde gevraagd hoe het met artikel 3 zit. Misschien kan zij 
die vraag beantwoorden voordat ik mijn tweede termijn beëindig. Anders krijg ik geen mogelijkheid 
meer daarop in te gaan. In de kop van artikel 3 staat heel nadrukkelijk "vrijstellingen en 
ontheffingen" vermeld. In combinatie met de bijlagen 1 en 2 kan dit betekenen dat voor de vos, 
behoudens artikel 7, geen ontheffing verleend kan worden. Misschien wilt u toestaan dat de 
Gedeputeerde deze vraag nu beantwoordt. 

 
Gedeputeerde mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Ik heb die vraag al 
beantwoord. 

 
De heer Kramer: Is er geen andere ontheffingsmogelijkheid dan op grond van artikel 7? 

 
Gedeputeerde mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Dat is wettelijk niet mogelijk. 

 
De heer Kramer: Daarover verschil ik met u van mening. In eerste termijn heb ik gevraagd welk 
ontheffingenbeleid wij voeren. De voorzitter heeft op 14 november gezegd dat een generieke 
ontheffing niet mogelijk is, maar wij in het kader van ons ontheffingenbeleid wel een specifieke 
ontheffing tot stand kunnen brengen. Dat staat in de notulen die wij zojuist hebben vastgesteld. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): In eerste termijn heb ik uitgelegd dat dit 
artikel over incidentele schadebestrijding gaat. Daarnaast is in de nota de mogelijkheid geopend 
de populatie op basis van een faunabeheerplan te beheren. Dat is wat ik heb gezegd. 

 
De heer Kramer: In de verordening beperkt u in artikel 7 de ruime toepassing van de ontheffing. 
Daarin geeft u specifieke situaties aan waarin tegen de vos mag worden opgetreden. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Dat is een extra mogelijkheid naast het 
populatiebeheer. 

 
De heer Kramer: Akkoord. Wij stellen vandaag de verordening vast, maar wij hebben over het 
ontheffingenbeleid nog geen enkele informatie van u gekregen. Wij hebben nog geen enkel 
voorstel gezien. Het is van belang dat wij die twee zaken in samenhang kunnen bezien. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Wij gaan een faunabeheerplan opstellen en 
dat plan zal door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. Zo is dat in de wet geregeld. 

 
De heer Kramer: Dat begrijp ik, maar wij voeren nu een debat over de verordening en wij hebben 
onvoldoende garanties dat in relatie tot de vos een ruimhartig ontheffingenbeleid gevoerd zal 
worden. Ik voel mij helemaal ontdaan van de mogelijkheden. De heer Bogerd heeft aangegeven 
dat artikel 9 zowel in het voordeel als in het nadeel van de vos kan worden geïnterpreteerd. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Wat mist u? Wat wilt u? 
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De heer Kramer: Wij willen dat de vos in dat lijstje wordt opgenomen. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Dat kan dus niet. 

 
De heer Kramer: Dat begrijp ik, dat is omdat geen generieke ontheffing mogelijk is. Wij willen ons 
ook aan de wet houden en zeggen dat wij, daar waar geen algemene ontheffing verleend kan 
worden, graag een ruimhartig ontheffingenbeleid willen hebben. 

 
De voorzitter: Het probleem is dat het ontheffingenbeleid niet in een verordening van de Staten 
kan worden neergelegd. De wet staat dat niet toe. U hebt een nota van het college ontvangen, 
waarin het college zijn beleid ten aanzien van de ontheffingen middels de antwoordnota definitief 
aan de Staten heeft voorgelegd. In dat beleid is het naar het oordeel van de meerderheid van het 
college ruimhartige ontheffingenbeleid ten aanzien van de vos, gebaseerd op populatiebeheer, 
vastgelegd. Daarnaast is in de verordening de mogelijkheid gecreëerd incidenteel een ontheffing 
te verlenen, los van het populatiebeheer. Die twee elementen liggen vast. 
In de commissie hebt u kennis kunnen nemen van het beleid van het college met betrekking tot de 
vos, in de vorm van het populatiebeheer. Hoe u het ook wendt of keert, die bevoegdheid kunt u 
niet aan u trekken. U kunt daarover wel een politiek oordeel hebben, maar u kunt daaraan niet 
middels de verordening iets doen. Dat moet u heel goed in de gaten houden. De vaststelling van 
de verordening heeft geen invloed op het ontheffingenbeleid dat in de nota van Gedeputeerde 
Staten is vastgelegd. 

 
De heer Kramer: U hebt volkomen gelijk. Ik heb ook gezegd dat er een samenhang is tussen de 
nota en verordening. De VVD-fractie is van mening dat de nota onvoldoende garanties biedt voor 
een ruimhartig ontheffingenbeleid ten aanzien van de vos. 

 
De voorzitter: Dan moet u een interpellatie, een motie, een agendering of wat dan ook ten aanzien 
van die nota bepleiten. Met betrekking tot de verordening kunt u daar niks mee. 

 
De heer Kramer: Ik begrijp u volkomen... 

 
De voorzitter: De vos kan niet aan de verordening worden toegevoegd. 

 
De heer Kramer: Dat hebt u op 14 november al gezegd. 
De Gedeputeerde heeft mij gevraagd wat ik wil. Als de wet mij die mogelijkheid niet biedt, wil ik 
een "next best"-situatie. Dat is waarmee wij bezig zijn. Dit is voor ons een zeer belangrijk 
onderwerp en daarom hebben wij daaraan veel tijd besteed. 

 
De heer Oost: Mijnheer de voorzitter. Natuurlijk is de vaststelling van de nota een zaak van 
Gedeputeerde Staten. Daar willen wij absoluut niet in treden. 
Zoëven hebt u gezegd dat u de ambtenaren geen zeeën van tijd gunt en stukken snel het licht 
moeten zien, maar dit is een stevig stuk, een stuk met een flink aantal bladzijden en her en der 
veel verwijzingen. Als zo'n stuk snel tot stand moet komen kan dat ten koste gaan van de 
zorgvuldigheid.  
Na uw beantwoording in eerste termijn hebben wij wat formeel heen en weer gepraat gehoord. 
Het gaat ons niet om het formele gebeuren, het gaat ons erom dat dit stuk gebruikt kan worden. Ik 
wil twee voorbeelden uit de nota noemen hoewel ik begrijp dat de nota nu niet aan de orde is. In 
de nota staat dat voor de kauw en de kraai in de Noordoostpolder vrijstellingssituaties gelden. Wij 
zien een tabelletje waarin... 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Mag ik een voorstel 
van orde doen? Ik zou mij kunnen voorstellen dat de CDA-fractie de omissies die zij in de nota 
heeft aangetroffen op papier zet en dat overzicht aan het college doet toekomen, zodat wij 
daarvan kunnen kennisnemen voor de uiteindelijke vaststelling van de nota en daarmee misschien 
iets kunnen doen. 

 
De heer Oost: Dat vind ik prima, mijnheer de voorzitter. In eerste termijn wilde u dat niet, maar ik 
begrijp dat u daarmee nu wel instemt. Dat doen wij. 



 - 15 - 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Nee, u hebt gevraagd of de nota opnieuw in 
de commissie kan worden behandeld. Dat is iets anders. Daarvan heb ik gezegd: dat doen wij 
niet. 

 
De heer Oost: Dat verzoek heb ik gedaan om de omissies kenbaar te kunnen maken. Dat mag nu. 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Wij hebben graag dat u eventuele omissies 
kenbaar maakt, daar wordt de nota alleen maar beter van. 

 
De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik wacht het antwoord van de Gedeputeerde in 
spanning af. 
Ik wil van deze mogelijkheid gebruik maken om op grond van het basisstuk en de antwoordnota 
die destijds aan de commissie zijn gepresenteerd namens de PvdA-fractie naar voren te brengen 
dat wij vinden dat u op de goede weg bent en de goede lijn te pakken hebt. 

 
De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Nog even een reactie op de beantwoording door de 
Gedeputeerde. 
Zij heeft goed gekenschetst dat wij uit zijn op een ander evenwicht tussen economische noodzaak 
en de noodzaak de flora en fauna te beschermen. De essentie van ons bezwaar tegen deze 
verordening is dat naar onze mening sprake moet zijn van populatiebeheer. De economische 
factor kan ook van belang zijn om de gewenste omvang van een populatie vast te stellen. 
Daarnaast mag niet ook, vanwege individuele schades, toestemming voor bejaging worden 
verleend. Die mogelijkheid wordt in de verordening opengehouden en daarom zijn wij daartegen. 

 
De voorzitter: Sterker nog: die mogelijkheid geeft de wet aan de burger en die kunt u niet 
beperken. U kunt de mogelijkheid die het college heeft in incidentele gevallen ontheffing te 
verlenen niet beperken. Die mogelijkheid biedt de wet de Staten niet. De burger heeft op basis van 
de wet het recht voor bepaalde gevallen ontheffing te vragen en het college is gehouden een 
beslissing op die aanvraag te nemen. 

 
De heer Van der Wal: Dat betekent dat wij worden gedwongen akkoord te gaan met een 
aanvullende bepaling die de provincie daarover moet aannemen. Het is natuurlijk heel moeilijk 
tegen je gevoel in zo'n besluit te nemen. 

 
De voorzitter: Het kan zijn dat u met bepaalde vrijheden die in deze verordening worden vermeld 
niet kunt instemmen, maar u zegt het erg algemeen. U hebt gezegd dat u van mening bent dat de 
provincie geen algemene ontheffingen moet kunnen verlenen. Dat is een te algemene uitspraak, 
maar dat laat onverlet dat u kunt uitspreken dat u het niet eens bent met deze verordening. 
In uw motivatie hebt u aangegeven dat het college naar uw mening geen individuele ontheffingen 
mag verlenen en daarvan zeg ik dat de wet ons verplicht daarover beslissingen te nemen. 

 
De heer Van der Wal: De wet bepaalt het ene en wij vinden het andere. 

 
De voorzitter: Precies! 

 
Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat de zaak 
wat de vos betreft juridisch gezien is opgehelderd. De op de wet gebaseerde nota "Flora en Fauna 
in Flevoland" gaat uit van de bescherming van dieren en de vos valt daar ook onder. Wij hebben 
allemaal bepaalde gevoelens voor de vos. Het is niet voor niets dat er veel verhalen over de vos 
zijn: Reintje de Vos en noem maar op. Het beestje heeft een naam en het beestje wordt door 
sommigen gewaardeerd en door anderen verfoeid. Wij hebben geprobeerd daartussen een 
evenwicht te vinden. 
Het voordeel van een faunabeheerplan is dat je daarin op basis van heldere, toetsbare, 
argumenten kunt aangeven waarom en op welke manier je de populatie van bijvoorbeeld de vos 
wilt reguleren. Dat maakt heel inzichtelijk wat er gebeurt, maakt de burgers duidelijk dat wij ten 
aanzien van bepaalde diersoorten wel maatregelen moeten nemen en geeft inzicht in de 
argumenten van het college. Dat is het voordeel van een faunabeheerplan. 
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Er ligt nog een vraag over artikel 2 en artikel 4. Ik kan alleen de in eerste termijn gemaakte 
opmerking herhalen. Het bepaalde in artikel 2 geeft het college van Gedeputeerde Staten de 
bevoegdheid de lijsten te wijzigen, dus dieren erop te zetten of er dieren af te halen. Dat kan in het 
kader van snel handelen geboden zijn. Artikel 4 geeft de Staten een bevoegdheid. Dat artikel is 
gebaseerd op het feit dat een dergelijke vrijstelling in een provinciale verordening geregeld moet 
worden. In die verordening kan wel geregeld worden dat de Staten een en ander aan 
Gedeputeerde Staten overlaten. 

 
De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het zinvol is een amendement in te dienen. 
Dit artikel betreft voor een belangrijk deel de uitvoeringssfeer en ik denk niet dat de Staten 
daarover gehoord moeten worden. Het lijkt mij dat slagvaardiger zal kunnen worden gewerkt als 
wij het college van Gedeputeerde Staten in dezen bevoegd maken. 
Misschien is het ongebruikelijk dat op een dergelijk laat moment te doen, maar ik wil graag een 
amendement indienen en voorstellen in artikel 4, waar het woord "Provinciale Staten" staat, het 
woord "Gedeputeerde Staten" te lezen. 

 
 De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement voldoende wordt ondersteund. 
 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): In het licht van de door ons gekozen 
systematiek is dit een logische wijziging van deze verordening, mijnheer de voorzitter. 
Het is aan de Staten te bepalen of zij de verordening in deze zin willen amenderen. 

 
De voorzitter: Wij hebben het hier over het vaststellen van een verordening en ik wil de 
vergadering kort schorsen om te kunnen nagaan of dit amendement effecten heeft op andere 
bepalingen in de verordening. 
De vergadering is geschorst. 

 
Schorsing. 

 
De voorzitter: De vergadering is heropend. 
Naar aanleiding van de indiening van het amendement van de heer Goossens wil ik namens het 
college het volgende procedurevoorstel doen. 
Wij zijn op dit moment niet 100% zeker van de juridische toelaatbaarheid van aanpassing van de 
verordenende bevoegdheid voor wat betreft het verlenen van een vrijstelling. Ik heb het dus niet 
over het aanpassen van lijsten. Wij weten niet zeker of de wet dit toestaat en we zouden dus een 
risico nemen als wij deze aanpassing nu in de verordening zouden opnemen. Daarom stellen wij 
de Staten voor de thans voorliggende verordening vast te stellen, het college in de gelegenheid te 
stellen na te gaan of het amendement van de heer Goossens juridisch haalbaar is en als dat het 
geval blijkt te zijn zullen wij de wijziging van de verordening, mede in het licht van het nieuwe 
duale systeem, in de Staten aan de orde stellen. Ik ontraad de Staten het amendement op dit 
moment te aanvaarden. In de wet staat namelijk "bij provinciale verordening". Wij willen er graag 
zeker van zijn dat wij geen verboden delegatie in de verordening opnemen. Kunnen wij er op die 
manier mee omgaan? 

 
De heer Goossens: Dat lijkt mij heel zinvol, mijnheer de voorzitter. 

 
De voorzitter: Ik stel vast dat het amendement boven de markt blijft hangen en wij met een 
rapportage over de juridische kanten daarvan zullen komen. 

 
De heer Leijten: Mag ik een tussenvoorstel doen, mijnheer de voorzitter? Ik heb het gevoel dat 
niet iedereen duidelijk is waar de bevoegdheden en de verbanden liggen. Ik doel op de verbanden 
tussen de door u vast te stellen nota en deze verordening. 
Ik zou u willen voorstellen dit voorstel aan te houden en dat u eerst de nota vaststelt, zodat de 
Staten kunnen kennisnemen van de definitieve inhoud daarvan. Met die kennis kunnen de Staten 
beoordelen of zij met de door ons vast te stellen verordening kunnen leven. Die volgorde lijkt mij 
beter. Ik moet u zeggen dat slechts enkele leden van de Staten, volgens mij alleen de leden van 
de commissie, de nota hebben ontvangen. Omdat het vaststellen van de verordening een 
verantwoordelijkheid van de totale Staten is lijkt het mij beter dat alle Statenleden daarover de 
beschikking krijgen. Daarom wil ik u voorstellen dit agendapunt aan te houden. 
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De voorzitter: Over een voorstel van orde wordt zonder verdere discussie door de Staten besloten. 
Als voorzitter van de Staten stel ik voor dit voorstel niet aan te houden. Ik ben namelijk van 
mening dat de samenleving groot belang heeft bij het snel vaststellen van deze verordening. 
Het is echter aan de Staten over de agenda te beslissen. 

 
De heer Goossens: Ik heb een cruciale vraag waarop ik graag uw antwoord wil vernemen om het 
ordevoorstel van de heer Leijten te kunnen beoordelen. Is het juist dat in onze provincie niet 
gejaagd kan worden zo lang wij geen verordening hebben? 

 
De heer Van der Pijll: Mijnheer de voorzitter. Ik zou het op prijs stellen als de heer Leijten alleen 
voor zichzelf of voor zijn fractie zou spreken als hij zegt iets niet te begrijpen. Dat soort 
opmerkingen moet hij niet mede namens mij maken. Het is mij duidelijk geworden dat de fractie 
van de heer Leijten het allemaal niet begrijpt en ik maak er bezwaar tegen dat hij dat niet 
begrijpen in algemene termen naar voren brengt. 

 
De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan over de vraag of de behandeling van dit 
voorstel aangehouden moet worden. De CDA-fractie heeft dat voorstel gedaan. 

 
De heer Leijten: Dit verzoek is met name ingegeven door het gegeven dat wij zonder vastgestelde 
nota geen besluit over deze verordening kunnen nemen. Ik denk dat u veel verder van huis bent 
als dit voorstel wordt verworpen. 

 
De voorzitter: Dat is de verantwoordelijkheid van degenen die de verordening verwerpen. 

 
De heer Kramer: Mijnheer de voorzitter. Ik wil een stemverklaring afleggen. Kijkend naar de 
verordeningen in de provincies Gelderland en Friesland hebben wij het gevoel dat Gedeputeerde 
Staten op één of andere manier, op basis van de Flora- en Faunawet, in het bijzonder artikel 67, 
toch de mogelijkheid hebben een verruimd ontheffingenbeleid te voeren. Wij zijn daarvan niet 
zeker en willen dat onderzoeken. Daarom wil ook ik u verzoeken ons enig uitstel te geven. Voor 
wat de verordening betreft hangt de vlag er bij de VVD op dit moment niet gunstig bij. Wij 
ondersteunen het voorstel van de heer Leijten. Wij willen voorkomen dat wij verkeerde dingen 
doen. 

 
De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat de fracties van het CDA en de VVD wat dit 
onderwerp betreft op een verkeerd spoor zijn beland. De Gedeputeerde heeft een- en andermaal 
aangegeven dat vaststelling van de nota en de inhoud daarvan een verantwoordelijkheid van het 
college van Gedeputeerde Staten is. Ik denk dat wij die verhouding heel erg zuiver moeten zien. 
De fracties van de VVD en het CDA proberen de nu voor ons liggende verordening, waarover wij 
inhoudelijk geen enkel punt van discussie hebben, te misbruiken - ik gebruik een hard woord - om 
inhoudelijk over de nota te spreken. Hetgeen door de VVD over de vos is ingebracht kan niet in de 
bijlage bij de verordening worden opgenomen. Ik vind dat een onelegante manier van handelen. 
Als de VVD inhoudelijk over de nota wil spreken moet zij dat klip en klaar zeggen en... 

 
De heer Kramer: Dat heb ik gedaan! 

 
De heer Goossens: Dan moet u zeggen dat u het ten aanzien van de inhoud van de nota niet 
eens bent met het college. Dan praten wij op een andere manier over het op dit terrein te voeren 
beleid. 

 
De heer Kramer: U hebt van mij gehoord dat ik graag inzicht wil hebben in de samenhang tussen 
de verordening en het beleid. 

 
De voorzitter: De heer Goossens is het aan het woord. Ik sta tijdens stemverklaringen geen 
interrupties toe. 

 
De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Voor mijn gevoel kan over de tekst van de verordening 
geen verschil van mening bestaan. Ik heb stellig de indruk dat de actie die nu wordt ondernomen 
om de besluitvorming over deze verordening uit te stellen zal leiden tot een situatie... 
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De voorzitter: Wilt u tot een conclusie komen? 

 
De heer Goossens: ... waarin er geen wildbeheer kan zijn. Dat wil onze fractie niet. Wij willen 
graag vandaag over de verordening besluiten. 

 
Mevrouw Van der Wee: Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de PvdA-fractie. Wij hebben er 
geen behoefte aan de besluitvorming over deze verordening aan te houden. 

 
De heer Brand: De Flora- en Faunawet is duidelijk. Daarmee kun je ongelukkig zijn, maar het 
college heeft de bevoegdheid de nota vast te stellen en als de Staten het daarmee niet eens zijn 
kunnen de Staten daarover in de commissie spreken. Het lijkt mij ten aanzien van de 
besluitvorming buitengewoon onhelder nu over de rug van deze verordening de verordening aan 
te houden. om de nota te veranderen. Dat lijkt mij een onwijs besluit, dat mij niet goed lijkt voor het 
cachet van de Staten. Ik wil voorstellen deze verordening vanavond te behandelen. Wij moeten in 
dit opzicht onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. 
 
De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Pas na vaststelling van de nota door het college zal 
duidelijk zijn hoe het college de verordening zal gaan toepassen. Wij steunen dan ook het voorstel 
de behandeling van deze verordening uit te stellen. Ook wij willen de vaststelling van de nota 
afwachten en daarna over de verordening besluiten. 

 
De heer Bogerd: Artikel 42 lid 4 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van 
Provinciale Staten zegt: "Over een voorstel van orde beslissen Provinciale Staten terstond." Daar 
wachten wij op. 

 
De voorzitter: Ik stel u voor, voordat u tot besluitvorming overgaat, de leden van het college, die 
ook hun stem moeten uitbrengen over dit ordevoorstel, even de gelegenheid te geven met elkaar 
te overleggen.  
De vergadering is geschorst. 

 
Schorsing. 

 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 
Eerst wil ik vaststellen dat de heer Bogerd volstrekt gelijk heeft, maar toch... Het college heeft de 
thans ontstane situatie bekeken en geconcludeerd dat een meerderheid van de Staten van 
mening is dat de behandeling van deze verordening moet worden uitgesteld. Het college stelt 
daarom voor deze verordening de volgende maand opnieuw op de agenda te zetten. 

 
De heer Goossens: Het is de vraag of er een inderdaad een meerderheid is voor dat voorstel, 
mijnheer de voorzitter. 

 
De voorzitter: Als u goed telt, ziet u dat die meerderheid er is. Op dit moment zijn 42 leden 
aanwezig en... 

 
De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Ik heb in deze totale verwarring een nog verder 
verwarrende mededeling. Wij herzien ons standpunt en zijn tegen het ordevoorstel. 

 
De voorzitter: Dan ben ik gedwongen het ordevoorstel in stemming te brengen. Ik heb mijn 
conclusie getrokken op basis van de stemverklaringen. 

 
De heer Leijten: Het is niet de eerste keer dat een fractie haar mening wil herzien. 

 
De voorzitter: Er is nog niet gestemd! 

 
De heer Van der Pijll: Mag ik u op de woorden van de heer Bogerd wijzen, mijnheer de 
voorzitter? 

 
De voorzitter: Ik zal het ordevoorstel van het CDA nu in stemming brengen. 
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Het ordevoorstel van de heer Leijten wordt bij handopsteken in stemming gebracht en met 25 
tegen 17 stemmen aanvaard. 

 
De heer Goossens: Naar aanleiding van deze besluitvorming verzoeken wij u de vergadering te 
schorsen, mijnheer de voorzitter. 

 
De voorzitter: Dat lijkt mij moeilijk. De behandeling van dit agendapunt is geschorst.  

 
De heer Van Kuik: Dat begrijp ik, maar het is voor ons een verrassing dat het college in deze zaak 
niet als één bestuursorgaan heeft geopereerd. Bij ons heeft dat de vraag opgeworpen wat de 
positie van het college is ten aanzien van het dossier van de verordening en het dossier van de 
beleidsnota. Met andere woorden: is er bij de Staten voldoende vertrouwen in het college als 
geheel en in de portefeuillehouder in het bijzonder? 

 
De voorzitter: Die vraag kan leven. Het is aan u dat te beoordelen, maar ik heb het gevoel dat de 
ontstane situatie iets te zwaar wordt opgepakt. Wij hebben een besluit genomen over het nu wel of 
niet behandelen van de verordening. 

 
De heer Van Kuik: Dat onderschrijf ik voor wat betreft de woorden die van achter de collegetafel 
zijn gesproken, maar ik heb twijfels over het standpunt van de fracties aan mijn linkerhand. 

 
De voorzitter: Ik wil u voorstellen de politieke opvattingen die u daarover hebt tot uitdrukking te 
brengen op het moment waarop dit onderwerp weer aan de orde is. 

 
De heer Slicht: Misschien mag ik de woorden van de heer Van Kuik aanvullen. Het is uiterst 
merkwaardig dat drie Gedeputeerden nu een ander standpunt innemen dan zij in het college 
hebben gedaan. 

 
De voorzitter: Over een voorstel van orde kan nooit tevoren in een college een standpunt 
worden ingenomen. Dat voorstel van orde was tevoren niet bekend. Vandaar dat een 
schorsing nodig was. Die redenering is niet logisch. Dat er gevoelens zijn ten aanzien van de 
stemming door leden van de Staten, al dan niet leden van het college, kan ik mij voorstellen, 
maar het lijkt mij wijs dat u zich daarover uit op het moment waarop de behandeling van dit 
voorstel wordt voortgezet. 

 
De heer Van Kuik: Ik wil u nog één vraag stellen. Is het college alleen verdeeld over het 
ordevoorstel sec of heeft de verdeelde stemming ook een beleidsinhoudelijke achtergrond? 

 
De voorzitter: De stemming ging over het ordevoorstel sec. Over de vaststelling van de nota kan ik 
nog geen mededelingen doen. De behandeling daarvan, na het advies van de commissie, moet 
nog plaatsvinden. 
Ik sluit nu de beraadslagingen over dit agendapunt. 

 
Het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten wordt aangehouden tot de 
Statenvergadering van 6 februari 2003. 

 
9. Voorstel inzake subsidieaanvraag "Hoe breder hoe sportiever 2003-2008" van Sportservice 

Flevoland 
De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben in de commissie reeds aangegeven dat wij niet 
met dit voorstel akkoord gaan. Dat geldt overigens ook voor voorstel 10. Gaarne aantekening 
hiervan. 

 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van Gedeputeerde 
Staten besloten, onder aantekening dat de fractie van de SGP geacht wenst te worden te hebben 
tegengestemd. 

 
10. Begrotingswijziging Coördinatie 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap 
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De heer Van der Avoort: Mijnheer de voorzitter. Het jaar 2003 is door de Europese Commissie 

uitgeroepen tot het Europees Jaar van Mensen met een Handicap. De VVD heeft vroegtijdig het 

initiatief genomen om de Staten middelen te laten inzetten voor regionale activiteiten in Flevoland. Door 

de genomen besluiten konden al in 2002 voorbereidingen worden getroffen om projecten tijdig bij het 

nationaal comité te kunnen indienen. 

Wij zijn er bijzonder tevreden over dat het college besloten heeft Sportservice Flevoland opdracht te 

geven de voorbereiding van de activiteiten en de gehele communicatie en coördinatie te begeleiden. 

Met voortvarendheid is een plan van aanpak gepresenteerd, dat inmiddels aan de commissie is 

voorgelegd. Met de gehele voorbereiding en de startbijeenkomst op 29 januari aanstaande zijn wij op 

de goede weg om met de ingediende projecten dit Europees Jaar van Mensen met een Handicap in 

Flevoland te kunnen laten slagen. 

Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van het nationaal comité op de initiatieven. Wij gaan akkoord met 

het voorstel. 

 

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

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

tegengestemd. 

 

11. Voorstel inzake vaststellen nota Zorgvragersbeleid Flevoland 2002-2006 

De heer Van der Avoort: Mijnheer de voorzitter. Inhoudelijk zijn de startnotitie en de conceptnota 

uitgebreid besproken in de commissie en het aangepaste concept is nu ter vaststelling aan ons 

aangeboden. In het voorwoord heeft de Gedeputeerde het juist verwoord: deze nieuwe nota zal een 

stimulerende impuls geven aan de verdere verbetering van de positie van de zorgvragers binnen de 

zorgstructuur van Flevoland. Ook op dit beleidsterrein gaat het erom de zorgvrager centraal te stellen 

en de vraagsturing te versterken. 

Er zijn enkele belangrijke vragen gesteld om tot een nieuwe beleidsnota te komen. Een voorbeeld 

daarvan is de vraag over het effect van de nieuwe ontwikkelingen voor de zorgvraag en de 

zorgvragersorganisaties. De ZorgGebruikersBundeling Flevoland-nieuwe-stijl is een organisatie voor 

zorgvragers. Het woordje "van" is drastisch veranderd in "voor". Dat is een juiste correctie. De VVD 

vindt het een goede ontwikkeling dat de ZGB als steunfunctie gaat functioneren en daarmee invulling 

kan gaan geven aan het provinciale beleid, gericht op een op de vraag gebaseerd zorgaanbod.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de organisatie verder wordt geprofessionaliseerd om de taken 

en functies goed te kunnen uitvoeren. Het vervolg is natuurlijk een goede implementatie van de 

beleidsnota, waardoor de nieuwe doelen bereikt kunnen worden. 

In dit kader is het belangrijk van het college te horen of het de structuur van de ZGB zal wijzigen. Ik heb 

de huidige structuur in mijn bakje gekregen en ben benieuwd wat daarin zal veranderen. 

De VVD gaat akkoord met het voorstel de nota Zorgvragersbeleid Flevoland 2002-2006 vast te stellen. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. De nota Zorgvragersbeleid Flevoland 2002-2006 ligt 

ter vaststelling voor ons. De CDA-fractie is er blij om dat er nu een nota Zorgvragersbeleid is, juist 

omdat wij de omslag willen maken van zorgaanbod naar zorgvraag. Deze nota is daarbij een goed 

uitgangspunt. 

Het is van groot belang de zorgvraag goed te leren kennen. De ZGB kan hierin een rol spelen, maar 

het lijkt het CDA onvoldoende als dit onderwerp alleen met de ZGB wordt besproken. In de ZGB zijn 

verschillende patiëntenorganisaties vertegenwoordigd. Kan de Gedeputeerde zeggen of dit voor alle 

patiëntenorganisaties geldt en zo nee, heeft de ZGB een helder zicht op de zorgvraag die bij niet 

aangesloten patiëntenorganisaties leeft? 

Van "cure" naar "care" is een mooie gedachte, die overigens kan suggereren dat wij de "cure" kunnen 

vergeten of verwaarlozen. Dat zal niet de bedoeling zijn. Hoe dan ook, meer "care" zal nodig zijn. Met 

name ouderen die om "care" vragen zullen ook om hoogwaardige "cure" vragen.  

De nota vertelt ons dat de zorg in het zuidelijk deel van de provincie vooral op het gebied van de 

jeugdzorg ligt en in het noordelijk deel de nadruk op de ouderen ligt. Is dit niet een te oppervlakkige 

constatering? In de komende jaren zal het aantal ouderen in Almere explosief toenemen en zal daar de 

zorgvraag van en voor ouderen toenemen en heel groot zijn. In het noorden zal de vraag om jeugdzorg 

blijven.  

Zorgelijk is de kloof tussen de zorgvraag en de mogelijkheden die zorgvraag naar behoren te 

honoreren. Voor dit probleem bestaan geen eenvoudige oplossingen. Een begin zou kunnen zijn een 

opwaardering van de beroepen in de zorg, onder andere door een betere honorering. Daar zullen wij in 

onze contacten met de Tweede Kamer steeds weer de vinger bij moeten leggen. 
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De CDA-fractie vindt het een goed plan bij het aantrekken van nieuwe bestuursleden voor de ZGB 

vooral op bestuurlijke kwaliteiten te letten. De CDA-fractie heeft de indruk dat dit tot nu toe te weinig is 

gebeurd. 

Mijn fractie vindt het belangrijk dat de provincie met betrekking tot het functioneren van de ZGB 

duidelijk een vinger aan de pols houdt. Gelukkig lijkt dat gewaarborgd door structurele bestuurlijke en 

ambtelijke overleggen. Gezien de bestuurlijke problemen van de laatste tijd bij de ZGB wil ik graag van 

de Gedeputeerde horen hoe de stand van zaken op dit moment is. 

De CDA-fractie kan akkoord gaan met het vaststellen van de nota. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. In de afgelopen periode is de positie van de 

zorgvrager in Flevoland duidelijk versterkt. Dit is zichtbaar geworden bij de totstandkoming en uitbouw 

van de ZGB, de ZorgGebruikersBundeling. Daardoor konden informatievoorziening, 

deskundigheidsbevordering en klachtenopvang structureel worden aangepakt om zo de kwaliteit van 

de zorg te verbeteren. Of dit - de kwaliteitsverbetering - inderdaad het geval is geweest is moeilijk te 

meten. 

In de afgelopen jaren is de financiële bijdrage van de provincie flink verhoogd. De PvdA-fractie heeft dit 

altijd bepleit en ondersteund. Nu de doelstellingen uit 1996 aardig gerealiseerd blijken te zijn is het tijd 

nieuwe lijnen uit te zetten, maar centraal blijven staan de versterking van de positie van de Flevolandse 

zorgvrager, een brede integrale benadering van het zorgvragersbeleid, gerichtheid op alle groepen 

zorgvragers en de ZGB als centraal aanspreekpunt voor de zorgvrager en zorgvragersorganisaties. Wij 

zijn het hiermee van harte eens. 

Wij zijn ook met u van mening dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verdere 

professionalisering van de ZorgGebruikersBundeling als organisatie, zeker na de snelle groei die deze 

organisatie heeft doorgemaakt. U stelt daarbij dat de ZorgGebruikersBundeling zich meer moet 

ontwikkelen tot een organisatie voor zorgvragers dan van zorgvragers en de ZorgGebruikersbundeling 

meer het karakter van een provinciale steunfunctie moet krijgen dan van een doelgroepenorganisatie 

die vooral als belangenbehartiger optreedt. 

Nu is het bijzondere, het unieke, van de Flevolandse ZGB, dat deze ontstaan is - dat is overigens niet 

zonder moeite gegaan - uit diverse doelgroepenorganisaties. Daardoor ontstond één organisatie die de 

positie van de zorgvrager wist te versterken. Een probleem was en is dat verschillende van de 

doelgroepenorganisaties zich onvoldoende herkennen of menen te herkennen in de 

ZorgGebruikersBundeling. Naarmate de ZGB meer het karakter van een steunfunctie zal krijgen dreigt 

derhalve het gevaar dat naast de ZGB weer allerlei aparte belangengroeperingen zullen ontstaan. 

Daarmee is al een begin gemaakt. Vindt u dat een wenselijke ontwikkeling en zo nee, hoe denkt u dat 

te voorkomen? 

Een tweede punt. Op bladzijde 18 van de nota stelt u dat de moderne zorgvrager steeds meer 

verantwoordelijkheid neemt bij de inrichting van de zorg en het zorgproces. Op zichzelf is dat natuurlijk 

prima, maar om diverse redenen is niet iedere zorgvrager daartoe in staat. Voor hen moeten anderen 

dat doen, familie bijvoorbeeld. Familieleden hebben echter ook niet altijd de benodigde tijd of 

deskundigheid. Wij zien op het ogenblik dat zich een nieuw beroep ontwikkelt: het beroep van 

zorgmakelaar. Wij kunnen ons voorstellen dat dit nuttig is, maar daarbij zijn onzes inziens wel van 

belang enerzijds de integriteit en deskundigheid van de zorgmakelaar en anderzijds de financiële 

consequenties die deze bemiddeling met zich meebrengt. Wij menen dat beide aspecten - integriteit en 

deskundigheid enerzijds en financiële consequenties anderzijds - bewaakt moeten worden. Wellicht ligt 

hier een nieuwe taak voor de ZorgGebruikersBundeling. Vindt het college ook dat de integriteit, 

deskundigheid en de financiële consequenties bewaakt moeten worden en ziet het college hier ook 

mogelijk een nieuwe taak voor de ZorgGebruikersBundeling? 

Op dit moment wil ik het hierbij laten. 

 

De heer Van der Pijll: Mijnheer de voorzitter. Besturen op hoofdlijnen vraagt twee essentiële dingen, 

namelijk het stellen van gedetailleerde vragen in de commissie, waarna je je bij de Statenbehandeling 

van een voorstel tot de hoofdlijnen kunt beperken. Ik zal het laatste doen. 

Mijn fractie kan haar waardering uitspreken voor deze nota en stemt daarmee graag in. 

 

De heer Brand: Mijnheer de voorzitter. Juist bij de behandeling van de nota Zorgvragersbeleid 

Flevoland vraagt de gezondheidstoestand van onze fractie-expert op dit gebied, mevrouw Joosse, 

enige zorg. Ik leef in de veronderstelling dat medicatie bij de hand zal zijn en hoop dat zij de volgende 

keer in staat zal zijn zelf het woord te voeren. U zult het nu met mij moeten doen en ik maak graag 

gebruik van haar voorbereidingen. 
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In deze nota wordt het eerder uitgezette beleid voortgezet, namelijk het beleid waarbij het zorgaanbod 

de zorgvraag moet volgen. Hoe zeer dit nog steeds een brug te ver is blijkt uit bijlage 3 van de nota. De 

zorgvraag is op veel terreinen van de zorg niet duidelijk. Hoe moet dan het aanbod de vraag volgen? 

Er is inderdaad nog veel werk aan de winkel. Dat een inhaalslag nodig is om het zorgaanbod in onze 

provincie op niveau te krijgen staat inmiddels als een paal boven water.  

In de nota wordt terecht veel gewicht toegeschreven aan de zorgvragers. De nota heet natuurlijk niet 

voor niets zo. Onzes inziens is de nota echter te optimistisch over de beïnvloeding door zorgvragers 

van de zorgaanbieders, zeker als de weg gevolgd wordt die in de nota wordt gewezen. Ook de rol van 

de provincie in dit traject wordt nogal optimistisch opgevat. Welke sancties hebben zorgvragers en 

welke sancties heeft de provincie? 

In de samenvatting van de nota lezen wij op pagina 64 dat de zorgvragers als belangrijke taak hebben 

andere partijen te beïnvloeden teneinde deze inhaalslag mogelijk te maken. Hiermee kom ik op een 

punt dat onzes inziens in de nota onderbelicht is gebleven, namelijk de rol van de zorgverzekeraar. 

Onzes inziens is meer te beïnvloeden bij de zorgverzekeraar door de zorgvrager in de hoedanigheid 

van premiebetaler. Als zodanig kan een collectief van premiebetalers een zorgverzekeraar afrekenen 

op de invulling door de verzekeraar van de plicht voldoende en kwalitatief goed zorgaanbod voor de 

verzekerden te contracteren. Is de verzekeraar daartoe niet in staat, dan kan voor een andere 

verzekeraar gekozen worden. Dit heet marktwerking. Was het niet de bedoeling ook in de zorg meer 

marktwerking mogelijk te maken? Onzes inziens zal deze rol door de ZorgGebruikersBundeling veel 

meer gespeeld moeten worden en tot betere resultaten kunnen leiden dan de vrijblijvende rol die haar 

in deze nota wordt toebedeeld. 

Wij zijn ons ervan bewust dat landelijke ontwikkelingen in dezen een rol spelen. Wij hopen dat de ZGB 

meer een vuist gaat maken richting de zorgverzekeraars, zodat inderdaad het zorgaanbod zich meer 

dan nu op de vraag gaat richten. Wij gunnen de ZGB hiervoor de tijd en wensen de ZGB hierbij succes 

en sterkte toe, dit zeker nu de organisatie ook op de schop gaat. 

Met deze aanvullende opmerkingen gaat de fractie van de ChristenUnie akkoord met de vaststelling 

van de nota Zorgvragersbeleid. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractiegenoot zou hier ongeveer drieëneenhalve bladzijde 

voorgelezen hebben, maar ik heb die tekst niet opgezocht omdat het voorwoord duidelijk aangeeft 

waar het om gaat. 

Wij staan vierkant achter zowel de wijze waarop de nota tot stand is gekomen als de inhoud van de 

nota. Ik hoop dat de vergadering niet te lang gaat duren. Gelet op de koude hierachter vrees ik dat wij 

straks ook tot de zorgvragers gaan behoren. 

 

De heer Slicht: U zoudt het voorstel van orde kunnen doen deze vergadering te schorsen. 

 

De heer Bogerd: Dat moet nut hebben! 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Indachtig de opmerking van de heer Bogerd 

zal ik proberen mijn antwoord kort te houden. 

Diverse fracties hebben opmerkingen gemaakt over de huidige structuur en de eventuele nieuwe 

structuur en er zijn ook fracties die over de verdere professionalisering van de ZGB hebben gesproken. 

Met andere woorden: het omzetten van de ZGB in een echte steunfunctie, een bundeling voor en niet 

van de zorgvragers. 

Het is de leden van de commissie bekend dat de ZGB in een kritieke fase is beland. De ZGB heeft de 

pioniersfase achter zich gelaten en moet nu een professionele organisatie worden, zowel qua 

werkapparaat als bestuurlijk. Er zijn bestuurlijke en organisatorische perikelen geweest, die overigens 

met elkaar verband houden.  

Ik heb de laatste tijd regelmatig bestuurlijk overleg gevoerd, laatstelijk op de laatste werkdag van het 

vorig jaar, op 20 december, en wij hebben toen afgesproken dat het bestuur van de ZGB bij het college 

een voorstel zal indienen voor financiële steun om een extern advies in te winnen. Het is de bedoeling 

dat een extern bureau de ZGB behulpzaam zal zijn bij het reorganiseren van zowel de organisatorische 

als bestuurlijke organisatie. Die aanvraag is nog niet binnen en daarover kan ik op dit moment dus nog 

niets zeggen. Zodra die aanvraag bij ons binnen is zullen wij ons daarover beraden. Het uitbrengen van 

zo'n advies zal een week of zes tot twee maanden gaan duren en de implementatie van dat advies zal 

ook tijd vergen. Met andere woorden: het zal zeker nog enige tijd duren voordat bij de ZGB sprake zal 

zijn van de gewenste bestuurlijke en organisatorische situatie, maar wij mogen ervan uitgaan dat de 
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ZGB die professionele bestuurlijke en organisatorische organisatie zal worden die zij na deze 

aanloopfase zal moeten worden. Tot zo ver mijn antwoord op de vraag van de heer Van der Avoort. 

Mevrouw Hasper heeft gevraagd hoe het zal gaan met de niet bij de ZGB aangesloten organisaties, 

zoals de belangenbehartigers. Wij praten hier over de ZGB als de provinciale steunfunctie. 

Ook mevrouw Van Hulten heeft gevraagd hoe het zal gaan met de doelgroepenorganisaties die niet bij 

de ZGB zijn aangesloten en zich ook niet bij de ZGB willen aansluiten. Wij hebben het recht van 

vereniging, iedereen is vrij een doelgroepenorganisatie in het leven te roepen en het staat die 

organisaties vrij zich wel of niet bij de ZGB aan te sluiten. Het college beschouwt de ZGB als de 

provinciale steunfunctie en wil de ZGB ook als zodanig faciliteren. Nogmaals: iedereen is vrij zelf een 

doelgroepenorganisatie in het leven te roepen ... 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Dat iedereen vrij is een doelgroepenorganisatie op te richten begrijp 

ik. Dat is het punt niet. Wij vinden het zeer wenselijk dat uit de verschillende doelgroepenorganisaties 

één organisatie is ontstaan. Als de ZGB een steunfunctie wordt en de doelgroepen zich niet in die 

steunfunctie herkennen - bij de ouderenorganisaties is dat een beetje het geval - bestaat de kans dat 

allerlei doelgroepenorganisaties ontstaan. Ik denk dat dat jammer zou zijn. Met andere woorden: ziet u 

een mogelijkheid daarop in te spelen en die situatie te voorkomen? 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Natuurlijk ben ik het met u eens, ik zou dat ook een ongewenste 

situatie vinden. Ons beleid blijft erop gericht dat alle doelgroeporganisaties met elkaar de ZGB gaan 

vormen. Dat is bij de start van de ZGB ook de bedoeling geweest. Natuurlijk kunnen wij dat punt in het 

bestuurlijk overleg met het bestuur en de directie van de ZGB bepleiten, maar wij kunnen mensen niet 

dwingen. Dat is wat ik bedoeld heb te zeggen. 

Dat betekent ook dat die organisaties zich niet op provinciale steun mogen verheugen. Onze steun in 

het kader van het zorgvragersbeleid zullen wij aan de ZGB blijven geven. 

Mevrouw Hasper heeft voorts een vraag gesteld over het geconstateerde verschil tussen het noorden 

en het zuiden. In de nota wordt gesteld dat er op dit moment in het noorden meer behoefte aan zorg 

voor ouderen is en in het zuiden meer behoefte is aan zorg voor de jeugd. Dat is de situatie op dit 

moment en die constatering is feitelijk juist. Dat Almere ooit ook ouderen zal krijgen hoop ik voor 

Almere. Uiteraard is het juist dat wij op termijn een zelfde situatie in alle gemeenten zullen krijgen en 

natuurlijk mogen wij de "cure" niet verwaarlozen. 

De vraag van mevrouw Van Hulten over de doelgroeporganisaties heb ik al beantwoord. 

Mevrouw Van Hulten heeft ook gevraagd of de ZGB en het college van mening zijn dat voor de ZGB 

een nieuwe taak is weggelegd op het terrein van de zorgmakelaar, met name op het gebied van de 

integriteit en de deskundigheid. Het is niet zo dat het college zich daarmee wil gaan bezighouden. Als 

dit een nieuwe ontwikkeling in de markt is - mevrouw Van Hulten duidde daarop - is het eerst en vooral 

de ZGB die dit punt moet oppakken. In het bestuurlijk overleg met de ZGB willen wij best op dit punt 

wijzen. 

De ChristenUnie stelde dat de nota nogal optimistisch van toon is, dat de rol van de provincie te 

optimistisch is verwoord en de rol van de zorgverzekeraar onderbelicht is gebleven. Ik moet zeggen dat 

ik deze geluiden in de commissie niet van de ChristenUnie heb gehoord. Deze opmerkingen van de 

ChristenUnie hebben mij dan ook verrast. Gelukkig mag ik constateren dat de ChristenUnie wel 

akkoord gaat. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Ik wil nog even op de doelgroepenorganisaties 

terugkomen. Natuurlijk begrijpen wij dat de doelgroepenorganisaties niet gedwongen kunnen worden, 

maar het is onzes inziens wel mogelijk de organisatie zo in te richten, dat er rekening mee wordt 

gehouden dat alle doelgroepenorganisaties zich daarin moeten kunnen herkennen. Wellicht kunt u dat 

aan de ZGB meegeven. Op die manier kan de uitwaaiering waarover ik sprak wellicht worden 

voorkomen. 

Ik heb niet gevraagd of het college naar de integriteit van de zorgmakelaars wil kijken... 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): U hebt mij gevraagd of het college op dat vlak een taak voor 

zichzelf ziet weggelegd. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Nee, dat heb ik u niet gevraagd. Ik heb gevraagd: "Vindt het college 

ook dat integriteit, deskundigheid en de financiële consequenties bewaakt moeten worden en ziet het 

college hier ook een mogelijk nieuwe taak voor de ZorgGebruikersBundeling?" Uit uw antwoord heb ik 

begrepen dat u daarvoor aandacht zult vragen. Daar ben ik blij mee. 
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De heer Brand: Mijnheer de voorzitter. De Gedeputeerde is er tevreden over dat wij tevreden zijn.  

Ik heb een andere benadering gekozen dan mevrouw Joosse in de commissie. Mevrouw Joosse heeft 

aan het begin van haar betoog aangegeven dat zij tevreden was. Misschien is de aandacht van de 

Gedeputeerde daarna iets verslapt. 

In de notulen van de commissievergadering is te lezen dat de ChristenUnie heeft aangegeven dat zij 

het grotere effect van de rol van de verzekeraar mist. De ChristenUnie is van mening dat daarop door 

de ZGB meer moet worden ingezet. Voorts staat in de notulen dat de zorgvrager premie betaalt... 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): U hebt gezegd dat u de nota te optimistisch vindt en van mening 

bent dat de rol van de provincie in de nota te optimistisch wordt verwoord. 

 

De heer Brand: Dat volgt uit de opmerkingen die ik nu aan het maken ben. Ik vind het jammer dat u iets 

gemist hebt. 

Wij gaan akkoord met de nota en zijn er blij om dat u daarmee tevreden bent. Uit onze bijdrage in 

eerste termijn moge blijken dat wij ons wel zorgen maken over de optimistische insteek en vrezen dat 

die insteek niet bewaarheid zal worden. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. In antwoord op de vraag van mevrouw Van 

Hulten wil ik opmerken dat de ZGB, de provinciale steunfunctie, een organisatie voor de zorggebruikers 

is. De individuele leden van de ZGB, zijnde de doelgroepenorganisaties, blijven uiteraard 

belangenbehartigers van de zorggebruikers. Dat kan best zo blijven, die functiescheiding kan best 

aanwezig zijn. 

In de richting van de ChristenUnie nog het volgende. Ik ben mijn beantwoording begonnen met de 

opmerking dat de ZGB op dit moment in een herstructeringsfase verkeert. De door de ChristenUnie 

geuite zorg wordt door het college gedeeld en het is daarom dat wij met het bestuur en de directie van 

de ZGB in gesprek zijn om zowel organisatorisch als bestuurlijk tot een professionalisering van de ZGB 

te komen. Als dat binnen afzienbare tijd lukt, kunnen wij optimistisch zijn gedurende de gehele looptijd 

van deze nota. 

 

De heer Brand: Mijnheer de voorzitter. Ik had de indruk dat de opmerkingen in eerste termijn niet alleen 

gericht waren op de ZGB. Daarover hebben wij in de slot van ons betoog iets gezegd. 

Wij hebben ook zorgen geuit over de structuur. Over de rol van de provincie, de rol van de zorgvragers, 

staan in de nota goede woorden geschreven, maar het ontbreekt de provincie en de zorgvragers aan 

sancties. Daar ligt onze zorg. In hoeverre zijn dingen afdwingbaar? 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Sancties kunnen alleen in een wet worden opgenomen. U zult 

begrijpen dat de provincie of de ZGB geen sancties kan opleggen. 

 

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

Gedeputeerde Staten besloten. 

 
12. Voorstel inzake vaststellen van de 5e begrotingswijziging 2003 m.b.t. Statenvoorstellen januari 

2003 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 
voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 
13. Vervanging griffier 

De voorzitter: Kunnen de Staten ermee instemmen dat wij over dit voorstel bij hamerslag besluiten? Als 

de raad daarmee kan instemmen, behoeft niet schriftelijk te worden gestemd. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. U daagt mij hiermee uit even naar het Reglement van Orde te 

kijken. Stemmen over personen behoort schriftelijk te geschieden. Ter voorkoming daarvan wil ik een 

voorstel doen. Ik stel de Staten voor de voorzitter te machtigen de in het besluit genoemde besluiten te 

benoemen. Dan wordt het een zakelijk voorstel. 

 

De voorzitter: Als dat voorstel ons uit de brand helpt! 

 

De heer De Wit: Hij doet dat voorstel vanwege de kou in de rug! 
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De voorzitter: Wij moeten toch eens naar het Reglement van Orde kijken. Dat zullen wij in het kader 

van de dualisering doen. Als het voorstel van de heer Bogerd ons uit de kou kan helpen moeten wij het 

maar zo doen. 

 

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

college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 
14. Sluiting 

De voorzitter: De vergadering is gesloten. (21.55 uur) 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 6 februari 

2003. 

 

de griffier,      de voorzitter, 
 


