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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 de heer 

Stuiver. 

Zoals velen van u, maar gezien de nieuwe samenstelling van de Staten wellicht niet allen, weten is het in 

dit huis al heel lang gebruik is dat de Commissaris van de Koningin bij aanvang van de eerste 

vergadering van Provinciale Staten in een nieuw jaar een enkel woord wijdt aan dat nieuwe jaar, zonder 

dat dit in een traditionele nieuwjaarstoespraak uitmondt. Dat gebruik bestaat al sinds 1986. 

Allereerst wil ik u allen, zowel in uw persoonlijk leven als in uw gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

als leden van Provinciale Staten, een voorspoedig 2004 toewensen. 

Het vorig jaar heb ik bij deze gelegenheid gesproken over de opgave en de uitdaging die voortvloeiden 

uit de turbulente ontwikkelingen in 2002 voor bestuurders en volksvertegenwoordigers met het oog op 

de toen nog aanstaande Kamer- en Statenverkiezingen. Voor wat betreft de Statenverkiezingen sprak ik 

de hoop uit dat alle turbulentie van 2002 niet zou leiden tot een verder afkalven van de opkomst bij de 

Statenverkiezingen. 
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Gelukkig is dat niet gebeurd. Voor het eerst in een reeks van verkiezingen voor Provinciale Staten is de 

daling van het opkomstcijfer gestopt en was zelfs sprake van een, zij het minieme, stijging van 44,4 naar 

45,5%. Dat biedt dus hoop, maar is absoluut geen reden tot tevredenheid of achterover leunen.  

Het tegendeel is het geval. Dit toont aan dat het mogelijk is een dreigende afkalving van het draagvlak 

voor onze vertegenwoordigende democratie op provinciaal niveau te keren. Er is dus geen reden met 

een zeker fatalisme dalende deelname aan verkiezingen te accepteren als nu eenmaal behorende tot de 

tijdgeest. Er zijn juist kansen om maximaal in te zetten op het behoud en zelfs vergroting van die deel-

name, maar dat kan alleen als wij ons niet beperken tot het eens in de vier jaar vragen om een gang 

naar de stembus. 

De gekozenen van afgelopen maart hebben door hun uitverkiezing niet alleen de taak in deze zaal de 

uiteindelijke keuzen te maken en besluiten te nemen, maar hebben ook een verantwoordelijkheid voor 

het buiten dit huis opzoeken en zo nodig aanzwengelen van het publieke debat over die keuzen en te 

nemen besluiten. Het vertalen van het aldus gevoerde maatschappelijke debat naar politieke keuzen en 

besluiten in deze zaal is het wezenskenmerk van volksvertegenwoordiger zijn en daarmee 

voorwaardelijk voor het kunnen vervullen van de beide andere rollen van Provinciale Staten: het 

kaderstellen en het controleren van het bestuur. Ik geef toe dat dit geen nieuwe, laat staan revolutionaire 

gedachten zijn, maar het komt er in de komende drie of vier jaar wel op aan de kansen die de op 12 

maart 2003 in werking getreden Wet Dualisering Provinciaal Bestuur biedt om deze gedachten in daden 

om te zetten ook daadwerkelijk te benutten. 

Wij zijn nu een kleine negen maanden onderweg in de nieuwe bestuursperiode 2003-2007 en logischer-

wijze is in die eerste paar maanden vooral veel tijd gestoken in de zoektocht naar de nieuwe rollen van 

en verhoudingen tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en de daarbij behorende 

noodzakelijke aanpassing in werkwijzen en procedures. Laten wij geen illusies hebben: die zoektocht zal 

nog wel een tijdje doorgaan. Daarnaast moest uiteraard ook het gewone handwerk van het nemen van 

de nodige besluiten en bijvoorbeeld het vaststellen van de eerste programmabegroting voortgang 

vinden. Allemaal logisch en noodzakelijk. 

Ik hoop dat wij er in het voor ons liggende jaar in zullen slagen een begin te maken met het extern zicht-

baar maken van de voorgenomen en noodzakelijke cultuuromslag. Dat zal niet op alle terreinen waarop 

de provincie ertoe doet voor de Flevolandse samenleving gerealiseerd kunnen worden. Ook hierbij 

zullen keuzen moeten worden gemaakt. Het maken van die keuzen is natuurlijk allereerst aan de Staten, 

de Staten bepalen hun eigen agenda en werkwijze. Ik denk echter dat ik er niet ver naast zit als ik 

aanneem dat één van de belangrijkste terreien waarop dit zichtbaar zal moeten zijn het brede en 

complexe terrein van het provinciale omgevingsbeleid is. Het gaat daarbij onomstreden om kerntaken 

van de provincie. Het Omgevingsplan is het kaderstellende beleidsdocument bij uitstek. 

Voorts strekt dat herzieningsproces zich uit over de jaren 2004, 2005 en 2006 en daarmee over vrijwel 

de gehele huidige bestuursperiode. Door dit alles wordt naar mijn inschatting de wijze waarop niet alleen 

Provinciale Staten als orgaan of zijn commissies, maar vooral ook de samengestelde delen daarvan, de 

fracties en de leden, inhoud geven aan hun volksvertegenwoordigende rol bij de totstandkoming van het 

nieuwe Omgevingsplan wellicht één van de belangrijkste testcases voor de cultuuromslag die wij allen 

willen bereiken. 

Dames en heren. Er is veel te zeggen over de positie van de provincie in ons staatsbestel en het belang 

van een integrale bestuurslaag tussen de nationale en Europese overheden enerzijds en de lokale 

overheden anderzijds. Ook het al dan niet kiezen van de Commissaris van de Koningin zou een aardig 

discours kunnen uitlokken. Ik laat het achterwege daarop in te gaan omdat ik niet in de val wil lopen van 

het afsteken van een klassieke nieuwjaarsrede, al dan niet met luchtballonnen of proefballonnen. 

Ik wil kort nog één ander punt aansnijden. Wij allen hadden gehoopt dat nog voor het begin van het 

nieuwe jaar, nog voor de kerst, het kabinet-Balkenende II gekomen zou zijn met een aantal essentiële, 

richtinggevende standpunten over twee voor de ontwikkeling van onze provincie bepalende en onderling 

samenhangende dossiers. Als eerste noem ik de voortgang van het proces dat erop is gericht te komen 

tot een snelle verbinding van de randstad naar het noorden via Flevoland en ten tweede noem ik de voor 

ons zo belangrijke keuze voor de hoofdrichting van de verstedelijkingsopgave in de randstad en in de 

noordvleugel in het bijzonder. 

Helaas is het kabinet er nog niet uitgekomen en zullen wij daarop nog even moeten wachten. Dat is niet 

onoverkomelijk. Belangrijker dan het moment waarop wij antwoorden krijgen vind ik de inhoud van die 

antwoorden. Het gaat erom of de standpunten die het kabinet zal innemen zullen leiden tot een vraag 

aan Flevoland en Almere in het bijzonder opnieuw een grote verstedelijkingsopgave te aanvaarden. Als 

ons die vraag inderdaad zal worden gesteld, is daarmee onlosmakelijk verbonden of het kabinet als 

geheel zulke vertrouwenwekkende, richtinggevende uitspraken doet over de noodzakelijke vervulling 

van de bij zo’n opgave behorende randvoorwaarden, dat het sluiten van een bestuursakkoord over het 

realiseren van die opgave kansrijk is. 



 

 

 

 

 

- 3 - 
 

 

 

Ik ben een positief denkend persoon en wil graag uitgaan van de gedachte dat de eerst 

verantwoordelijke bewindspersonen erin zullen slagen het gehele kabinet eenduidige en 

vertrouwenwekkende uitspraken te laten doen, maar toch knaagt er iets. Dat vloeit voort uit dat andere 

dossier, het dossier over de Zuiderzeelijn. Het knaagt niet vanwege de discussie over de vraag “ja of 

nee een Zuiderzeelijn als magneetzweefbaan?”. Iedereen weet hoe de meerderheid in dit huis daarover 

denkt. Bovendien is dat niet de beslissing die thans aan de orde is. Die beslissing valt immers pas over 

een paar jaar, als blijkt dat zo’n verbinding met de gemaximeerde rijks- en regionale bijdrage exploitabel 

is binnen een nog vast te stellen programma van eisen. Nee, het knaagt bij mij omdat ik hier en daar 

geluiden hoor die erop duiden dat die snelle verbinding als zodanig ter discussie kan worden gesteld 

omdat het rijk het daarvoor gereserveerde geld beter aan iets anders zou kunnen besteden. Erkentelijk 

zijn wij overigens voor de uitlatingen van mijn collega van de provincie Utrecht over dit punt. Als het 

kabinet of de Kamer aan die andere geluiden tegemoet zou komen, komt mijns inziens het vertrouwen in 

de rijksoverheid als partner in het geding. In dit geval niet rechtstreeks in onze richting, maar in de 

richting van het Noorden des lands. Er is met het Noorden des lands een bestuursakkoord gesloten en 

er zijn middelen voor de realisering van deze verbinding gereserveerd. Als men daarvan toch afziet, 

wekt dat weinig vertrouwen in de waarde van met het rijk af te sluiten bestuursakkoorden. 

Ik hoop van harte dat ons die uitgangspositie voor het onderhandelingsproces over het bestuursakkoord 

over zuidelijk Flevoland en Almere zal worden bespaard. Vertrouwen kunnen hebben in de hardheid van 

de benodigde, robuuste en borgende afspraken die met het kabinet moeten worden gemaakt is minstens 

zo belangrijk als de inhoud van die afspraken. Het wordt een spannend en uitdagend jaar! 

Ik wens nogmaals u allen en over uw hoofden heen onze medewerkers en de Flevolandse 

gemeenschap een voorspoedig 2004. 

Ik kan u nu mededelen dat twee fracties hebben aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen. 

De fractie van GroenLinks wil vragen stellen die betrekking hebben op Europese aangelegenheden en 

de fractie van de LPF heeft aangekondigd mij vragen te willen stellen die over de openbaarheid van 

bestuur gaan. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Het is de Staten bekend dat Flevoland na beëindiging van het 

EPD in 2006 niet langer een doelstelling I-gebied zal zijn. In Brussel werd ons recent gemeld dat 75% 

van de Europese fondsen in de komende zeven jaar naar de tien nieuwe lidstaten van de EU zal gaan. 

De financiële consequenties daarvan voor onze provincie zullen ingrijpend zijn. 

In dat perspectief vraagt GroenLinks om extra politieke en bestuurlijke inzet van het college. Op welke 

manier anticipeert het college op deze feiten, aanvullend op het actieplan Europa 2004? Kunt u 

aangeven wanneer en hoe de Staten daaraan in politieke zin een bijdrage kunnen leveren? Bent u 

bereid de Staten daarover voor eind maart voorstellen te sturen? 

In de tweede helft van dit jaar zal Nederland voorzitter van de EU zijn. Het kabinet heeft bij monde van 

de premier uitgesproken prioriteit te willen geven aan het verminderen van de regels uit Brussel. De 

fractie van GroenLinks vraagt de Gedeputeerde of hij het eens kan zijn met onze constatering dat het 

compliceren van EU-regels vooral op Haagse regelzucht geënt lijkt te zijn. Wat ons betreft zou prioriteit 

moeten worden gegeven aan een grotere betalingsbereidheid van de departementen waar het de 

cofinanciering van Europese fondsen voor Flevoland betreft. Daar liggen naar onze mening de echte 

prioriteiten tot 2006. 

Welke strategie staat onze Europa-Gedeputeerde, de heer Dijksma, en met hem het college voor? Is de 

Gedeputeerde bereid zijn politieke invloed in Den Haag in te zetten om het mogelijk te maken dat de 

provincie Flevoland zich tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU maximaal kan profileren? 

Onze fractie vraagt de Gedeputeerde zich ervoor in te spannen dat het kabinet meer energie steekt in de 

acceptatie van Europese wet- en regelgeving en uiteraard het beschikbaar stellen van fondsen dan dat 

energie verspild wordt aan het veranderen van Europese regeltjes. Een onderschatting van het gezag 

van Europa, gebaseerd op foutieve politieke verwachtingen bij het kabinet. Onze fractie verzoekt de 

Europa-Gedeputeerde de Staten vaker en gericht te informeren over zijn rol, betrokkenheid en de 

resultaten in zijn functie bij het Comité van de Regio’s. Kan de Gedeputeerde dat toezeggen en hoe zal 

dat gestalte krijgen? 

Tot slot vraagt de GroenLinks-fractie het college op welke wijze de provincie actief publicitair aandacht 

gaat besteden aan de Europese verkiezingen van 10 juni van dit jaar, zodat onze burgers – in lijn met 

uw toespraak van zoëven - niet alleen voor provinciale verkiezingen maar ook voor de aanstaande 

Europese verkiezingen Europa meer zullen betrekken bij hun dagelijkse werkelijkheid en dat zullen leren 

waarderen. 

Tot zo ver mijn vragen aan de heer Dijksma. 



 

 

 

 

 

- 4 - 
 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De heer Schaap heeft mij negen vragen 

gesteld over punten waarom het op het Europese vlak draait. 

In het kader van de randstaddelegatie is zojuist een bezoek gebracht aan de Europese Unie in Brussel. 

Een aantal Statenleden heeft aan dat bezoek deelgenomen. Excursies naar Brussel hebben zin, zij 

vergroten de aandacht van de Staten voor de Europese Unie. 

Ik vind het goed dat de heer Schaap deze vragen, waarover wij tijdens dat bezoek ook hebben 

gesproken, nu aan de orde heeft gesteld. Het is belangrijk dat deze onderwerpen ook aan de orde 

komen in de vergadering van Provinciale Staten, waarbij alle Statenleden aanwezig zijn. 

Op basis van deze vragen zou ik een verhandeling van drie kwartier kunnen houden, maar dat zal ik niet 

doen. Een aantal van de door de heer Schaap gestelde vragen is eigenlijk net iets te vroeg gesteld. 

Zoals de Staten weten is het derde cohesierapport niet in december 2003 verschenen, maar is het 

uitbrengen daarvan tot eind januari 2004 uitgesteld. Wij hopen dat dit rapport dan inderdaad zal 

verschijnen, dat is nog niet 100% zeker. Uit dat rapport zal blijken welke de voorstellen van de Europese 

Commissie zijn ten aanzien van de toekomst van de structuurfondsen. Momenteel is een aantal 

medewerkers een positionpaper aan het opstellen om te bekijken hoe en op welke punten Flevoland 

specifiek kan inzetten. Wij zullen daarover met de commissie overleggen. Dat zeg ik toe. 

Onze strategie richting Brussel en Den Haag is met name gericht op het regionaal sociaal-economisch 

beleid. Dat weten de Staten. Hiertoe is binnenkort overleg gepland tussen de leden van de Tweede 

Kamer, het Europees Parlement en het IPO. Dat is een vervolg op het overleg dat wij hebben gehad met 

het Europees Parlement, maar ook ambtelijk met het Ministerie van Economische Zaken. Verder zullen 

in overleg met onze lobbyist in Den Haag acties worden gepland. Ook dat is een onderdeel van ons 

positionpaper. Uiteraard zal ook in IPO-, randstad en HNP- - Huis van de Nederlandse Provincies – 

verband worden gewerkt aan belangenbehartiging en voorlichting. De jaarplannen van deze instituten 

geven daarvan een duidelijk beeld. Voorlichting gebeurt ook samen met Europa Decentraal. Er is een 

club in Den Haag die de wetgeving volgt. Namens het IPO zal ik aan het bestuur daarvan deelnemen. 

Op die manier kan ik die link leggen. Die club maakt samen met het Huis van de Nederlandse Provincies 

“De Europese Ster”, die periodiek met Europese informatie verschijnt. Ik neem aan dat u daarvan een 

exemplaar ontvangt. Zo niet, dan zullen wij daarvoor zorgdragen. 

Flevoland speelt geen rol tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Door de 

beperkte hotel- en beveiligingscapaciteit die wij hier hebben is het niet mogelijk in deze provincie 

vergaderingen van die omvang te organiseren. 

In IPO-verband is een voorstel in voorbereiding voor het organiseren van een op de verkiezingen voor 

het Europees Parlement gericht evenement. Dat heeft een tweeledig doel: enerzijds het betrekken van 

de burgers bij Europa en anderzijds het laten zien dat de provincies een directe band c.q. relatie met 

Brussel hebben. Flevoland heeft bij dit initiatief het voortouw genomen. Ik ben bereid de Staten middels 

overleg in de commissie ook hierbij te betrekken. De vorm, die zal moeten passen in het duale stelsel, 

zullen wij met elkaar moeten bespreken.  

De vraag van de heer Schaap over de regelgeving kan ik niet eenduidig met “ja” beantwoorden. Zoals 

de provincies veel aandacht hebben voor Europese regelgeving en het Europees denken steeds verder 

in de organisatie wortelt, merken wij dat dit in Den Haag gelukkig ook steeds vaker gebeurt. 

Dat gebeurt echter nog te weinig. De Tweede Kamer heeft nog veel te weinig aandacht voor Europa. 

Dat de rijksoverheid in Den Haag in het kader van de Europese Programma’s op veel vlakken haar 

verplichtingen ten aanzien van de cofinanciering niet nakomt, is ook het DG Regio in Brussel en de 

provincies een doorn in het oog. Ik heb daarover met bewindslieden en ambtenaren gesproken en 

collega’s van mij hebben dat ook gedaan. 

Over het Comité van de Regio’s zullen wij, naast de informatie die wij al verstrekken, de Staten nog 

meer informatie, zoals bijvoorbeeld de verslagen van de vergaderingen, ter inzage aanbieden. 

 

De voorzitter: Heeft de heer Schaap behoefte aan een korte reactie? 

 

De heer Schaap: Nauwelijks, mijnheer de voorzitter. Ik heb uit de woorden van de Gedeputeerde 

begrepen dat op dit gebied al heel veel gebeurt, waarschijnlijk het maximale. Mijn aanvullende vraag is 

dan ook: is dat juist? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik zou liever het woord “optimaal” willen gebruiken. Natuurlijk kunnen 

wij hiervoor nog veel meer middelen beschikbaar stellen. Zoals gezegd zijn wij actief. 

Ik vraag mij wel af of informatie die wij ter inzage leggen voor de Staten doorkomt. In leeskamers et 

cetera liggen mappen met informatie, maar het is de vraag of al die mappen wel worden doorgelezen en 
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de kwintessens van de inhoud daarvan wordt begrepen. Misschien moeten wij daarover eens in de 

commissie overleggen. 

 

De voorzitter: Het woord is aan de heer Jongsma van de fractie van de LPF. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Namens de LPF-fractie wil ik de voorzitter van het college van 

Gedeputeerde Staten graag de volgende vragen voorleggen. Onze vraag betreft de spanning tussen 

openbaarheid en vertrouwelijkheid bij bestuurlijke knelpunten binnen het provinciaal bestuur. 

Is het college van Gedeputeerde Staten van mening dat de invoering van het duale stelsel mede tot doel 

heeft transparantie in het politieke besluitvormingsproces binnen de provincie te bevorderen? 

Is het college van mening dat, indien Provinciale Staten hun controlerende taak in alle openbaarheid in 

voldoende mate moeten kunnen uitoefenen, alle Statenleden in openbaarheid moeten kunnen 

beschikken over de relevante documenten, dossiers en dergelijke? 

Zo ja, is het college dan niet ook van mening dat de informatieverplichting van GS naar PS ertoe leidt 

dat alle Statenleden in de openbaarheid moeten worden geïnformeerd opdat zij hun controlerende 

functie kunnen uitoefenen en weloverwogen besluiten kunnen nemen en de informatieverstrekking niet 

beperkt mag worden tot een kleine groep Statenleden in vertrouwelijkheid? 

Deelt het college van Gedeputeerde Staten de mening van de LPF-fractie dat de besluitvorming rond de 

zaak Flevo Herbs c.s. in de openbaarheid, in de vergadering van Provinciale Staten, besproken moet 

kunnen worden? Zo nee, dan vernemen wij graag uw motivering daaromtrent. 

 

De voorzitter: Het antwoord op vraag 1 is “ja”. Dat is ook gebleken uit mijn openingswoord ter 

gelegenheid van deze eerste vergadering van het nieuwe jaar. 

Het antwoord op vraag 2 is “in beginsel “ja””. In beginsel omdat het soms, bij hoge uitzondering, nodig 

kan zijn dat de Staten hun controlerende taak in beslotenheid uitoefenen.  

Het antwoord op vraag 3 is eveneens “in beginsel “ja”” en dat “in beginsel” heeft dezelfde reden als 

zojuist door mij aangegeven. 

Ik denk dat uw vragen zijn ingegeven door de tot nu toe gevolgde werkwijze rond het u bezig houdende 

dossier Flevo Herbs. Dat blijkt ook uit uw laatste vraag. 

Daarom wil ik u de volgende nadere informatie over dat proces geven, dit als aanvulling op mijn beves-

tigende antwoord dat zaken inderdaad in het openbaar moeten kunnen worden besproken. 

De LPF-fractie is het vorig najaar begonnen met een overleg met fractievoorzitters over dit dossier. 

Vervolgens heeft het college, daarvan gehoord hebbende, gevraagd in hetzelfde gremium, het 

seniorenconvent, informatie te mogen verschaffen, zodat de informatiepositie van de fractievoorzitters 

evenwichtig zou zijn. Daartoe is op 2 oktober het seniorenconvent bijeen geweest, als vervolg op de 

eerder door de LPF belegde bijeenkomst. Op 2 oktober is afgesproken dat door de leden van het 

seniorenconvent nadere vragen aan het college gesteld zouden kunnen worden en wij hebben van 

enkele fracties inderdaad vragen ontvangen, die door ons schriftelijk zijn beantwoord. Ook werd op 2 

oktober afgesproken dat het seniorenconvent nogmaals bijeen zou komen als dat naar aanleiding van 

deze beantwoording nodig zou worden bevonden. 

Op verzoek van de LPF is het seniorenconvent op 18 december opnieuw bijeen gekomen. Los van de 

inhoudelijke informatie-uitwisseling die in die bijeenkomst heeft plaatsgevonden, is daar uitgesproken 

dat, als een Statenlid op grond van of ondanks alle informatieverstrekking van mening zou zijn dat een 

en ander tot nadere voorstellen aan de Staten zou moeten leiden, de verstrekte informatie uiteraard 

openbaar zou zijn. Gezien de aankondiging in de pers van hedenmorgen dat de LPF voornemens is iets 

met dit dossier te doen, heb ik als voorzitter van het seniorenconvent en als voorzitter van Provinciale 

Staten de fractieoorzitters hedenmorgen een mail gestuurd, waarin ik hen heb medegedeeld dat de 

stukken waarover zij via het seniorenconvent beschikken vanaf dat moment openbaar waren, zodat 

daarmee gewerkt kan worden. 

Het antwoord op vraag 4 is “ja”. Het dossier moet in de openbaarheid besproken kunnen worden als de 

Staten daartoe wensen over te gaan. Wel wijs ik erop dat het geschil tussen Flevo Herbs en de provincie 

over de afwikkeling van de Europese subsidies thans onderwerp is van een beroepsprocedure bij de 

bestuursrechter. Dat kan van invloed zijn op het oordeel over de vraag of het nodig en wijs is thans ook 

een politiek-bestuurlijk debat over dat dossier te voeren. Dat oordeel is, zoals het hoort, aan de Staten. 

Tot zo ver mijn beantwoording van deze vragen. 

 

De heer Jongsma: Ik dank u voor uw beantwoording, mijnheer de voorzitter. 
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2. Vaststelling agenda 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Graag zouden wij de casus Flevo Herbs op de agenda willen 

opvoeren, opdat wij als Staten kunnen spreken over de besluitvorming inzake dit dossier door GS, een 

onderwerp dat niet aan de orde zal komen bij de bestuursrechter. Als de besprekingen daartoe 

aanleiding geven, zullen wij een motie indienen. Wij verzoeken u dit voorstel hoofdelijk in stemming te 

brengen. 

 

De voorzitter: Zo dadelijk zal ik een rondje langs de fractievoorzitters maken om te horen wat zij van dat 

voorstel vinden. Als voorzitter van de Staten heb ik er behoefte aan hierover een korte procedurele 

opmerking te maken.  

De afweging met betrekking tot de vraag of dit onderwerp hier nu wel of niet moet worden besproken is 

uiteraard aan de Staten, maar ik wijs er wel op dat voor een zorgvuldige besluitvorming naar mijn 

mening nodig is dat de Staten zich op een debat kunnen voorbereiden en over de desbetreffende 

stukken beschikken. Ik wijs erop dat ons reglement van orde daartoe mogelijkheden biedt, zoals 

bijvoorbeeld het indienen van een initiatiefvoorstel, dat volgens een in het reglement beschreven 

procedure tijdig naar alle Statenleden moet worden gestuurd, waarna dat voorstel in de eerstvolgende 

Statenvergadering kan worden besproken. Ik verwijs naar artikel 49 van het reglement van orde. 

Nogmaals: het oordeel is aan de Staten, maar voor de zuiverheid van de besluitvorming vind ik het nodig 

u erop te wijzen dat een eventueel gewenst debat langs een andere weg, zorgvuldiger voorbereid, kan 

plaatsvinden. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het goed is met een paar argumenten op het 

verzoek van de LPF-fractie in te gaan, maar ik zal eerst de conclusie van die argumenten verklappen: de 

PvdA-fractie is er niet voor dit onderwerp nu op de agenda op te voeren. Voor de heer Jongsma zal dat, 

gezien onze contacten in het voortraject, geen verrassing zijn. 

Eén van onze argumenten om daar niet voor te zijn is zoëven al door u naar voren gebracht: de zaak is 

onder de rechter. Ik begrijp best dat de Staten in dezen hun eigen politiek-bestuurlijke verantwoordelijk-

heid zouden kunnen nemen, maar ik begrijp ook dat de informatie die in dat proces aan de orde zou 

kunnen komen dezelfde informatie is waarover wij vanavond in deze Statenzaal zouden kunnen praten 

en ik denk dat het onverstandig zou zijn de positie die de provincie in dat proces zal innemen met een 

openbare discussie in deze Staten te belasten. 

 

De heer Jongsma: Bedoelt de heer Ruifrok te zeggen dat het schadelijk voor de positie van de provincie 

zou kunnen zijn als nu alle feiten op tafel komen? 

 

De heer Ruifrok: Nee, ik bedoel niet dat het op tafel komen van feiten schadelijk zou kunnen zijn voor de 

provincie, maar wel dat het uitspreken van meningen over de feiten en interpretaties van die feiten de 

procespositie van de provincie zou kunnen schaden en het daarom ongewenst is dat wij nu een 

dergelijke discussie met elkaar voeren. 

Mijn tweede argument is dat in het door u al gememoreerde fractievoorzittersoverleg heel ruim aandacht 

is besteed aan de inhoudelijke kant van de inbreng van de LPF. Op basis van de daar door het college 

naar voren gebrachte informatie – ik wil nadrukkelijk zeggen dat ik op de juistheid en de volledigheid 

daarvan wens te vertrouwen – hebben de fractievoorzitters geen aanleiding gezien nadere stappen te 

zetten of te vragen om een nader onderzoek, dit afgezien van het initiatief dat nu van de LPF-fractie 

komt. Ik ben van mening dat slechts nieuwe informatie, nieuwe feiten, aanleiding zouden kunnen zijn 

voor bespreking van dit onderwerp in deze Staten. 

Mijn derde argument loopt parallel met wat u zojuist hebt aangegeven. Voor het grootste deel van de 

leden van de Staten is niet duidelijk waarover wij op dit moment zouden moeten praten omdat geen 

eenvoudig toegankelijk dossier beschikbaar is.  

Op basis van mijn eerste twee argumenten zal het u duidelijk zijn dat mijn fractie er geen behoefte aan 

heeft nu acuut een dergelijk dossier te vormen. In onze opvatting is bespreking daarvan op dit moment 

immers niet opportuun. 

Ten overvloede nog een laatste argument, dat verband houdt met de wijze waarop vandaag de 

publiciteit rondom dit punt aan de orde is geweest. Ik vind dat de LPF-fractie in haar optreden naar 

buiten toe op zijn minst de schijn heeft gewekt dat zij zich reeds een oordeel heeft gevormd, de 

conclusie heeft getrokken dat fouten zijn gemaakt en – dat is ernstiger – het college in de communicatie 

met de Staten bewust onjuiste en onvolledige informatie heeft verschaft. Dat betekent dat nu niet 

uitsluitend een discussie over de inhoud van dit verhaal aan de orde zou zijn. De LPF heeft immers 
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politiek stelling genomen. Ik heb het gevoel dat de wijze waarop de LPF-fractie de publiciteit heeft 

gezocht de inhoud van deze zaak geen goed doet en het onverstandig zou zijn met die lading over deze 

kwestie te spreken. Deze argumenten leiden ertoe dat wij er geen behoefte aan hebben dit onderwerp 

vandaag in de Staten te bespreken. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. In grote lijnen kan ik mij aansluiten bij de argumentatie van de 

fractie van de PvdA en bij uw overwegingen. Er is geen dossier, er zijn op dit moment geen stukken 

voorhanden waarover wij zouden kunnen spreken en omdat de zaak bij de bestuursrechter ligt is het wijs 

daarop nu niet in te gaan. 

Inhoudelijk is het onderwerp dat de LPF aan de orde wil zien gesteld een- en andermaal met de 

fractievoorzitters besproken en medio december hebben, met uitzondering van de LPF-fractievoorzitter, 

alle fractievoorzitters de conclusie getrokken dat er geen aanleiding is nader op de zaak in te gaan. Voor 

de VVD is dat voldoende om te zeggen dat zij er geen behoefte aan heeft dit punt nu aan de orde te 

stellen. 

Aanhakend bij de laatste opmerking van de heer Ruifrok wil ik daaraan het volgende toevoegen. 

Vanmorgen heb ik de LPF via de radio horen zeggen dat in december door geen van de 

fractievoorzitters is gezegd dat zij behoefte zouden hebben aan een aanvullend onderzoek. Daaraan 

werd toegevoegd dat de LPF daarover de mening van de Staten wilde horen. Wil de LPF-fractie de 

fractievoorzitters diskwalificeren of is zij zo naïef te veronderstellen dat de fractievoorzitters de mening 

van de leden van hun fractie niet weten? Het is ook mogelijk dat de LPF-fractie behoefte heeft aan 

eigenstandige publiciteit. Met dat laatste dien je de zaak niet, maar schaad je de zaak. Ik denk dat de 

VVD-fractie zich voldoende duidelijk heeft uitgesproken. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Ook de CDA-fractie vindt de tijd niet rijp om dit punt op de 

agenda te zetten. Ons standpunt wordt niet door technische redenen ingegeven, zoals het feit dat wij nu 

niet over stukken beschikken. Wij achten het van belang de uitspraak van de bestuursrechter 

aangaande de beroepsprocedure af te wachten. Die uitspraak zal duidelijkheid geven over de positie 

van de provincie en als die uitspraak bekend is zullen wij ons standpunt heroverwegen en bekijken of er 

aanleiding is zaken door de Staten nader te laten onderzoeken. Ik heb vanmorgen niet naar de radio 

geluisterd, maar heb wel gehoord wat via de radio is gezegd. Ik heb het gevoel dat de publiciteit over dit 

onderwerp vrij eenzijdig vanuit het belang van Flevo Herbs naar voren komt en ben er daarom blij om 

dat u hebt aangekondigd dat ook de visie van het college op dit dossier openbaar gemaakt wordt. 

In de kantlijn wil ik nog een tweetal opmerkingen maken. Ik vind het jammer dat wij zijn terechtgekomen 

in een sfeer waarin kennelijk de vraag aan de orde is wie fouten gemaakt hebben. Het is heel duidelijk 

dat er op dit moment één grote verliezer is, namelijk Flevo Herbs. Flevo Herbs was en is voor wat mij 

betreft een kansrijk, innovatief project, van belang voor de primaire landbouw en ook voor de 

werkgelegenheid in Flevoland. Op dit moment hebben wij het gevoel dat de contacten tussen de 

provincie en Flevo Herbs bevroren zijn en daaruit geen opbrengst meer voortkomt. Daarom willen wij het 

college oproepen een bruggenbouwer te zoeken … 

 

De heer Bogerd: Volgens mij zijn wij nog niet bezig met een inhoudelijke beschouwing over dit 

onderwerp. Aan de orde is de vraag of dit onderwerp vandaag wel of niet aan de agenda moet worden 

toegevoegd. 

 

De heer Leijten: Ik zal afronden, mijnheer de voorzitter. Wij verzoeken het college bruggenbouwers te 

zoeken die de kloof tussen Flevo Herbs en de provincie kunnen dichten, waarbij ieders belang in het oog 

zal worden gehouden. 

 

De heer Van Daalen: Het is opvallend dat alleen de simpele vraag of een onderwerp geagendeerd kan 

worden tot een inhoudelijke bespreking leidt. De heer Ruifrok nam daarvoor ruim de gelegenheid. Ik 

denk dat het goed is dat wij dat doen omdat rondom dit dossier een behoorlijke spanning is ontstaan. 

Daarbij wil ik ten eerste aantekenen dat wij niet alleen met hetgeen in dit huis gebeurt, maar ook met 

hetgeen tussen dit huis en de organisatie Flevo Herbs gebeurt te maken hebben. Ik haak in op hetgeen 

door mijn collega van het CDA is gezegd. Het lijkt erop dat de situatie bevroren is. Daarom zou ook ik 

aan alle partijen een oproep willen doen over de schaduw van het verleden heen te springen en in het 

belang van dit project tot een oplossing te komen. Flevo Herbs is immers een uitstekend project, dat 

toekomstvast is. 

Wil de ChristenUnie dit onderwerp nu op de agenda hebben? Nee, ook wij willen daarover vanavond niet 

spreken. In hoofdlijnen sprekend over hetgeen zich heeft afgespeeld zouden wij naar oplossingen willen 

zoeken en de oplossing ligt naar onze mening niet in bespreking vanavond met zo weinig op tafel. De 
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Statenleden beschikken alleen over informatie die hen door hun fractievoorzitters mondeling is verstrekt 

en zijn onvoldoende op de hoogte. Ik denk ook dat wij de zaak van Flevo Herbs geen goed zouden doen 

door daarover vanavond een discussie te hebben. 
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Reagerend op de berichten die zijn verschenen – het radio-interview heb ik niet gehoord – wil ik naar 

voren brengen dat ik het jammer vind – ik zeg het onderkoeld – dat nu wordt geprobeerd in de sfeer van 

verdachtmakingen tot een oplossing te komen. Ik denk dat dat niet werkt. Kortom: onze fractie is beslist 

bereid om over deze zaak te spreken – dat heb ik ook in het seniorenconvent aangegeven -, maar niet 

op deze wijze. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. De fractie van GroenLinks wordt uitgenodigd na te denken over 

een specifiek agendaonderwerp, waaraan een dossier ten grondslag ligt dat, als ik het goed heb 

begrepen, ongeveer 4000 pagina’s omvat. Daarmee kunnen wij twee dingen doen. Wij kunnen proberen 

dat dossier in één klap tot zijn essentie te reduceren, maar dat lijkt mij schier onmogelijk. De uitnodiging 

van de LPF-fractie vanavond, zonder inzicht in de feiten, over dit onderwerp te spreken vinden wij niet 

verstandig. 

Dat neemt niet weg dat ik namens mijn fractie al veel eerder, recent nog in het presidium, heb 

aangegeven dat het wenselijk is een debat te voeren over het gehele agro-actieprogramma Flevoland en 

niet alleen over een dossier, dat sommigen om existentiële redenen, waaraan ik niets wil afdoen, 

expliciet en eenzijdig bezighoudt. Juist daarom is het relevant dat de Staten conform hun eigen 

verantwoordelijkheid de regierol vervullen en dat doen op basis van informatie die tot zinvolle inzichten 

leidt. 

Op grond van de kennis die ik tot nu over dit dossier heb zie ik geen aanleiding één van beide partijen 

kwader trouw toe te dichten. Wij hebben vertrouwen in zowel het bedrijfsleven als in het college, dat 

uitvoering geeft aan dit programma. Door de zaak op de inhoud te richten is niet de vraag aan de orde of 

mensen in de fout zijn gegaan, respectievelijk bestuurlijk zaken niet kloppen. Wij gaan daarom niet mee 

met het verzoek van de LPF-fractie. Dat neemt niet weg dat wij wel degelijk voorstanders zijn van een 

debat, maar dan wel in een later stadium, op basis van de stukken en het bijbehorend inzicht. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 betreurt het in hoge mate dat in beginsel 

integere partijen, zoals de ondernemers van Flevo Herbs, het college, de Staten en de LPF, in een zo 

geëscaleerde situatie zijn terechtgekomen, dit temeer omdat ook wij Flevo Herbs als een uitstekend 

innovatief agrarisch project zien. In de afgelopen periode hebben wij een toenemende escalatie gezien, 

waaraan de LPF-fractie een bijdrage heeft geleverd. Daarbij wil ik vooropstellen dat zij dat heeft gedaan 

vanuit het elementaire gevoel dat zij als volksvertegenwoordiger actie moest ondernemen. De vraag is 

echter of andere fracties bij dat spel betrokken willen worden. In het seniorenconvent hebben wij 

gesproken zoals wij dat gedaan hebben, daarbij steeds voeling houdend met onze fractie. 

Wij willen een bijdrage leveren aan deëscalatie. Ik denk dat de uitspraken van mijn collega’s daartoe 

zeker een bijdrage zullen leveren. Wij denken dat een uitspraak van de onafhankelijke bestuursrechter 

van groot belang kan zijn. Mocht die uitspraak conclusies bevatten die voor ons relevant zijn, dan 

kunnen wij daarver te zijner tijd spreken. Ook wij zijn er niet voor dit onderwerp nu op de agenda te 

zetten. Ik herhaal de oproep van mijn collega’s die gezegd hebben dat wij moeten proberen in alle rust 

naar de toekomst te kijken. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Zonder dat de LPF-fractie dit heeft uitgesproken voel ik mij als 

fractievoorzitter – ik gebruik dat woord met gepaste bescheidenheid – enigszins aangesproken door de 

sfeer van wantrouwen die uit de woorden van de LPF-fractie naar voren komt. De schijn is gewekt dat de 

fractievoorzitters niet de Staten vertegenwoordigen. 

Wij hebben geen bezwaar tegen bespreking van dit onderwerp, zoals door de LPF is voorgesteld, maar 

het gaat hierbij om een dossier van 4000 pagina’s en ik heb niet de illusie dat ik dat dossier ooit volledig 

zal kunnen doorgronden. Het lijkt mij goed dat wordt geprobeerd dat dossier tot de essentiële punten te 

reduceren, dat lijkt mij echter monnikenwerk. 

Het zou positief kunnen zijn als wij dit onderwerp nu behandelen omdat dan naar buiten toe, naar de 

media toe, bevestigd kan worden dat met uitzondering van de LPF, alle fracties hebben uitgesproken 

vertrouwen te hebben in de wijze waarop het college in dit dossier heeft gehandeld. Ik refereer aan de 

informatie die de LPF in een diapresentatie heeft gegeven en de antwoorden die de heer Dijksma heeft 

gegeven op de talrijke vragen die in dit kader zijn gesteld. Ik zou het positief vinden als het vertrouwen 

dat in de tweede bijeenkomst van het seniorenconvent in het college is uitgesproken door bespreking 

van dit punt zou kunnen worden bevestigd. Dat zou een herhaling van zetten zijn, maar naar onze 

mening heeft dat wel zin. 
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Wij hebben er geen bezwaar tegen dit onderwerp nu te agenderen, maar zijn ook van mening dat de 

uitspraak van de bestuursrechter moet worden afgewacht. Mocht die uitspraak voor de provincie slecht 

uitvallen, dan kunnen wij alsnog overwegen een onderzoek in te stellen. Ik meen dat de heer Leijten dat 

in het seniorenconvent ook heeft gezegd. Op dit moment spreekt mijn fractie graag uit het volste te 

vertrouwen te hebben in het college en in de Commissaris van de Koningin.   

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. De LPF-fractie heeft ons verzocht het onderwerp Flevo Herbs 

op de agenda voor deze vergadering te plaatsen.  

Met de komst van de dualisering heeft het Statenlid meer rechten gekregen en is de informatieplicht 

zowel actief als passief, toegenomen. In het reglement van orde zijn diverse mogelijkheden opgesomd: 

het vragenrecht, mondeling of schriftelijk, interpellatie, recht van amendement, recht van initiatief en 

dergelijke. Van die mogelijkheden heeft de LPF echter geen gebruik gemaakt. Wij vinden dit onderwerp 

te belangrijk om het op deze wijze op de agenda te plaatsen en zijn daar ook niet voor omdat de 

rechtsgang nog niet ten einde is. Wij zijn tegen bespreking op dit moment. 

 

De voorzitter: Een korte reactie van de indiener van het verzoek. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Ik wil een paar punten duidelijk aanstippen. 

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het voorstel van de ChristenUnie en het CDA een 

poging te doen om tot een goede oplossing te komen. Natuurlijk moedigen wij dat van harte aan. 

Ik wil graag uitleggen wat wij nu eigenlijk willen. Het is niet de bedoeling dat wij nu over de feiten 

spreken. De heer Walraven heeft er terecht op gewezen dat het om een dossier van 4000 pagina’s gaat 

en het is natuurlijk weinig zinvol zo’n dik dossier aan alle Statenleden voor te leggen. Wij willen het 

graag hebben over de besluitvorming die via GS tot stand is gekomen. Daarbij gaat het om een drietal 

puntjes: de aanleiding tot het onderzoek, het niet veiligstellen van de subsidie en de manier waarop 

aangifte is gedaan. Dat zijn zaken die niet aan de orde zullen komen bij de bestuursrechter, de 

bestuursrechter zal zich over de validiteit van de subsidieaanvraag buigen. 

Wij hebben ons georiënteerd op de mogelijkheden die het reglement van orde ons biedt en de enige 

mogelijkheid die onzes inziens van toepassing is, is het recht van enquête. Dat wil niet zeggen dat wij er 

met alle geweld een enquête doorheen willen drukken, maar omdat bij dit dossier zo veel externe 

partijen zijn betrokken willen wij wel van het recht tot het horen onder ede gebruik kunnen  maken. Dat 

heeft ons doen besluiten tot het eventueel indienen van een verzoek om enquête, zoals reeds 

aangekondigd in de pers. 

 

De voorzitter: Ik denk dat het niet wijs is dat het college in dit stadium reageert op de verzoeken die 

gedaan zijn. Als wij daarop nu ingaan, wordt toch een inhoudelijk debat over deze zaak gevoerd terwijl 

wij nu alleen spreken over de vraag of dit onderwerp vandaag voor deze Statenvergadering moet 

worden geagendeerd. 

Als er nog nadere vragen zijn, zoals geïndiceerd door de heren Leijten en Van Daalen, dient daarover 

naar mijn mening in de commissie te worden gesproken. Ik denk dat het niet goed is dat wij daarop nu 

ingaan, want dan maken wij er toch een agendapunt van, wat niet de bedoeling is. 

Aan de orde is de vraag hoe wij de agenda voor deze vergadering inrichten. Ik kijk even rond. Mag ik 

ervan uitgaan dat de standpunten en gevoelens voldoende zijn uitgewisseld en wij nu tot besluitvorming 

kunnen overgaan? 

 

De heer Slicht: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag een korte stemverklaring afleggen. 

Naar aanleiding van het dossier Flevo Herbs en het dossier over de agrosector, waarover de heer 

Schaap heeft gesproken en waarop wij al geruime tijd wachten, heb ik afgewogen of ik wel of niet met 

het voorstel van de LPF-fractie wil instemmen. De heren Leijten en Schaap hebben heel nadrukkelijk 

aangegeven dat zij willen afwachten wat de bestuursrechter beslist en op basis van die uitspraak willen 

afwegen of zij dit dossier alsnog willen bespreken. 

Misschien wat harder dan mijn collega-raadsleden dat hebben gedaan wil ik stellen dat ik het jammer 

vind dat de LPF met alle goede bedoelingen van dien op zo’n knullige en politiek niet professionele wijze 

heeft geprobeerd dit voor de belanghebbenden uitermate belangrijke dossier, dat heel belangrijk is voor 

de agrosector, op de politieke agenda te krijgen. Ik weet dat op een aantal momenten heel nadrukkelijk 

aan de LPF is gevraagd inhoudelijke stukken te leveren, wat niet is gebeurd. Dat is voor mij reden dit 

voorstel niet te steunen. 
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Het voorstel van de fractie van de LPF wordt hoofdelijk in stemming gebracht en met 3 tegen 43 

stemmen verworpen. 

Voor stemmen: de heren Jongsma, Lammers en Walraven. 

Tegen stemmen: de heer Gumbs, mevrouw Hasper, de heer Hildering, mevrouw Joosse, de heer  

 Keur, mevrouw Koster, de heer Kramer, mevrouw Laamraoui, de heren Leijten, 

Lenards en Maenhout, mevrouw Maters, de heren Meijer, Van der Meulen, Nijenhuis 

en Oost, mevrouw Ruhe, de heren Ruifrok, Schaap, Schouwaert, De Schutter en 

Siepel, mevrouw Soudain, de heer Slicht en Spriensma, mevrouw Venselaar, de 

heer Van Wieren, mevrouw Zeilstra, de heren Zijlstra, Van Amerongen, Appelman, 

Van der Avoort en Van den Berg, mevrouw Binnerts, mevrouw Bliek, de heren 

Bogerd en Crebas, mevrouw Creemers, de heren Van Dalen en Demirbilek, 

mevrouw Ebbens, de heer Van het Erve en de heer Goossens. 

 

3. Notulen van de openbare vergadering d.d. 6 november 2003 

De notulen van de vergadering van 6 november 2003 worden zonder beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Voor de goede orde wijs ik erop dat u op uw tafels een aanvulling hebt gevonden, namelijk 

de beantwoording door het college van schriftelijke vragen van het CDA en de SGP over het ziekenhuis 

en het ambulancevervoer.  

 

1. Brief van het Ministerie van BZK inzake de ontvangst van de begroting 2004 waarin het Ministerie 

mededeelt dat Flevoland voor het jaar 2004 onder het repressieve toezicht valt. Aan de bevindingen 

zal in een afzonderlijke brief aandacht worden besteed. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de brief voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 

2. Een brief van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland d.d. 24 december 2003 met 

antwoorden op vragen van de fracties van CDA en SGP inzake de IJsselmeerziekenhuizen en de 

Ambulancezorg. 

  

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de brief voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 

6. Hamerstukken 

a. Voorstel inzake vaststellen van de 4
e
 wijziging van de begroting 2004 

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

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

7. Voorstel inzake investering “De Verbeelding” voor Rijkskunstenplan 2005-2008 

Mevrouw Zeilstra-van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Voorafgaand aan deze Statenvergadering 

heeft een commissievergadering plaatsgevonden waarin uitsluitend dit onderwerp aan de orde is 

geweest. 

Aan de Staten wordt voorgesteld in te stemmen met een eenmalige subsidiebijdrage voor “De 

Verbeelding” onder de voorwaarde dat de gemeenteraad van Zeewolde besluit de renteloze lening aan 

“De Verbeelding” kwijt te schelden. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Zeewolde daarover een 

besluit genomen en dat besluit was zodanig, dat Gedeputeerde Staten zich op het standpunt hebben 

gesteld dat de voorwaarden die zij hebben gesteld niet meer aan de orde zijn. 

De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van dit Statenvoorstel bij de desbetreffende ambtenaar een 

aantal vragen ingediend, die zeer snel zijn beantwoord door zowel de Gedeputeerde als door de ambte-

naar, waarvoor mijn hartelijke dank. 

Dat heeft ertoe geleid dat de PvdA kan instemmen met het voorliggende Statenvoorstel en het besluit 

een bedrag van €€ 75.000,- vrij te maken uit de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten en dat 

bedrag beschikbaar te stellen aan “De Verbeelding” opdat “De Verbeelding” een goede kans maakt in 

het Rijkskunstenplan 2005-2008 te worden opgenomen. Wij vinden dat belangrijk omdat nog niet één 
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object, nog niet één kunstuiting in onze provincie in het Rijkskunstenplan is opgenomen. Wij vinden het 

van groot belang dat nu de mogelijkheid wordt geboden dat een object in onze provincie daarin 

opgenomen wordt. Wij hopen dat dat zal lukken. 

Ik wil kort op de geschiedenis van “De Verbeelding” ingaan. Al in 1984 is door de Rijksdienst een 

voorstel gedaan voor de aanleg van “De Kunstbaan” en vanaf die periode is daarin zowel door de 

provincie en de gemeente als het rijk ruim geïnvesteerd. Er zijn meerdere goede kunstobjecten 

neergezet.  

Wij willen een kanttekening over het draagvlak maken. Wij merken dat wrijving bestaat tussen het 

draagvlak dat wenselijk is en er in de beleving van velen niet is en de wens nationaal c.q. internationaal 

erkend te worden als “De Verbeelding” en als “De Kunstbaan”. Wij achten het wenselijk dat op niet al te 

lange termijn met de gemeente Zeewolde wordt gesproken en wordt bekeken wat wij kunnen bijdragen 

om tot een versterking van het draagvlak te komen. Dat is ook voor de gemeente Zeewolde van groot 

belang. 

Wij stemmen volledig in met het voorliggende Statenvoorstel. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Ik wil mijn betoog beginnen met een aantal citaten 

uit de inmiddels vastgestelde begroting voor het jaar 2004: “Flevoland afficheert zich als de provincie 

van de landschapskunst.“De Verbeelding” heeft kunst, natuur en landschap centraal staan en sluit 

daarmee goed aan op het kenmerkende landschap, de landschapskunst en de natuur in Flevoland.” Iets 

verder lees ik: “Voor het eerst zullen de organisaties” – ik zal ze niet allemaal noemen, dat kost te veel 

tijd – “zich inzetten voor de plaatsing op het Rijkskunstenplan 2005-2008 van het Ministerie van OC&W.” 

Weer iets verder staat onder het kopje “Nieuw beleid”: “De algemene beschouwingen op 14 en 15 mei 

hebben niet geleid tot een beleidswijziging.” Wij hadden het dus kunnen weten. Dan spreek ik niet zo 

zeer over het bedrag waarover wij nu praten. De nota, die van 27 oktober is, was op 6 november, toen 

wij de begroting behandelden, waarschijnlijk nog niet in het college aan de orde geweest. De intentie 

was ons duidelijk: inspanningen verrichten om op het Rijkskunstenplan van… 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Staat u mij toe mevrouw Binnerts te interrumperen? 

Inderdaad is het de bedoeling dat wij in het kader van de algemene beschouwingen beleid afspreken, 

maar het is nadrukkelijk ook de bedoeling af te spreken welke bedragen daaraan gekoppeld zijn. 

Mevrouw Binnerts zegt nu dat wij al wisten welke kant het zou uitgaan. Ik ben van mening dat wij ook 

geweten hebben welk bedrag daaraan was gekoppeld. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Ik heb gezegd dat de nota van 27 oktober is. Op het stuk dat ik zojuist heb 

gekregen staat zelfs 28 oktober. Dat betekent dat de nota op 6 november waarschijnlijk nog niet in het 

college was besproken. 

 

De heer Crebas: Vindt u goed dat ik mevrouw Binnerts interrumpeer? 

 

De voorzitter: U was al bezig. U moet mij dat niet te vaak vragen want dan ga ik “nee” zeggen! 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Ik doe mijn knopje even uit! 

 

De heer Crebas: Zegt u dan maar “nee”. 

 

De voorzitter: Nee. Mevrouw Binnerts heeft het woord. 

 

De heer Leijten: Staat u mij wel toe een interruptie te plegen, mijnheer de voorzitter? 

 

De voorzitter: Dat moet u niet vragen, dat moet u gewoon doen. 

 

De  heer Leijten: Ik begrijp helemaal niets van de stelling van mevrouw Binnerts. Als het is zoals zij stelt, 

had zij op dat moment een amendement moeten indienen met als doel €€ 75.000,- extra te voteren 

omdat anders de begroting van “De Verbeelding” niet op orde zou zijn en “De Verbeelding” dus niet in 

aanmerking zou kunnen komen voor opname in het Rijkskunstenplan. Mevrouw Binnerts’ perceptie met 

betrekking tot de begrotingsbehandeling slaat helemaal nergens op. 

 

De heer Crebas: Dat wilde ik ook zeggen, mijnheer de voorzitter. 
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De voorzitter: Ik stel voor dat mevrouw Binnerts haar betoog nu voortzet. Volgens mij had zij nog geen 

stelling betrokken. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Ik vind het heel plezierig nu verder te gaan met mijn betoog. Ook de 

opmerkingen van de heren Leijten en Crebas vind ik heel plezierig. Zij geven namelijk aan dat ik een 

klein beetje gelijk heb met mijn stelling dat wij beter hadden moeten opletten. Dat heb ik bedoeld met 

mijn opmerking “Wij hadden het kunnen weten”. De heer Leijten stelde “Als waar is wat mevrouw 

Binnerts zegt …” Ik wijs hem erop dat ik uit de begroting heb geciteerd. Wat ik gezegd heb, heb ik niet 

zelf bedacht. De notulen van de vergadering van 6 november zijn net vastgesteld. Ook toen zijn geen 

opmerkingen over “De Verbeelding” gemaakt. 

Uw voorstel is in december wel voor de commissievergadering geagendeerd geweest, maar is toen niet 

aan de orde gekomen. Uw voorstel behelsde de gemeente Zeewolde in alle vrijheid te laten beslissen 

over het kwijtschelden van de renteloze lening, dan wel een andere oplossing, wat inmiddels is gebeurd. 

Wij hebben zojuist een commissievergadering over dit onderwerp gehad. Mevrouw Zeilstra refereerde 

daaraan. Ik ben van mening dat wij dat niet te vaak moeten doen, zo vlak voor de Statenvergadering. 

Het is echter goed gegaan. 

Ik moet zeggen dat nogal versnipperd – ongetwijfeld komt dat door de tijd van het jaar – informatie is 

verstrekt over deze zaak. Zelfs deze week is dat nog gebeurd. Ik wil mevrouw Bouwmeester daarvoor 

graag dankzeggen. De zaak is nu duidelijk. 

Het is nu aan ons een besluit te nemen over de toekenning van de €€ 75.000,- aan “De Verbeelding” als 

een eenmalige investering, die noodzakelijk is om te kunnen worden opgenomen in het Rijkskunstenplan 

2005-2008. Over het belang van kunst in relatie tot het Flevolandse landschap zijn wij het eens. 

Uw voorstel spreekt ook over het belang van draagvlak op lokaal niveau. Daarmee zit het niet goed. Het 

feit dat de gemeenteraad van Zeewolde, die de bevolking van Zeewolde vertegenwoordigt, twee 

vergaderingen nodig heeft gehad – dat had ook een andere reden, maar het draagvlak speelde 

eveneens een rol – om een positief besluit te kunnen nemen, betekent dat “De Verbeelding” in de 

gevarenzone verkeert of verkeerde. Het is te hopen dat het bestuur en de directie van “De Verbeelding” 

dat ook zo voelen en flink zijn geschrokken. Zij zullen zich veel meer moeite moeten getroosten om de 

inwoners van Zeewolde, maar ook de bewoners van de hele provincie duidelijk te maken waarom de 

werkzaamheden van “De Verbeelding” zo belangrijk zijn. Het is geweldig dat kenners op nationaal en 

internationaal niveau enthousiast zijn, maar als niet elke inwoner van Zeewolde en Flevoland trots is op 

wat daar tot stand is gebracht komen wij niet zo ver. Wij hopen dan ook binnenkort in de commissie nog 

eens uitgebreid over alle ins en outs van “De Verbeelding” te kunnen praten. Wij hebben daarover 

voldoende informatie en kunnen dus goed voorbereid met elkaar van gedachten wisselen. Ik hoop dat 

de heer Van Daalen, de voorzitter van de commissie samenleving, dit verzoek in het presidium aan de 

orde zal stellen en daarvoor warm zal bepleiten. 

U stelt voor de €€ 75.000,- te onttrekken aan de post bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten. Juist 

die post is geschikt om daaraan dit bedrag te onttrekken. Dat geeft de eenmaligheid van dit besluit 

duidelijk aan. Deze post is onder andere bedoeld om eenmalige tegenvallers op te vangen, zonder dat 

dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. De begroting voor kunst is niet zo 

ruim, dat wij dit bedrag daar met gemak uit zouden kunnen halen. Onder de niet al te harde, maar wel 

vriendelijke voorwaarde dat wij over niet al te lange tijd in de commissie over “De Verbeelding” zullen 

komen te praten, kan de VVD-fractie met uw voorstel instemmen. 

Er is nog één ding dat mij van het hart moet. Vanavond lag op onze tafel een voorstel met als onderwerp 

“Investeren in “De Verbeelding” voor Rijkskunstenplan 2005-2008”, waarin nog steeds wordt gesproken 

over de voorwaarde die het college aan de gemeenteraad van Zeewolde heeft gesteld, namelijk het 

nemen van het besluit de renteloze lening aan “De Verbeelding” kwijt te schelden. Wij weten dat dat niet 

is gebeurd. In het stuk staat dat de gemeenteraad van Zeewolde daarover op 18 december zal spreken. 

Dat is al weer het vorig jaar. Het zou plezierig geweest zijn als dit voorstel zou zijn aangepast en daarin 

een meer recente tekst zou hebben gestaan. Mevrouw Bouwmeester knikt. Ik wil volstaan met de 

opmerking dat ik het slordig vind dat dat niet is gebeurd. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Mag ik mevrouw Binnerts erop wijzen dat het college een 

vooruitziende blik heeft gehad? Bedoeld wordt 18 december 2004. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Dat zou kunnen … 

 

De heer Van Daalen: Dat is net zo helder als uw citaat uit de begroting. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Dat zou nog gekker zijn. Het wordt steeds gekker! 
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Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Ik wil beginnen met het uitspreken van mijn 

complimenten in de richting van mevrouw Bouwmeester. Ik heb haar per mail een aantal vragen gesteld 

die zij zeer uitvoerig heeft beantwoord.  

Met elkaar, Zeewolde en Flevoland, hebben wij “De Verbeelding” in het leven geroepen. Een 

kunstproject van allure kan een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van de provincie. “De 

Verbeelding” is zo’n project en een vorm van kunst die bij de provincie Flevoland past. Het is jammer dat 

tot nu toe in Zeewolde en in de provincie onvoldoende draagvlak is gecreëerd voor “De Verbeelding”. 

Dat is een punt waaraan meer aandacht zou moeten worden geschonken. Zou het niet geweldig zijn als 

ook de bevolking van Zeewolde en de Flevolanders trots zouden zijn op “De Verbeelding”? Daarvan is 

nu nog geen sprake. Zou “De Verbeelding” misschien onderdeel kunnen worden van ons eigen BART, 

het Beleids- en Actieplan Recreatie en Toerisme?  

Om “De Verbeelding” meer in beeld te krijgen wordt ernaar gestreefd “De Verbeelding” in het 

Rijkskunstenplan 2005-2008 te krijgen. Om hiervoor een goede positie te verkrijgen heeft “De 

Verbeelding” een extra subsidie gevraagd, onder andere voor publiciteit en promotie. Het college stelt 

voor het gevraagde bedrag van €€ 75.000,- niet te financieren uit de reguliere kunstbegroting, maar uit 

de post bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten. De CDA-fractie betreurt deze wijze van 

financieren. In de reguliere begroting is een post grootschalige kunstprojecten ter grootte van  

€€ 279.000,- opgenomen. Mijn fractie is er voorstander van de gevraagde €€ 75.000,- hieruit te 

financieren en hiertoe dienen wij een amendement in. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Het gaat erom dat wij als Staten geloofwaardig zijn. Dat geldt voor alle 

fracties en zeker ook voor het CDA. 

Aan de begrotingspost voor grootschalige kunstprojecten zijn beleidsregels verbonden en inmiddels zijn 

naar ik aanneem verzoeken ontvangen om in het kader van die begrotingspost subsidie toe te kennen. 

Wij kunnen niet zo maar van de beleidsregels afwijken en bepalen dat wij uit die post een bedrag van 

€€ 75.000,- aan “De Verbeelding” willen toekennen. Dat gaat niet, dat is niet helder. 

Ik ben van mening dat de voorgestelde onttrekking aan deze reserve juist zo helder is omdat daarmee 

de eenmaligheid wordt benadrukt. Als wij dit bedrag ten laste van de cultuurbegroting beschikbaar 

stellen zou men sneller kunnen denken, kunnen wensen, dat dat bedrag structureel kan worden 

gemaakt. Dat is echter niet de bedoeling van dit voorstel. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Wij hebben gezegd dat dit een eenmalige bijdrage is. 

 

De voorzitter: Ik heb uw amendement een nummer gegeven, nummer 1. Het amendement wordt nu 

vermenigvuldigd. 

 

Door de fractie van het CDA is het volgende amendement ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 8 januari 2004; 

constateren dat: 

de solvabiliteit van de Stichting “De Verbeelding” thans onvoldoende is om opgenomen te worden in 

het Rijkskunstenplan 2005-2008; 

opname in dit bovengenoemde plan voorwaarde is voor de continuïteit op de langere termijn van 

de stichting; 

stellen voor: 

eenmalig €€ 75.000,- ter beschikking te stellen voor begrotingspost “De Verbeelding” (8.3.1.28) 

ten laste van post 8.3.1.21 (grootschalige kunstprojecten), waarna voor deze post nog €€ 204.500,- 

resteert; 

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

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Over de begroting is in november heel veel gezegd en ook veel 

gezwegen. Eén ding is duidelijk naar voren gekomen: de ChristenUnie vindt dat voor het hoofdstuk kunst 

meer dan genoeg begroot is. Dat is de reden waarom wij moeite hebben met het voorliggende voorstel, 

waarin ons wordt voorgesteld €€ 75.000,- extra uit een andere post naar het hoofdstuk Kunst over te 

hevelen. Wij kunnen niet met dit voorstel instemmen, wij willen consequent en duidelijk zijn. 

Wij zijn ook niet erg onder de indruk van de onderbouwing van dit voorstel. Waarom moet het € 75.000,- 

zijn? Wat zal met dat bedrag worden gedaan? In het stuk wordt over het creëren van draagvlak 

gesproken. Daarover spreken wij al vijf jaar. Waarom wordt daarvoor nu ineens een extra bedrag van €€ 
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75.000,- uitgetrokken? Wij zijn er niet voor dat uit een andere post een bedrag van €€ 75.000,- voor dit 

doel wordt gevoteerd en zullen daarom niet voor dit voorstel stemmen. 

 

Mevrouw Laamraoui: Mijnheer de voorzitter. “De Verbeelding” zorgt nu voor kunstprojecten op lokaal en 

regionaal niveau in onze provincie. In de subsidieaanvraag geeft “De Verbeelding” aan in de toekomst 

nationale en internationale kunstprojecten te willen gaan uitvoeren, wat voor de culturele uitstraling van 

onze jonge provincie als Flevoland erg belangrijk is. Op het gebied van kunst en cultuur is er in 

Flevoland weinig te beleven en te bezichtigen en wij moeten ervoor zorgen dat het aanbod wordt 

uitgebreid en kunstinstellingen niet verdwijnen. “De Verbeelding” heeft de ambitie de kunsttraditie in 

Flevoland op een hoger niveau te brengen en in stand te houden. Het is onvoorstelbaar dat “De 

Verbeelding” niet voldoet aan de voorwaarden die het rijk stelt. Het feit dat de provincie Utrecht alleen 

twintig instellingen op het Rijkskunstenplan heeft, moet voor ons een aanmoediging zijn. Er moet meer 

komen dan gaan. 

De huidige Staatssecretaris vindt de spreiding van culturele voorzieningen over de regio’s belangrijk, wij 

ook. De bijdrage van de provincie is bedoeld ter versteviging van de positie, versterking van het 

draagvlak en meer publiciteit en promotie. Daaraan voegen wij toe dat meer aandacht moet worden 

besteed aan de communicatie met de achterban, het publiek. 

Als “De Verbeelding” in het Rijkskunstenplan 2005-2008 komt te staan, zullen de plaatselijke cultuur en 

kunsten geen marginale zaak worden en zal de plaatselijke bevolking kunnen genieten van alle 

projecten van “De Verbeelding” die haar aanspreken. 

Gezien het feit dat de gemeente Zeewolde de kwijtschelding in een renteloze, aflossingvrije lening heeft 

omgezet, met een financiële zekerheid voor het bedrag van €€ 34.000,-, kan de steun van de provincie 

deze instelling redden. Volgens de laatste informatie is de kans dat “De Verbeelding” op het 

Rijkskunstenplan 2005-2008 zal komen te staan reëel.  

GroenLinks gaat akkoord met het verlenen van een subsidie van €€ 75.000,- als bijdrage in de financiële 

basis en bij de begrotingswijziging van 2004 de begrotingspost met €€ 15.000,- te verhogen als een 

eenmalige subsidie. 

Ik ben het eens met mevrouw Bouwmeester, die vanmiddag heeft gezegd dat wij zonder geld geen 

kwaliteit hebben en “De Verbeelding” zonder kwaliteit niet in het Rijkskunstenplan terecht kan komen. 

GroenLinks is voor dit voorstel. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Het blijkt dat mijn interrupties door anderen feilloos zijn ingevuld. 

Met de kwaliteit zit het wel goed. 

Allereerst wil ik opmerken dat wij dit agendapunt niet zien als een discussiepunt op het gebied van 

cultuur, maar als een discussiepunt op het gebied van financiën. U vraagt ons een bijdrage van 

€€ 75.000,- te leveren terwijl wij nota bene de algemene beschouwingen net achter de rug hebben met 

als doel – ik citeer -: “de financiële situatie bij “De Verbeelding” zodanig te herstructureren, dat een 

solide financiële situatie voor de toekomst ontstaat.” Kortom: bij “De Verbeelding” is sprake van een 

exploitatietekort.  

Als je in het bedrijfsleven met een exploitatietekort wordt geconfronteerd, kijk je eerst eens naar de 

verschillende posten. Ik heb dat zoëven gedaan. Op dit moment wil ik niet ingaan op de posten waarop 

naar mijn mening een vermindering mogelijk is, ik wil volstaan met de constatering dat de 

€€ 75.000,- in de sfeer van overhead en andere kosten zeker te vinden moet zijn. 

Het verbaast mij en mij staat ook tegen dat “De Verbeelding” met een soort zelfmoorddreiging is 

gekomen in de sfeer van “als wij dat geld niet  krijgen, zullen wij onvoldoende kwaliteit hebben om  

opgenomen te kunnen worden in het Rijkskunstenplan”. Naar mijn mening riekt dat naar chantage. “Als 

u ons geen geld geeft, redden wij het niet.” Wij gaan ervan uit dat de provincie ruimhartig subsidieert, dat 

in de komende vier jaar zal blijven doen en “De Verbeelding” geacht wordt maatschappelijk te 

ondernemen. 

Ik citeer uit de toelichting bij de exploitatiebegroting 2004 van “De Verbeelding”: “De Verbeelding” 

ontwikkelt een strategie voor het werven van eigen inkomsten en het structureel werven van externe 

financiering.” Waarom is men daarmee niet al een aantal jaren geleden begonnen? Mevrouw Zeilstra 

heeft zojuist een aardig historisch overzicht gegeven. Waarom begint men daarmee pas in 2004? 

Tot slot wil ik opmerken dat wij politiek gesproken in een tijd leven waarin een ernstig beroep wordt 

gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Ik vind het te gek dat een 

instelling met de naam “De Verbeelding” als eerste naar de subsidiepot grijpt. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Mag ik de heer Crebas vragen of hij ondanks zijn vlammende 

betoog voor dit voorstel is? 
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De heer Crebas: Dat vind ik een retorische vraag. Wij zijn ertegen. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Cultuur is van groot belang voor de ontwikkeling van ieder 

mens afzonderlijk zowel als voor de samenleving in haar geheel. In het huidige politieke bestel is cultuur 

naar de rand gedreven. “Waardevol” is vervangen door “succesvol” in de betekenis van winstgevend. In 

deze afkeurenswaardige visie is slechts wat verkoopt de moeite waard.  

De SP wil voorkomen dat cultuur maatschappelijk in een isolement komt of eenvoudigweg een 

onderdeel wordt van de vermaaksindustrie. Vanuit deze visie onderschrijft de SP-fractie het streven van 

de provincie voor iedereen toegankelijke, gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige kunstuitingen te 

stimuleren. Omdat het doen en laten van de Stichting “De Verbeelding” bij deze visie lijkt te passen, zal 

de SP-fractie dit voorstel ondersteunen. 

Vooral de bovenlokale reikwijdte van de activiteiten van de stichting spreekt de SP aan en dat geldt 

zeker ook voor de wijze waarop de stichting invulling wil geven aan educatie en voorlichting op 

plaatselijk en bovenlokaal niveau. Een dergelijke kwaliteitrijke instelling mag voor Flevoland niet verloren 

gaan. Het zou mooi zijn als ook Flevoland, in dit geval Zeewolde, in het Rijkskunstenplan voorkomt. 

Mijn fractie heeft in haar oren geknoopt dat het hierbij om een eenmalige subsidie gaat. 

Mijn fractiegenoot heeft een werkbezoek aan “De Verbeelding” gebracht en heeft toen meerdere vragen 

gesteld, die allemaal naar tevredenheid zijn beantwoord, waarvoor onze dank. Ook dat heeft bij onze 

afwegingen een rol gespeeld. Wij zullen voor dit voorstel stemmen. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. Het betoog van de heer Crebas van D66 laat geen 

onduidelijkheid bestaan. Ook wij vinden dat “De Verbeelding” zelf een sterkere maatschappelijke positie 

moet creëren. 

Wij hebben even naar de entreegelden gekeken. Op “De Verbeelding” rust de verantwoordelijkheid ook 

naar de eigen budgetten te kijken. Ik vind het ronduit slecht dat “De Verbeelding” met deze cijfers is 

gekomen en heb daarom weinig vertrouwen in de toekomst van “De Verbeelding”. Mijn fractie sluit zich 

aan bij de woorden van de heer Crebas van de fractie van D66. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. In dit voorstel wordt gesproken over de solide financiële basis, 

die van belang is voor de toekomst van “De Verbeelding”. De onderbouwing van dit voorstel vinden wij 

niet erg sterk. Als wij van een eenmalige bijdrage uitgaan, moet die bijdrage houvast geven en 

functioneel zijn. Wij willen voorkomen dat door het beschikbaar stellen van dit bedrag een precedent 

wordt gecreëerd. Wij zijn niet positief over dit voorstel. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Wij hebben net een commissievergadering gehad waarin de heer De Wit 

van de SGP-fractie zich buitengewoon positief over dit voorstel heeft uitgelaten. Ik moet u eerlijk zeggen 

dat de reactie van de heer Bogerd mij verbaast. Wij hebben nog een tweede termijn… 

 

De heer Bogerd: Er wordt wel eens gezegd dat Rein niet op Rien lijkt en dat is ook zo. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Dat kan zo zijn, maar het ene lid van de SGP-fractie lijkt soms toch wel 

heel erg veel op het andere lid van de SGP-fractie.  

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De Partij van de Arbeid 

heeft terecht gewezen op het Rijkskunstenplan waarom het ons te doen is. Willen wij een instelling op 

het Rijkskunstenplan hebben en zo ja, hebben wij daarvoor geld over? Dat is de eerste afweging. 

In de commissievergadering hebben wij besproken dat wij nog eens met elkaar van gedachten moeten 

wisselen over het reilen en zeilen, het draagvlak, de kwaliteit en de publiciteit van “De Verbeelding”. Ik 

heb begrepen dat de voorzitter van de commissie dat onderwerp op de agenda wil zetten. 

De eerste vraag is: “Willen wij een poging wagen om “De Verbeelding” in het Rijkskunstenplan te 

krijgen?” Ik heb begrepen dat de meerderheid van de Staten ervoor is die poging te wagen omdat dat de 

moeite waard is. De provincie Flevoland is de enige provincie die nog geen enkel project in het 

Rijkskunstenplan heeft. Dat is niet alleen slecht voor de culturele infrastructuur, maar ook heel slecht 

voor de uitstraling van Flevoland. Men zal immers denken dat Flevoland een provincie zonder cultuur is. 

Zie je wel: daar is niks, daar zie je alleen huisje, boompje, beestje en het waait er altijd. Wij weten dat 

cultuur, ook voor ondernemers, belangrijk is als vestigingsfactor.  

Door één van de fracties is gevraagd of het mogelijk is “De Verbeelding” in het BART te krijgen. 

Zoals een ieder weet is al een excursie mogelijk naar de verschillende uitingen van landschapskunst in 

Flevoland en “De Verbeelding” is daarvan een onderdeel. Ik denk dat wij daaraan veel meer moeten 

doen. 
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In het plan dat wij in de afgelopen jaren voor de kunst hebben gehad hebben wij aangegeven dat het 

aspect landschapskunst een pre is om subsidie te kunnen krijgen. Op die manier proberen wij de zaken 

bij elkaar te brengen en meerwaarde te halen uit iets wat op zichzelf al veel waarde heeft. Laten wij niet 

vergeten dat er voor “De Verbeelding” nationaal en internationaal grote waardering is. Dat is niet niks. 

Helaas is dat voor Flevoland nog heel bijzonder. 

Natuurlijk moet er daarvoor wel een lokaal en provinciaal draagvlak zijn. Mevrouw Binnerts stelde dat 

iedere inwoner van Zeewolde en alle burgers van Flevoland trots moeten zijn op “De Verbeelding”. Dat 

lijkt mij iets te veel gevraagd, dan gaan wij misschien de richting uit van de André van Duin-producties, 

wat niet de bedoeling is. Met André van Duin is niks mis, maar ik vind niet dat wij voor André van Duin-

producties subsidie moeten geven! U hoort dat mijn collega’s ook zeer geïnteresseerd zijn in dit 

onderwerp en met mij meedenken. 

Het draagvlak. Er zal altijd spanning blijven bestaan tussen het niveau dat wij willen halen – een niveau 

dat niet iedereen kan halen omdat dat inspanning vereist – en het draagvlak in de kleine gemeente 

Zeewolde. Die spanning zal blijven bestaan, dat lossen wij niet op. In onze gesprekken met “De 

Verbeelding” benadrukken wij steeds dat men ervoor moet zorgen dat het draagvlak zo groot mogelijk 

wordt. Men moet uitleggen wat “De Verbeelding” doet en activiteiten ondernemen die plaatselijk een 

goede weerklank vinden. Wij zijn en blijven daarover in gesprek. Ik denk dat het goed is dat wij daarover 

in commissieverband nog eens wat uitvoeriger met elkaar spreken. 

Ik kan u melden dat de VVD juist heeft geciteerd. Het trekken van een conclusie uit die citaten laat ik aan 

de Staten over. 

Als wij dat geld uit de post voor grootschalige kunstprojecten halen, stuiten wij op een subsidietechnisch 

probleem. Door dat te doen verlaag je namelijk het subsidieplafond, wat niet kan. Bovendien zijn 

verstrekkingen uit deze post afhankelijk van de regels die wij daarvoor hebben opgesteld en deze 

besteding voldoet daar niet aan. Wat door het CDA is voorgesteld kan subsidietechnisch dus niet. 

De Staten hadden wel het vorig jaar, bij de behandeling van de begroting, kunnen besluiten geld uit die 

post te halen en apart te zetten. Wij hebben dat geld beschikbaar in de ontwikkelingsreserve, die 

bedoeld is om ervoor te zorgen dat Flevoland verder ontwikkeld raakt, op een hoger niveau komt en het 

Flevolandse klimaat verbetert. Dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk, ik doel op het culturele klimaat. 

Daarom vinden wij dit de aangewezen post om uit te putten. 

De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat al genoeg voor de kunst wordt uitgegeven. Ik neem van 

dat standpunt kennis. 

GroenLinks stelde het onvoorstelbaar te vinden dat “De Verbeelding” niet op het Rijkskunstenplan komt. 

Dat vind ik bijzonder plezierig. Wij kunnen ons dat niet voorstellen en een groot deel van de Staten ook 

niet. 

Ik heb een column van Staatssecretaris Van der Laan in het Bulletin “Cultuur en School” gevonden, 

waarboven de kop staat “Wie “De Verbeelding” kent heeft de toekomst”. Dat betekent dat het haast niet 

meer mis kan gaan. Ik ben van plan de Staatssecretaris deze titel een keer onder de neus te duwen. 

De communicatie met de achterban, het publiek, ter vergroting van het draagvlak vinden wij uiterst 

belangrijk. Met hetgeen daarover door diverse fracties is gezegd zijn wij het volledig eens. Dat moet 

absoluut gebeuren. 

Landelijk wordt gezegd dat er geen geld is om de kwaliteit op te vijzelen en omdat wij niet de gewenste 

kwaliteit kunnen bieden krijgen wij geen landelijk geld. Als wij dat niet doorbreken komen wij er niet, wij 

moeten een keuze maken. 

De fractie van D66 heeft gezegd dat “De Verbeelding” maatschappelijk moet ondernemen en inkomsten 

moet verwerven. “De Verbeelding” heeft dat geprobeerd en probeert dat nog steeds, maar dit is een 

moeilijke tijd, een tijd waarin dit soort projecten niet zo goed aanslaat. Wat levert participatie in een 

dergelijk project een ondernemer op? Kun je de juiste ondernemer vinden? Wij hebben in Flevoland 

weinig grote ondernemingen en weinig ondernemingen die iets doen op het gebied van kunst en cultuur, 

wat het ontzettend moeilijk maakt. Wij hebben in onze provincie wel een paar grote sponsors, maar die 

zijn vaak al ingeschakeld voor andere goede zaken, waaraan ik niets wil afdoen. Het is erg moeilijk geld 

te vinden, maar men blijft dat proberen. Natuurlijk is dit een financiële kwestie. Als dit geen financiële 

kwestie zou zijn, zou ik de Staten dit voorstel niet hebben voorgelegd en zouden wij in de commissie een 

andere discussie hebben gehad. Wij denken dat wij deze poging moeten wagen om het 

Rijkskunstenplan te halen. 

Ik vind niet dat het verzoek van “De Verbeelding” naar chantage riekt. Wij kunnen daar immers “ja” of 

“neen” tegen zeggen. De Staten kunnen besluiten “neen” te zeggen tegen dit voorstel, maar ik hoop dat 

zij een andere afweging maken. 

De LPF-fractie heeft een opmerking gemaakt over de entreegelden. Als je draagvlak nodig hebt, moet je 

natuurlijk niet met hoge entreegelden gaan werken. Daar zit spanning in. Bovendien: als “De 

Verbeelding” entreegelden zou heffen die in verhouding staan tot de kwaliteit die wordt geboden, worden 
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die entreegelden zo hoog dat maar weinig mensen bereid zullen zijn dat geld neer te leggen. Eerlijk 

gezegd denk ik niet dat in de entreegelden de oplossing zit, maar ik vind het wel goed dat de LPF heeft 

meegedacht en een creatieve oplossing heeft voorgesteld. 

In de richting van de heer Bogerd merk ik op dat wij de Staten dit voorstel juist voorleggen met het oog 

op het toekomstperspectief van “De Verbeelding”. Ik ken de heer Bogerd een beetje en weet dat hij van 

een gokje houdt. Hij noemt het niet zo, maar hij doet het wel. Laten wij het nog eens proberen! 

 

De heer Bogerd: Wat een verbeelding! 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): U bent op de goede weg. 

Ik hoop dat ik alle vragen en opmerkingen heb beantwoord. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Mag ik de Gedeputeerde nog een vraag stellen? 

Zij heeft antwoord gegeven op de suggestie van de CDA-fractie “De Verbeelding” in het BART op te 

nemen. Het is natuurlijk relevant te weten of er binnen BART middelen beschikbaar zijn om “De 

Verbeelding”, dan wel landart, in het kader van het cultuurtoerisme beter op de agenda te krijgen.  

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Daaraan wordt gewerkt. Ik heb gesproken over de 

tour langs de landschapskunst in Flevoland en de cultuuruitingen die bij landschapskunst plaatsvinden. 

Wij hebben regelmatig overleg over de vraag hoe wij de verbinding tussen cultuur en recreatie en 

toerisme kunnen maken. Daarvoor zijn gelden beschikbaar, maar dat geld kunnen wij hiervoor niet 

gebruiken. Dit is een investering in “De Verbeelding” zelf. 

 

De heer Schaap: Ik meende dat er wellicht meer te oogsten viel, maar uw antwoord is mij duidelijk. 

 

De voorzitter: Wie heeft behoefte aan een tweede termijn? 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Een kleine opmerking. Er is door het CDA een amendement ingediend 

waaruit ik begrijp dat u het inhoudelijk wel eens bent met het voorstel, namelijk pogingen doen om de 

”Verbeelding” op het Rijkskunstenplan te krijgen, maar dat het alleen gaat om de wijze van financieren. 

Daarop heeft de Gedeputeerde duidelijk geantwoord. 

Ik heb nog een korte opmerking in de richting van het college. Ik heb gezegd dat het prettig zou zijn als 

alle inwoners van Zeewolde, alle inwoners van Flevoland, trots zouden zijn op het feit dat “De 

Verbeelding” deel uitmaakt van deze provincie. Ik heb niet gezegd dat het prettig zou zijn als iedereen 

van die kunstwerken zou houden. Dat heb ik heel bewust niet gezegd. 

Ik zal een voorbeeld geven. Ik denk dat alle inwoners van Naarden er trots op zijn dat de Mattheus 

Passion en het Warnerts Oratorium daar worden gehouden en daarvoor veel aandacht is. Ik kan mij niet 

voorstellen dat elke inwoner van Naarden van die muziek houdt. Daar zit het verschil. 

Mevrouw Bouwmeester maakte een vergelijking met de André van Duin-producties en mijn buurman had 

het over André Rieu. Ik denk dat daar de kneep zit als wij over te weinig draagvlak praten. 

Alles wat met “De Verbeelding” te maken heeft wordt elitair voorgesteld. Ik denk dat wij daar vanaf 

moeten, maar dat zal een hele kunst worden. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Ik dank mevrouw Bouwmeester voor haar 

beantwoording. 

In het kader van de grootschalige kunstprojecten is ook door “De Verbeelding” een aanvraag ingediend 

die nog moet worden besproken. Mijn vraag is of dit bedrag niet daarop in mindering kan worden 

gebracht. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Ik vind het heel goed dat mevrouw Hasper de Staten erop heeft 

geattendeerd dat in de Statenbegroting 2004 al een bedrag van €€ 112.055,- is opgenomen voor een 

grootschalig kunstproject genaamd “Fluid Vistas”. Dat project komt nog langs. 

 

De voorzitter: Dat project komt niet bij u langs. 

 

De heer Crebas: De provincie zal daarin investeren. 

 

De voorzitter: Het college zal alle aanvragen afwegen en … 
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De heer Crebas: Ik wil u erop wijzen dat “De Verbeelding” in haar exploitatiebegroting al op het 

beschikbaar stellen van die middelen heeft geanticipeerd. 

Ik wil nadrukkelijk melden dat wij er natuurlijk voor zijn dat “De Verbeelding” een poging onderneemt in 

het Rijkskunstenplan te komen. Wij hebben echter gemotiveerd dat de € 75.000,- in dat kader geen 

verschil zal maken. Naar onze mening moet “De Verbeelding” het met de reeds bestaande middelen 

doen. Ik ben het zeer eens met de opmerking van de SGP dat wij voor precedentwerking moeten waken. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. De SP-fractie is van mening dat kunst een zaak van de 

mensen moet zijn en moet blijven en niet een speeltje van het bedrijfsleven mag worden. Indirect betaal 

je het dan toch zelf. In het verlengde hiervan zijn wij van oordeel dat de overheid best geld voor kunst 

mag over hebben. 

Tenslotte wil ik een kleine, lichtvoetige kunstuiting naar voren brengen, die als volgt luidt: 

 

Een dove zeemol 

gaf de grol  

een fluitrecital in C-mol, 

hoewel hij nog onlangs langs de sloten 

zijn fluit te barsten had gefloten. 

“Maar wat dan nog? zo riep hij uit: 

“Ik zie geen barst en hoor geen fluit!” 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Mevrouw Binnerts heeft 

inderdaad een punt, zij heeft gelijk. Ik denk dat mijn beantwoording niet veel meer kan toe- of afdoen 

aan de besluitvorming van de Staten. Ik vraag mij af wat de SGP-fractie gaat doen en wil de Staten 

melden dat het college het amendement van het CDA ontraadt. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik voel mij als een lid van een blaasorkest bij een 

alcoholcontrole. De afstemming is niet goed. Als de Gedeputeerde mij duidelijk kan maken dat mijn 

commissielid inderdaad zeer enthousiast was over dit voorstel, wie ben ik dan om te zeggen dat ik 

daarover niet enthousiast ben? 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder: Dank u zeer. 

Overigens moet ik u over het amendement van het CDA nog melden dat het niet mogelijk is het geld 

voor “Fluid Vistas”, het project waarvoor een aanvraag is ingediend, af te halen van het bedrag dat wij nu 

voorstellen beschikbaar te stellen. Dat is een project dat via de normale kanalen is ingediend en op 

grond van de subsidieregels zal worden beoordeeld. Dat kan niet anders. Als wij dat bedrag eraf halen, 

zal “De Verbeelding” in beroep gaan. Wij zouden dan namelijk in strijd met onze eigen subsidieregels 

handelen. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: In de richting van de heer Bogerd wil ik opmerken dat de heer De Wit in de 

commissievergadering het volgende heeft gezegd: “Ik ga vaak naar het museum en daar kijk ik dan… 

 

De heer Bogerd: Hou maar op! 

 

De voorzitter: Kennelijk is de boodschap overgekomen. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Hij heeft ook gezegd dat kijken naar kunst een kunst is die hij niet zo goed 

beheerst en hij daarom “De Verbeelding” nodig heeft. Hij heeft gezegd dat hij dan ook niet anders kan 

dan instemmen met dit voorstel. 

 

De voorzitter: Wij gaan over tot besluitvorming. Aan de orde is het door de fractie van het CDA 

ingediende amendement. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Omdat wij hebben moeten concluderen dat er geen meerderheid 

is voor ons amendement hebben wij besloten het in te trekken. 

 

Amendement 1 maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Akkoord, dan is alleen de besluitvorming over het voorliggende voorstel aan de orde. 

Wordt daarover stemming verlangd? 
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De heer Leijten: Ik wil namens de CDA-fractie een stemverklaring afleggen, mijnheer de voorzitter. 

Een deel van de CDA-fractie vreest dat wij uiteindelijk tot de conclusie zullen moeten komen dat wij op 

deze manier gemeenschapsgeld hebben verspeeld. Ik weet dat dit in de toekomst kijken is, maar 

iedereen mag zijn eigen afweging maken. Daarbij heeft men de begroting van “De Verbeelding” in 

gedachten. Het is natuurlijk uitermate zorgwekkend dat in een begroting van €€ 0,5 miljoen een bedrag 

van €€ 1.000,- aan inkomsten uit entreegelden en €€ 1.000,- aan merchandising staat. Voor een aantal 

leden van mijn fractie is dat aanleiding niet met dit voorstel in te stemmen. 

Die leden van mijn fractie vinden ook dat de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten niet is 

toegesneden op dit soort zaken, zeker niet in een tijd waarin het slecht gaat met de economie en waarin 

wij alle zeilen moeten bijzetten om werkgelegenheid te genereren. Die leden van mijn fractie achten het 

zinvoller daarvoor middelen in te zetten. 

 

De voorzitter: Ik denk dat het verstandig is dit voorstel bij handopsteken in stemming te brengen, zodat 

wij kunnen vaststellen wij ervoor en wie ertegen zijn. 

 

Het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten wordt bij handopsteken in stemming gebracht en 

aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, GL, SP en SGP en de heren De Schutter, Spriensma 

en Leijten, mevrouw Hasper, de heer Van het Erve, mevrouw Maters en de heer 

Appelman van de CDA-fractie. 

Tegen stemmen: de fracties van de CU, D66 en LPF en de heren Van Wieren, Oost en Zijlstra van het 

CDA. 

 

De voorzitter: Ik moet de opmerking maken dat in ons reglement van orde is bepaald dat niet met 

handgeklap of anderszins instemming kan worden betuigd met de uitslagen van stemmingen. Omdat ik 

dat soms tegen belangstellenden op de publieke tribune zeg, moet ik dat nu ook tegen u zeggen! 

 

8. Sluiting 

De voorzitter: De vergadering is gesloten. (21.15 uur) 

 

 

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

12 februari 2004. 

de griffier,   de voorzitter, 

 

 


