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Besluitenlijst nummer 3 van bijzondere Provinciale Staten van Flevoland van 27 
februari 2013 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
De dames M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren E.G. Boshuijzen (50 
PLUS), R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PW), F. Brouwer (ChristenUnie), 
J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van Hooff (WD), M. 
Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (PW), de heren CA. Jansen (PW), C.J. Kok (PW), S.J. 
Kok (D66), J. Kramer (WD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (PW), de dames M. Luyer (CDA) en 
J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost, (CDA), P.T.J. Pels 
(PvdA), E.F. Plate (WD), H. van Ravenzwaaij (SP), J. de Reus (WD) en M.A. Rijsberman (D66), de 
dames S. Rötscheid (D66) en C.J. Schotman (CDA), de heren J.N. Simonse (SGP), R.J. Siepel 
(ChristenUnie), E. Sloot (PvdA) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. 
van Vliet (VVD), mevrouw Y. Weijand (VVD), de heer J. van Wieren (CDA) 
statengriffier: Mevrouw A. Kost 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 

De heren J.N.J. Appelman (CDA), B. Gijsberts (VVD), J. Lodders (WD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 

Afwezig met kennisgeving: 

Mevrouw R. Azarkan (PvdA) en de heer J.J. van Klaveren (PVV) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur. 

2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Introductie (in houd en proces) 
Minister Plasterk 
De Minister licht toe dat hij is gekomen om te luisteren naar de inbreng van de 
Statenleden. 

4. Algemeen standpunt Provinciale Staten van Flevoland 
Namens Provinciale Staten van Flevoland verwoordt de heer De Reus het 
standpunt van Flevoland.  
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5. Debat met fracties 
Door alle fractievoorzitters zijn vragen gesteld aan minister Plasterk. 

Beantwoording Minister Plasterk reageert op de gestelde vragen van de diverse fracties. 
Toezegging De minister zegt toe dat er twee visiedocumenten worden opgesteld: 

- Een nota over de rol en positie van het middenbestuur in breder perspectief en 
- een nota ter begeleiding van het ARHi-voorstel. 

6. Conclusie minister Plasterk en toelichting vervolg 
Conclusies Minister Plasterk concludeert dat van een nuttige bijeenkomst kan worden 

gesproken en dat hij goede notie heeft genomen van de opmerkingen van de 
Statenleden. In het bijzonder dient in de voorstellen voor een nieuwe provincie 
aandacht te worden besteed aan: 
- de moderne en eigentijdse organisatievorm van de provincie Flevoland; 
- de wijze van regievoering en 
- de ontwikkelopgave van Flevoland. 

Toezegging De vragen en opmerkingen van de Statenleden worden betrokken in het 
definitieve voorstel. De minister zal aandacht besteden aan het rapport van 
Seinstra en van der Laan. De minister ontvangt graag het rapport Seinstra/Van 
de Laar over de samenwerking van de 3 provincies (Noord Holland, Utrecht en 
Flevolandjop het gebied van de bedrijfsvoering. De minister zegt toe de 
moderne, eigentijdse organisatievorm van Flevoland te betrekken bij de nieuwe 
provincie. Ook zegt hij toe de wijze van regievoering en de ontwikkelopgave 
voor Flevoland in de nieuwe provincieopzet te betrekken. 

7. Eventuele reacties van fracties 
Provinciale Staten van Flevoland dienen een gezamenlijk opgestelde motie in 
over de voorgenomen samenvoeging provincies.  

Dictum Overwegende: 
• dat dit besluit onderdeel uitmaakt van plannen tot een op zich zinvolle 

discussie over de vormgeving van het gehele middenbestuur in Nederland. 

Constaterende: 
• dat deze plannen geen onderdeel zijn van een uitgewerkte integrale visie op 

de inrichting van het openbaar bestuur, 
• dat vanwege het ontbreken van een integrale visie van het Rijk op de 

bestuurlijke organisatie van Nederland, en het wel regelmatig ingrijpen door 
het Rijk in die structuur, er nu sprake is van en verrommeling van het 
middenbestuur, 

• dat evenmin duidelijk is hoe de door het Kabinet beoogde Noordvleugel
provincie in het gepubliceerde tijdschema deel van die visie kan uitmaken, 

• dat niet is uitgewerkt welke economische en financiële meerwaarde de thans 
beoogde samenvoeging kan hebben, 

• dat slechts het rond 1 april verwachte kabinetsbesluit over de Noordvleugel
provincie op beperkte wijze raadpleging van bevolking en maatschappelijke 
geledingen plaatsvindt, waardoor er niet of nauwelijks sprake kan zijn van 
een democratische legitimatie, 

• dat blijkens tot nu toe gepubliceerde publieke reacties kan worden 
opgemaakt dat het draagvlak voor deze samenvoeging in alle betrokken 
provincies ontbreekt, 

• dat er tussen de betrokken provincies zelf en met omringende provincies op 
vrijwillige basis op vele terreinen doelmatige vormen van samenwerking 
bestaan, 

• dat er, samenvattend, sprake is van een onvoldragen en onvoldoende 
beargumenteerd voorstel; 

CU 
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Constaterende voorts dat: 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn publieke 
optredens weinig bereidheid tot luisteren naar argumenten en het voeren van 
een dialoog heeft getoond; 

Verzoekt de Minister: 
• te handelen in lijn met de door de Eerste Kamer aangenomen motie Kox 

van 4 december 2012 aangaande de modernisering van de bestuurlijke 
organisatie in Nederland en het gebrek aan visie daarop, 

• deze motie ter kennis te brengen aan de Staten-Generaal.  
Besluit De motie is met algemene stemmen aanvaard. 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 20 maart 2013, 
griffier, / ) ^ y " ^ v o o r z i t t e r . 

Noot: 
AUeen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 

-1 ~3xiy 
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Ingediende moties 

Motie Onderwerp Ingediend Fracties voor/ Aangenomen 
nr. door fractie tegen /verworpen 
1. Voorgenomen samenvoeging Door alle WD: 9 Met 

provincies fracties PvdA: 5 algemene 
PW: 5 stemmen 
CDA: 4 aangenomen 
SP: 3 
D66: 4 
ChristenUnie: 3 
GroenLinks: 1 
SGP: 1 
50PLUS:1 
PvdD: 1 

•(i:h..^^. 
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PARTU 
DE DIEREN 

Gereformeerde Christen 
PAftllJ VOOR 0£ VRIJHEID 

Motie..!.. , Algemene Beschouwingen art. 79 RvO Provinciale Staten van 
Flevoland 

Motie nr.: \ 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 27 februari 2013 

Agendapunt: Bezoek minister Plasterk 

Onderwerp: Voorgenomen samenvoeging provincies 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 27 februari 2013 in het Provinciehuis te 
Lelystad, 

gehoord de discussie met Minister over het voorgenomen besluit tot samenvoeging van de 
provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, 

overwegende 
• dat dit besluit onderdeel uitmaakt van plannen tot een op zich zinvolle discussie over de 

vormgeving van het gehele middenbestuur in Nederiand. 

Constaterende 



dat deze plannen geen onderdeel zijn van een uitgewerkte integrale visie op de inrichting 
van het openbaar bestuur, 
dat vanwege het ontbreken van een integrale visie van het Rijk op de bestuuriijke 
organisatie van Nederiand, en het wel regelmatig ingrijpen door het Rijk in die structuur, er 
nu sprake is van en verrommeling van het middenbestuur, 
dat evenmin duidelijk is hoe de door het Kabinet beoogde Noordvleugel-provincie in het 
gepubliceerde tijdschema deel van die visie kan uitmaken, 
dat niet is uitgewerkt welke economische en financiële meerwaarde de thans beoogde 
samenvoeging kan hebben, 
dat slechts het rond 1 april verwachte kabinetsbesluit over de Noordvleugel-provincie op 
beperkte wijze raadpleging van bevolking en maatschappelijke geledingen plaatsvindt, 
waardoor er niet of nauwelijks sprake kan zijn van een democratische legitimatie, 
dat blijkens tot nu toe gepubliceerde publieke reacties kan worden opgemaakt dat het 
draagvlak voor deze samenvoeging in alle betrokken provincies ontbreekt, 
dat er tussen de betrokken provincies zelf en met omringende provincies op vrijwillige 
basis op vele terreinen doelmatige vormen van samenwerking bestaan, 
dat er, samenvattend, sprake is van een onvoldragen en onvoldoende beargumenteerd 
voorstel; 

Constaterende voorts dat 
• de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn publieke optredens 

weinig bereidheid tot luisteren naar argumenten en het voeren van een^dialoog heeft 
getoond; e 

Verzoekt de Minister 
• te handelen in lijn met de door de Eerste Kamer aangenomen motie Kox van 4 december 

2012 aangaande de modernisering van de bestuurlijke organisatie in Nederiand en het 
gebrek aan visie daarop, 

• deze motie ter kennis te brengen aan de Staten-Generaal. 

r 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Ondertekening en naam: •  

Naam 

E. Boshuijzen  

J. de Reus  

P.Pels  

Chr. Jansen  

M. Luyer  

M. Rijsberman 



Stemverhouding Voor Tegen Stemverhouding 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 febmari 2013 

Griffier, A. Kost voorzitter, L. Verbeek 

1466538 


