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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op  
donderdag 11 december 2008 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

 Aanwezig zijn:  

Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heren J.M. Bos (PvdA), H. Dijksma (VVD), A.L. Greiner (CDA), 

leden van het college van Gedeputeerde Staten. 

De heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. Van der Avoort (VVD), mevrouw 

M.C. Bax (PvdD), de heren N. Benedictus (VVD), M. Bogerd (SGP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot 

Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (VVD), W.R. Bouma (CDA), F. Brouwer (CU), N. Demirbilek 

(SP), B.G. Van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), de dames N. Van Herwaarde-van Ravenzwaaij 

(SP), M. Jonker-Waterlander (VVD), de heer J. Kramer (VVD), de dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), N. 

de Lange (SP), M. Luijer (CDA), de heren C. Meijer (GL), W.C. Noordegraaf (VVD), mevrouw H.H. 

Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), J.J. Posthumus (CDA), H. Van 

Ravenzwaaij (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), W.R. Ruifrok (PvdA), 

R.J. Siepel (CU), A.J. Steendijk (VVD), mevrouw A. Van Stenus-van Basten (VVD), de heren D.G. 

Schutte (CU), A. Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), E. Taskin (PvdA), T.H. Van der Wal (SP), J. Van 

Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

 

Voorzitter:  

De heer L. Verbeek (Commissaris der Koningin) 

 

Griffier: 

De heer S. Jokhan (adjunct griffier) 

 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter: “Ik open de vergadering. De laatste vergadering van Provinciale Staten dit jaar. 

Een vergadering tussen ons Sinterklaasfeest en de Kerst in. Een periode waarin we met elkaar 

van gezelligheid genieten en ook nadenken over de vrede in de wereld. Laten we hopen dat 

deze vergadering ook in dat teken kan staan. Dat lijkt mij mooi. Ik heb van mevrouw Luijer 

bericht gekregen dat zij iets later komt. Verder is iedereen aanwezig. U ziet aan deze kant van 

de tafel een iets andere opstelling dan u gewend bent. Dat heeft niets te maken met de komst 

van een nieuwe commissaris maar de microfoons aan die kant doen het niet. Hoewel u in het 

kader van het dualisme eigenlijk niet discussieert met de gedeputeerden maar vooral met 

elkaar, is het mijn ervaring dat u dat toch doet. Dan is het wel prettig dat de gedeputeerden 

over een werkende microfoon beschikken. Vandaar dat we deze opstelling hebben gekozen. Ik 

heb begrepen dat de ringleiding het niet doet. Mijn excuses daarvoor want dat is heel vervelend 

voor degenen die daar gebruik van maken. Ik begrijp dat dat meerdere mensen zijn. Wij gaan er 

achteraan om niet alleen de microfoons maar ook de ringleiding werkend te krijgen. Kan ik over 

gaan naar het vaststellen van de agenda?”  

 

2.Vaststellen agenda  

De voorzitter: “Is er iemand van u die voorstellen wil doen bij het vaststellen van de agenda? Ik 

heb van de fractie van de PvdA het verzoek gekregen om bij agendapunt 9 te beginnen met een 

schorsing van ongeveer een kwartier. Zij moeten hun fractie nog bijpraten over datgene wat 

voor deze vergadering besproken is. Daar zijn ze nog niet in geslaagd. Dat deel ik u vast mee. 

Dan weet u dat wij bij de start van agendapunt 9 een kwartier schorsen. Verder geen 

opmerkingen bij de vaststelling van de agenda? Dan is de agenda conform vastgesteld.” 

 

3. Notulen van de openbare vergadering van 6 november 2008  
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De voorzitter: “Er zijn geen schriftelijke wijzigingsvoorstellen ontvangen. Het verslag is 

vastgesteld.” 

 

4. Mededelingen   

De voorzitter: “Er zijn geen mededelingen.” 

 

5. Lijst ingekomen stukken 

De voorzitter: “Dit betreft één stuk. Is er iemand die hierover het woord wenst te voeren? Dat is 

niet het geval. Dan is de lijst van ingekomen stukken afgehandeld.” 

 

6. Hamerstukken 

   a. De 8e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland. 

   b. De 1e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland. 

   c. Beoordelingskader verbonden partijen. 

d. Sturing- en verantwoordingssystematiek grote projecten en speerpuntbudgetten 

proceskosten 2009. 

De voorzitter: “Voordat ik de hamerstukken in stemming breng wil ik zeggen dat bij de griffie 

het idee bestond dat ook agendapunt 7 en 8 hamerstukken waren. Klopt dat? Is er iemand die 

bij punt 7 of 8 het woord zou willen voeren? Zo ja, welke stukken betreft dit dan?” 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Het betreft beide stukken, voorzitter.” 

 

De voorzitter: “Dan zal ik beide apart aan de orde stellen. Dan zijn nu de hamerstukken a t/m d 

van agendapunt 6 aan de orde. Kunnen wij deze bij hamerslag vaststellen. Ik ben niet gewend 

om met de hamer te slaan maar het is symbolisch bedoeld. Dan is aldus besloten.” 

 

7. Financiële consequenties overeenkomst IPO - Rijk productie jeugdzorg 2008/2009 en 

sanering knelpunten in de doorstroom. 

De voorzitter: “Wie van u wil daar het woord over voeren?” 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Dank u, voorzitter. Voorzitter, we zien een sterk toenemende vraag 

in de jeugdzorg. Als SP willen we zelfs spreken van een bijna constante overdruk. Zie de stijging 

van de wachtlijsten en zie ook de verstopping op dit moment in de crisisopvang. Voorzitter, we 

blijven met incidentele middelen proberen het lek te dichten. Hopelijk worden het in de nabije 

toekomst structurele middelen. Daarbuiten heeft Flevoland ook te maken met een 

bovengemiddelde stijging. Waar komt dit door? We weten het niet precies. Misschien door een 

sterke toename van het aantal kinderen. Misschien door een toename in de doorverwijzing 

vanuit de gemeentes. We krijgen ook signalen dat er gewerkt wordt met verschillende 

wachtlijsten. Het is mede daarom, voorzitter, dat de SP in de commissie Samenleving heeft 

voorgesteld om een hoorzitting te houden met de mensen uit het veld. We worden hier gelukkig 

door meerdere partijen in gesteund. We willen graag proberen boven water te krijgen waar dat 

lek zit. Als we kijken naar het stuk, zult u begrijpen dat we wellicht praten over geld maar dat 

we ook praten over kinderen. Kinderen, dat wordt Statenbreed gesteund, hebben de hoogste 

prioriteit.” 

 

De voorzitter: “Het is meer een verklaring dan het oproepen tot een discussie, als ik u goed 

begrijp.” 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Het is een soort een verklaring, voorzitter. Een aantal partijen heeft 

vorige week in de commissie al gezegd dat ze het voorstel voor een hoorzitting steunen. Ik heb 

nog niet alle partijen daarover gehoord.” 

 

Mevrouw Zeilstra: “Dank u wel, voorzitter. Dit stuk is uitvoerig aan de orde geweest in de 

commissie, dus ik zal het kort houden. Wat nu voorligt, is de overeenkomst met het IPO en het 

Rijk. Ik wil daar wel bij opmerken dat de gedeputeerde al het mogelijke gedaan heeft in zijn rol 

van voorzitter maar ook voor ons, als gedeputeerde, om er het maximale voor Flevoland uit te 

halen. Je ziet dat er steeds meer, niet alleen naar prijs en aantallen gekeken wordt, maar ook 

naar resultaat. 

Er worden goede prestatieafspraken gemaakt. In de commissie is gezegd dat we het van belang 

vinden dat de resultaten regelmatig teruggekoppeld worden naar de commissie. Ik moet zeggen 
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dat wij de afgelopen jaren, zolang als de wet op de jeugdzorg bestaat, altijd goed en duidelijk 

geïnformeerd zijn over hetgeen zich afspeelt. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we 

over de prestatie-indicatoren en de prestatieafspraken goed geïnformeerd zullen blijven. Wij 

vinden het van belang dat dit hier nu vastgesteld wordt omdat juist het jaar 2009 als een soort 

ijkjaar genomen wordt om voor de jaren daaropvolgend de structurele middelen voor de 

jeugdzorg naar Flevoland te halen. Mijn fractie hoopt dat het dan echt structurele middelen 

gaan worden omdat we al jaren aan Den Haag hebben aangegeven dat we als groeiprovincie wel 

van het Rijk de opgave hebben om te groeien maar er niet de middelen voor krijgen. We hopen 

dat in 2010 deze overeenkomst tussen IPO en Rijk daar duidelijkheid in schept.” 

 

Mevrouw Roda: “Dank u. GroenLinks heeft er moeite mee om een bedrag van € 2.300.000 uit de 

strategische reserve te moeten halen ten behoeve van de jeugdzorg. Laat er geen misverstand 

over bestaan. We zijn van mening dat de jeugdzorg in Flevoland momenteel onvoldoende 

middelen krijgt. We zijn ook van mening dat extra middelen noodzakelijk zijn. We zien daarbij 

een veel grotere rol voor het Rijk weggelegd dan voor de provincie. In de verdelingssystematiek 

wordt onvoldoende rekening gehouden met de groeiende vraag naar jeugdzorg. Dat gevoegd bij 

de groei van de Flevolandse bevolking zet de jeugdzorg hier in Flevoland, onzes inziens, extra 

onder druk. Met de overeenkomst tussen Rijk en IPO zijn extra middelen beschikbaar gekomen. 

Dat is prima. Het is ook al door mijn voorgangers gezegd: het betreft wederom incidentele 

middelen. We zouden zo graag zien dat er structureel geïnvesteerd kan worden in deze sector. 

Dan weten de instellingen maar ook het personeel waar ze aan toe zijn en kunnen ze gaan 

werken aan hun expertise. Wat ons betreft moet de jeugdzorg een vak zijn waar het goed 

werken is. Alleen dan blijven de toppers en krijgen de kinderen en de jongeren de topzorg waar 

ze recht op hebben. Wat GroenLinks betreft zou het daar veel meer om moeten gaan. Terwijl 

wij keer op keer praten over de wachtlijsten. Maar laat ook daar geen misverstand over 

bestaan. Wij vinden, net als iedereen hier aan tafel, de wachtlijsten onacceptabel. Elk kind 

moet zo snel mogelijk de hulp krijgen die het nodig heeft. Daar extra geld voor inzetten, is dus 

goed. Het is ook heel belangrijk om middelen in te zetten die de doorstroom kunnen 

bevorderen. Als er ergens in het systeem een prop ontstaat betekent dat, dat jongeren niet een 

volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten en dat is doodzonde. Door elke keer weer met 

incidentele middelen te werken ontstaat bij ons toch het onbehaaglijk gevoel van dweilen met 

de kraan open. Met deze nuance zullen wij ook instemmen met het voorstel.” 

 

De heer Appelman: “Ja voorzitter, dank u wel. Ik ben het eens met de voorgaande sprekers. Wij 

hebben in onze inbreng in de commissie ook gewezen op een aantal elementen, dat voor ons 

van belang is om er samen nog eens over te spreken. Daarom zijn wij het eens met het voorstel 

van de SP om een hoorzitting te beleggen rondom dit thema. Wij hebben vooral de nadruk 

gelegd op de sturing. Ook door de inzet van incidentele middelen is de sector nog altijd niet in 

staat geweest om structurele verbeteringen aan te brengen in de werkprocessen en in de 

afstemming in de keten. Ten aanzien van de wachtlijsten willen wij nogmaals de aandacht 

vestigen op de naar ons idee beperkte capaciteit aan residentiële zorg. Wij zijn vooral blij met 

de opmerking dat er gewerkt wordt aan een fundamentele omslag in de jeugdzorg. Voorzitter, 

tot zo ver.” 

 

Mevrouw Jonker: “Ik heb er eigenlijk niet zo veel aan toe te voegen. Dit is een duidelijk 

gegeven en we hopen dat hiermee eindelijk een structurele oplossing komt van het probleem en 

de wachtlijsten echt weggewerkt kunnen worden. We stemmen hier dus mee in.” 

 

Mevrouw Van Stenus arriveert. (19.40 uur) 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Wil de gedeputeerde nog ingaan op de hoorzitting?” 

 

Gedeputeerde Bos: “Niet op de hoorzitting maar als het mag twee korte reacties. 2009 is 

bedoeld als overgangsjaar. We hopen dat er in 2010 een nieuw financieringssysteem is waarbij 

we af zijn van de incidentele gelden waar een aantal Statenleden aan refereert. Als reactie op 

de heer Appelman, zou ik willen zeggen dat het altijd lastig blijft. Het is inderdaad waar dat er 

een tekort is aan residentiële voorzieningen. 

 

Een groep van 10 kinderen kost per jaar € 600.000 in een inrichting als Nieuw Veldzicht. Als we 

zouden gaan uitbreiden betekent dat we een groot deel van het budget al weer belegd hebben. 
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Ten opzichte van het aantal wachtenden moet je dus voortdurend kiezen tussen aantallen en de 

vormen van hulp die je biedt. Tegelijkertijd proberen we uiteraard ook ons voorzieningenniveau 

stukje bij beetje op te krikken om ook in deze behoefte te voorzien.” 

 

De voorzitter: “Is er nog behoefte om te reageren op de gemaakte opmerkingen? Kunnen we dan 

bij acclamatie beslissen dat dit een ‘conform voorstel’ is? Dat is het geval. Dan is aldus 

besloten.” 

 

8. Meerjarenbeleidskader Jeugdzorg Flevoland 2009-2012 “Waar toekomst vensters 

vindt”. 

De voorzitter: “Wie van u wenst hierover het woord te voeren?” 

 

De heer Brouwer: “Voorzitter, dit beleidskader voor de jeugdzorg is tot twee keer toe aan de 

orde geweest in de commissie. Dan zou je zeggen dat er nu niet zo veel meer over te zeggen 

valt. In het begeleidende stuk bij dit agendapunt staat dan ook dat de fracties het kader 

ondersteunen en het college gecomplimenteerd hebben. Dan wordt het eigenlijk zuinig gesteld. 

Voorzitter, dit is niet zo maar een dor en droog ambtelijk stuk. Dit is een stuk vol passie. Hier 

wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, fantasie, intuïtie en inspiratie. Het is een 

visie op opgroeien waar alle Flevolanders achter moeten kunnen staan, van welke richting of 

partij je ook bent. Het gaat dan niet, zoals terecht in dit beleidsstuk staat, van een leien dakje. 

Het gaat met vallen en opstaan. Maar we zullen er staan voor kinderen in de knel. Natuurlijk 

was het vorige agendapunt wel belangrijk waar het gaat om financiën en prestaties maar hier 

staat het allerbelangrijkste centraal. Het inhoudelijke kader. Waarbij de missie met een nieuwe 

werkwijze uitgewerkt wordt. Daarbij worden pijnpunten, risico’s en verschillen in de 

gemeenten genoemd en niet gemeden. Dat is goed. Het is natuurlijk niet de bedoeling om hier 

vanavond inhoudelijk alles uit de nota te noemen of te herhalen. Eén van de speerpunten willen 

wij als ChristenUnie graag benadrukken. Waar het gaat om ‘Eigen Kracht’. Tijdens de 

begrotingsvergadering hebben wij het belang van de inzet van de ‘Eigen Kracht conferenties’ al 

genoemd. We hebben kort gerefereerd aan het onderzoek wat gedaan is door de Vrije 

Universiteit en de bureaus Jeugdzorg van Overijssel en Amsterdam. Het onderzoek ‘Familie aan 

zet’. Daaruit blijkt dat kinderen zich eerder veilig voelen door deze opzet en daarom verdient 

dit een plaats in het traject van de hulpverlening. Ook in onze provincie heeft een evaluatie 

plaatsgevonden. De deelnemers waren positief maar Eigen Kracht was nog niet structureel 

ingebed bij de organisaties. Er moet dus meer bekendheid aan worden gegeven. Ik weet dat 

afgelopen maandag de coördinatoren van Eigen Kracht bij elkaar zijn geweest. Daar is gesteld: 

wij kunnen nog veel meer. Voorzitter tijdens de begrotingsvergadering heeft de gedeputeerde 

aangegeven de toegevoegde waarde van de Eigen Kracht conferenties, extra onder de aandacht 

te willen brengen. Daar willen wij hem, als ChristenUnie, graag aan houden. Dank u wel.” 

 

Mevrouw Roda: “GroenLinks wil graag waardering uitspreken voor het beleidskader. Het stuk is 

ook goed ontvangen bij gemeenten en uitvoerende instellingen. Ik wil echter nog enkele 

kanttekeningen maken. De afgelopen maanden heeft u mij herhaaldelijk horen vragen naar 

meer focus op kwaliteit. Het beleidskader bevat, dat heb ik ook in de commissie al gemeld, 

elementen waardoor we daar wat meer van zullen gaan zien. De afrekensystematiek biedt 

daarvoor betere perspectieven. Toch zouden wij graag zien dat er door de provincie nog een 

scherpere ambitie op dit punt wordt neergezet. Een paar vragen. Hoe faciliteren we een 

excellente uitvoering? Hoe ondersteunen we het vakmanschap in de jeugdzorg? Hoe bevorderen 

we dat goed gekwalificeerd personeel blijft en niet wegloopt? Hoe stimuleren we een meer 

multicultureel personeelsbestand dat het klantenbestand weerspiegelt? Hoe stimuleren we 

samenwerking tussen de instellingen en opleidingen zodat jonge medewerkers precies zijn 

toegerust voor hun werk? Wat doen we er aan om het imago van de jeugdzorg te verbeteren? Ik 

val in herhaling maar door steeds over die verschrikkelijke wachtlijsten te praten, dragen we 

denk ik niet echt bij aan het goede imago. Het zijn allemaal vragen waarop we de antwoorden 

nog niet helemaal terugzien in het beleidskader. De motie die we in mei in de Staten hebben 

aangenomen, ging ook over dit punt. Het college heeft daarna de bal neergelegd bij de 

instellingen door te zeggen dat ze het kwaliteitsaspect mee zouden moeten nemen in hun 

werkplannen. 

Dat vinden wij eigenlijk iets te gemakkelijk. Het gaat namelijk om structurele en 

instellingsoverschrijdende vragen. Het gaat om verbindingen tussen verschillende sectoren en 

daar mag je als provincie best een actievere rol in spelen. Dan een ander punt. Dat is de 
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regeldruk. Flevoland sluit zich aan bij de landelijke programma’s die de regeldruk en de 

administratieve rompslomp willen terugdringen. Ook op dit punt, denk ik, dat we meer zouden 

kunnen doen. Zo vraag ik me af of we wel kritisch genoeg gekeken hebben naar de eisen die we 

zelf stellen. Is daar nog verbetering mogelijk? Dan zijn er ook nog wat losse eindjes. 

Bijvoorbeeld gezinnen die eigenlijk blijvend hulp nodig hebben of jongeren die na hun 

achttiende buiten de boot vallen. Wij zien graag initiatieven op deze punten. Daar wil ik het nu 

even bij laten.” 

 

De heer Appelman: “Voorzitter, ook onze complimenten voor dit kader. Wij blijven het wel 

vreemd vinden dat er in het stuk geheel voorbij wordt gegaan aan de landelijke evaluatie van 

de wet op de jeugdzorg.” 

 

Mevrouw Van Stenus: “Inderdaad is dit stuk in de commissie al aan de orde geweest en hebben 

wij er onze complimenten voor gemaakt. We hebben ook een paar kanttekeningen. 

Samenwerking en afstemming tussen alle jeugdketenpartners is essentieel. Sturing op 

effectiviteit en efficiency is goed maar dan niet alleen bij de instanties zelf maar ook onderling. 

De onderlinge samenwerking kan, wat ons betreft, verbeterd worden. Er wordt nog teveel langs 

elkaar heen gewerkt. De wil om zo efficiënt mogelijk te werken is echter niet iets van de 

laatste tijd. De Romeinse filosoof, staatsman en toneelschrijver Seneca gaf al rond het jaar nul 

aan: ‘Een taak wordt lang door voorschriften. Kort en efficiënt is hij door voorbeelden.’ Laten 

wij als voorbeeld optimale samenwerking nemen. Daarnaast wil ik ook nog aandacht vragen voor 

jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg. De begeleiding van jongeren uit de jeugdzorg naar de 

arbeidsmarkt kan beter. Onderwijs en werk spelen een belangrijke rol op de weg naar 

economische zelfstandigheid en een goede toekomst.” 

 

Mevrouw Zeilstra: “Dank u wel, voorzitter. Ook de PvdA vindt het een voortreffelijk stuk. Om 

twee redenen. Er is goed in terug te vinden wat de afgelopen jaren rond de jeugdzorg al is 

gedaan. De terugblik is prima. Het wordt niet volledig dichtgetimmerd zodat ook in de komende 

jaren nog voldoende ruimte is om bij te sturen en rekening te houden met de evaluatie van de 

wet op de jeugdzorg. Wat we er ook heel duidelijk in terugvinden, dat hoor ik van de andere 

fracties niet, is dat je samen steeds probeert om de preventieve kant te versterken, zodat je 

daarmee voorkomt dat jeugdigen in de jeugdzorg terecht komen. Iets dat wellicht in het 

voorveld had kunnen worden voorkomen. Dat vinden wij ook één van de sterke punten die heel 

duidelijk in dit stuk zijn weergegeven. Hoe trek je op met andere mensen die ook met 

jeugdigen bezig zijn.” 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Dank u, voorzitter. Mijnheer Bos u gaat het meemaken. Ik ga u voor 

99,9% complimenteren met dit stuk. We hebben het er vorige week in de commissie al over 

gehad. Er zijn twee punten waarvoor ik wil verzoeken om verduidelijking. Het hoeft niet 

vandaag. Het mag ook morgen. Het gaat om een zorg. Hoe halen we de schotten tussen de 

jeugdzorg weg? Je hoort uit het veld dat zowel vanuit de preventieve kant als in de overgang 

naar de geïndiceerde kant nog schotten staan. Hoe halen we die weg? We hebben het de vorige 

keer al gehad over het ‘beroemde’ maatschappelijk ondernemen. Ik zou van het college op dat 

punt een nota willen ontvangen. Morgen, overmorgen of begin volgend jaar. Een nota waarin 

staat hoe u maatschappelijk ondernemen ziet.” 

 

De heer Bogerd: “Voorzitter, bij interruptie.”  

 

De voorzitter: “U had het woord nog helemaal niet gevoerd. U kunt dus gewoon het woord 

voeren. Dat hoeft geen interruptie te zijn.” 

 

De heer Bogerd: “Het is een interruptie op de heer Van Ravenzwaaij. Hij stelt maatschappelijk 

ondernemen aan de orde. Hij zegt tegen het college: hoe denkt u daar over? Hoe denkt de SP 

daar over? Daar gaat het ten slotte om.” 

 

 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Daar wil ik graag op reageren, mijnheer Bogerd. We hebben het 

vorige week in de commissie gehad over maatschappelijk ondernemen. Toen werden wij bijna 

beschuldigd van een karikaturale opstelling. Dat is zeker niet zo. Maatschappelijk ondernemen 
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heeft de mogelijke neiging in zich van marktwerking. U weet hoe wij denken over de 

marktwerking. Daarom mijn vraag aan het college. In het stuk staat dat een gezin aan de hand 

van een gezamenlijk opgesteld profiel een keuze moet maken uit meerdere 

jeugdzorgaanbieders. Ik zou dat graag uitgewerkt hebben. De gedeputeerde heeft vorige week 

tegen mij gezegd: “Mijnheer Van Ravenzwaaij maakt u zich geen zorgen het zijn geen rugzakjes 

die die kinderen meedragen.” Hoe ziet het college het begrip maatschappelijk ondernemen? 

Het maatschappelijk ondernemen in de woningbouw heeft er in Almere voor gezorgd dat de 

totale productie van de sociale woningbouw is ingestort. Dat willen we hier niet meemaken. 

Mijn verzoek aan het college is: neem bij mij die zorg weg!” 

 

De voorzitter: “Mijnheer Bogerd bent u daar tevreden mee?” 

 

De heer Bogerd: “Nee, voorzitter. Wil de SP niet zelf met wat kaders komen en ze voorleggen 

aan de commissie?” 

 

De heer Van Ravenzwaaij: “Met alle soorten van genoegen, mijnheer Bogerd.” 

 

De heer Bogerd: “Die mogelijkheid is er natuurlijk. Ik vind dit een beetje een afwachtende 

houding van de SP. Als zij zegt: hoe denkt de gedeputeerde erover. U vindt wat. Ik zou u willen 

adviseren om de commissie dan wat voor te leggen.” 

 

De voorzitter: “Inmiddels zitten we in een discussie die niet meer over de jeugdhulpverlening 

gaat. Als u het goed vindt sluit ik de discussie af. Ik begrijp dat de heer Van Ravenzwaaij met 

voorstellen komt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want u zei: “Met alle 

genoegen.” Dus zo interpreteer ik die uitspraak. Dat wachten we af maar daar is dit agendapunt 

niet voor. Zijn er nog anderen die hierover het woord willen voeren? Dat is niet het geval. 

Kunnen we dan tot het besluit over gaan? Dat is het geval. Dan is aldus besloten op agendapunt 

8 rond het Meerjarenbeleidskader Jeugdzorg Flevoland 2009-2012. Alvorens ik overga tot de 

schorsing, wil ik u in de schorsing mijn behandelingsvoorstel voor het agendapunt rond de 

groenblauwe zone nog meegeven. Ons voorstel is om de punten 1, 2 en 3a van de beslissingen in 

één termijn met u te bespreken. Onze indruk is dat, dat kan. Daarna kunnen we dan opnieuw in 

1 of 2 termijnen 3b. behandelen omdat daar de meeste discussie over lijkt te zullen gaan. U 

hoeft zich daar nu nog niet over uit te spreken. Ik zal straks bij de heropening van de 

vergadering aan de orde stellen of u akkoord kunt gaan met die werkwijze. Ik schors de 

vergadering tot 20.10 uur.” 

 

Schorsing. 

 

Mevrouw Luijer arriveert. 

 

9. Verordening Groenblauwe Zone 

De voorzitter: “Wij gaan agendapunt 9 behandelen. Dat gaat over de verordening van de 

groenblauwe zone. Ik heb u voor de schorsing een voorstel gedaan voor de wijze van 

behandeling. Ontmoet dat nog weerstand? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat we eerst 

een eerste termijn houden voor de punten 1, 2 en 3 a. Als u een type betoog heeft voorbereid 

waarin u af en toe al wat opmerkingen maakt over 3b., heb ik daar op zich geen bezwaar tegen. 

Maar het is de bedoeling dat de eerste termijn echt gaat over 1, 2 en 3 a. Dan gaan we daarna 3 

b. apart in twee termijnen behandelen. Mag ik beginnen bij GroenLinks.” 

 

De heer Meijer: “Voorzitter, dank u wel. Het verhaal dat ik zo ga houden dekt volgens mij 

inderdaad die beslispunten inclusief 3b. Dat moet dan maar even uit het verhaal naar voren 

komen. Om te beginnen stel ik vast en dat is een open deur, dat wij een heel belangrijk besluit 

nemen vandaag. Namelijk, het vaststellen van de verordening groenblauwe zone en met name 

wat nu het tracé is van het Oostvaarderswold. Daar gaat het natuurlijk over. We zijn nu twee 

jaar bezig. Op welke wijze dan ook.  

Wij zijn dus ook betrokken geweest bij die ontwikkeling. De memorabele momenten zijn 

natuurlijk alle hoorzittingen. Memorabel om meerdere redenen. Wat vanaf het begin glashelder 

was en nog steeds is, is dat de betrokken agrariërs niet zo blij zijn met het tracé. Maar wat is 

niet zo blij? Ze zijn niet alleen heel erg boos maar ook buitengewoon ontevreden met de gang 

van zaken. Logisch als je als provinciaal bestuur kennelijk niet helder bent in je communicatie. 
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Neem nu die ongelukkige brief over de vrijwilligheid. ‘Of anders wordt u gewoon onteigend’. 

Iets van die strekking. Ook de voortdurende onduidelijkheid over de juiste betekenis van de 

vrijwilligheid en wat nu precies volledige schadeloosstelling is, droegen niet bij tot een goede 

sfeer tussen de politiek en de betrokkenen. Voorzitter, sommige van de collega's komen nu nog 

aan met mogelijke oplossingen voor het ‘grote grazers probleem’. Maar de afgelopen twee jaar 

zijn toch bedoeld om helder te krijgen waar de grote grazers behoren te zijn. Allerlei 

deskundigen zijn langs geweest, waarmee kon worden overlegd. Of willen wij deskundiger zijn 

dan de deskundigen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het probleem van de kiekendieven. De 

actiegroep ‘Stop de groene leugen’ houdt er op dit punt een andere mening op na. Zij beticht 

de politiek ervan dat zij zich bezighoudt met de ‘grote grazers leugen’ en ook de ‘kiekendief 

leugen’. Ik zou de groep willen adviseren om eens met hun eigen landbouwminister om de tafel 

te gaan zitten. Voorzitter, ondertussen was het wel duidelijk dat het Oostvaarderswoldtracé 

vanaf het begin moest voldoen aan een aantal voorwaarden. Ik heb er zojuist al twee genoemd. 

De kiekendieven worden in hun in hun woon en leefgebied ondersteund door de 

natuurbeschermingswet. Een correcte invulling van die wet betekent ook dat gebieden naar 

elders kunnen worden verplaatst. Al is dat een rare term in verband met het Oostvaarderswold. 

Door die verplaatsing worden de gemeenten Almere en Lelystad van een lastig probleem 

verlost. Zij kunnen gaan bouwen voor de nieuwe Flevolanders. Maar ook al wordt er nu wat 

minder, of helemaal niet meer gebouwd vanwege de recessie, dat staat los van het voldoen aan 

de natuurbeschermingswet. Het is daarom volgens mijn fractie verrassend, dat Gedeputeerde 

Staten gezien de situatie met de twee resterende kavels, een voorkeur uitspreken voor 

alternatief 1. Gedeputeerde Staten wijken daarmee af van de realisatie van de 

kiekendiefopgave en lost de problemen van Lelystad en Almere niet op. Sterker nog, zoals 

Gedeputeerde Staten bij hun voorkeur voor alternatief 1 zelf onderstrepen en ik citeer: “De 

grotere kans dat verstedelijkingsprojecten bij individuele beoordeling van Natura 2000 

doelstellingen, zullen stranden. Een deel van de opgave voor de kiekendief moet elders in het 

landelijk gebied worden ingevuld.” Daar zullen ze vast een glaasje op drinken in de 

bestuurskamers van Almere en Lelystad. Vervolgens konden we vanmiddag nog even 

kennisnemen van de nodige aanvullingen. Die aanvullingen geven, wat mijn fractie betreft, aan 

beide partijen ruimte voor uitstel. Maar, als bij die kavels na 1 juli 2009 toch landbouwkavels 

blijven, wordt de verordening daarop aangepast. Er kan dan niet meer worden voldaan aan de 

diverse opgaven waaronder die van de kiekendieven in het kader van Natura 2000. Voorzitter, 

mijn fractie stelt daarom met ongenoegen vast dat bij een realisatie van alternatief 1 er sprake 

is van een ernstig gebrek aan doorzettingsmacht. Immers, het niet willen voldoen aan de 

diverse opgaven ten aanzien van het tracé Oostvaarderswold, betekent het niet willen oplossen 

van de problemen in de duurzaamheid. Wanneer de politieke partijen in dit gezelschap dit 

alternatief 1 en daarmee het gebrek aan doorzettingsmacht ondersteunen, maken zij zich 

volgens mijn fractie ook schuldig aan onzorgvuldig bestuur. Dat laatste wordt nog versterkt door 

het wel nadrukkelijk aangeven en benadrukken van het zwaarwegende provinciale belang, zoals 

te lezen is in bijlage a. Het wordt vervolgens weer afgezwakt met het uitspreken van de 

voorkeur voor alternatief 1. Tot slot nog dit, voorzitter. In alternatief 1 wordt er om de kavels 

heen gebouwd. Voor de ondernemers lijkt mij het niet zo handig om midden in de natuur je 

agrarische bedrijf te moeten uitvoeren. De kennelijke verwachting van de bestuurders is dat zij 

op den duur alsnog hun biezen zullen pakken. Bestuurlijk gezien kun je dan spreken van het 

uitroken van deze bedrijven. Uitgroenen moeten we misschien zeggen. Als dit de manier is om 

uiteindelijk toch het volledige zoekgebied onderdeel te laten zijn van het Oostvaarderswold is 

dat, wat mijn fractie betreft, een laffe manier van besturen. Ik kan het niet anders formuleren. 

Voorzitter, mijn betoog wordt naar mijn inzicht ondersteund door de publicatie van de Raad 

voor het Landelijk Gebied van januari 2008. Dat is deze publicatie. De publicatie heet: de 

mythologie van onteigening. Hij laat aan duidelijkheid niets te wensen over als het gaat over de 

te nemen verantwoordelijkheid van de provincie bij het realiseren van de ecologische 

hoofdstructuur, zoals is afgesproken in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de provincies. 

Het gaat volgens de Raad ook en vooral om de noodzakelijkheid van vrijwilligheid bij het 

verwerven van grond voor de ecologische hoofdstructuur.  

 

Aangegeven wordt dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen groene en rode 

publieke belangen. Een citaat uit het rapport: “Een dergelijk onderscheid acht de raad een 

dwaas principe. De overheid moet de ecologische hoofdstructuur niet op een andere wijze 

willen realiseren dan de Betuwelijn.” Mevrouw Jorritsma weet daar dus alles van want die was 

toen minister van Verkeer en Waterstaat. Ik kan uiteraard nog veel meer zaken uit deze 
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publicatie halen, maar ik volsta met het advies aan allen om kennis te nemen van deze 

publicatie. Gratis te verkrijgen bij de Raad voor het Landelijk Gebied. Voor zowel de betrokken 

agrariërs als Gedeputeerde Staten, valt hier volgens mij winst te behalen. Mijn voorstel is dat 

PS een notitie van GS tegemoet zou kunnen zien waarin zij haar bevindingen m.b.t. deze 

publicatie weergeeft. Vanwege het belang in relatie tot het Oostvaarderswold. Wellicht kunnen 

we dan nog een zinvolle gedachtewisseling met elkaar hebben. Voorzitter, samengevat stelt de 

fractie van GroenLinks dat er, alles overziend, alleen maar sprake kan en behoort te zijn van 

alternatief nummer 2. Om met het citaat van een hele bekende rechter in Nederland te 

besluiten: dit was het standpunt van de GroenLinks-fractie en hier zult u het mee moeten doen. 

Dank u wel.” 

 

Mevrouw Bax: “Dank u wel voorzitter. We staan vandaag voor een pijnlijke beslissing. We 

hebben de afgelopen weken vaak terecht de emotionele standpunten gehoord van agrariërs uit 

het gebied. Wij hebben daar veel sympathie voor. Wat ons betreft mochten de kiekendieven 

gewoon blijven foerageren waar ze dat nu doen maar door de stedelijke ontwikkeling lijkt het 

onvermijdelijk dat er gecompenseerd zal moeten worden binnen een bepaald gebied. Of men 

het er nu mee eens is of niet de Europese en landelijke wetgeving geven geen andere 

mogelijkheden. Dat betekent voor ons dat wij tot de conclusie komen dat er geen andere 

mogelijkheid is dan het hele gebied met de vijf percelen te begrenzen. Het alternatief 2. We 

gaan akkoord met de punten 1, 2 en 3a.” 

 

De heer Rijsdorp: “Dank u wel voorzitter. Ik kan heel kort zijn over dit eerste deel. Er zit wat 

ons betreft geen politiek punt meer in. Dat zit vooral in de volgende ronde.” 

 

De voorzitter: “Daar kan ik me iets bij voorstellen. Wij wachten dat met belangstelling af. Dan 

gaan we verder met de ChristenUnie. Ga uw gang.” 

 

De heer Geersing: “Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat ik de heer Rijsdorp begrijp als hij zegt 

dat hij voornamelijk in het tweede deel iets wil zeggen. Ik heb toch de behoefte om nog wat 

naar voren te schuiven in het eerste deel omdat een aantal zaken, volgens mij, onlosmakelijk 

met elkaar zijn verbonden. Ook ik heb even de behoefte om terug te kijken in de tijd. De heer 

Meijer deed dat ook. In navolging van onze tegenstem op 2 november, ik heb het al eerder 

aangegeven, blijven wij moeite houden met het vervolg. Ondanks die moeite blijven wij ook 

waarde hechten aan het democratisch genomen besluit. Het onderkennen van het algemeen 

belang doen wij vanuit een ander vertrekpunt. Ons wordt wel eens verweten dat wij 

onvoldoende het algemeen belang in het oog zouden hebben. Wij gaan uit van geen hekken om 

stad, natuur en landbouw maar een verwevenheid ervan. In 2003 hebben wij daar een hele 

duidelijke keuze in gemaakt door met nadruk de multifunctionele landbouw neer te zetten. 

Landbouw is voor ons de beheerder van het landschap en wij zouden graag zien dat de stad daar 

geleidelijk in overgaat. We hebben dat destijds verwoord in de landbouwnota die we hebben 

uitgebracht. De landbouwnota ‘langzaam maar zeker’. Deze insteek blijven wij consequent 

volgen. De aanzet voor het inperken van het zogenaamde zoekgebied op 4 september was, wat 

ons betreft, dan ook een positief keerpunt. Dat betekent dus niet nog meer landbouwbedrijven 

opofferen maar samen met de landbouw zoeken naar oplossingen en dat te realiseren op basis 

van vrijwilligheid. Aan de andere kant is het ook zo dat je van de landbouw mag verwachten dat 

ze meewerkt aan oplossingen. Het mag dus duidelijk zijn waar de ChristenUnie uiteindelijk voor 

zal kiezen. Daar kom ik straks nog op terug. De landbouw adopteert zelfs heel graag de 

kiekendieven. En wel als volgt. Zoals ik net al aangaf, de landbouw weet als geen ander het 

landschap te beheren. Wat ons betreft mag dat ook een functie hebben in natuur. De kiekendief 

beperkt zich niet alleen tot akkerranden. De meeste lage begroeiing op de akkers is ook wel 

degelijk geschikt als foerageergebied voor de kiekendief. Dus laten we ons niet beperken tot de 

randen daarvan. Mocht daar wat regelgeving betreft iets niet mogelijk zijn dan zou ik zeggen: 

dan zullen we toch nog een keer naar Den Haag moeten om daar meer mogelijkheden voor te 

creëren. 

Wat ons betreft geldt dat ook voor de grote grazers. Ik heb ook al aangegeven dat we daar ook 

nog wel een tussenoplossing voor aan de hand willen doen. Dat werd vanmiddag ook wel 

duidelijk bij het presenteren van de structuurvisie. Door middel van inscharen en beweiden 

liggen daar ook mogelijkheden. Mogelijk krijgen we daardoor wat meer ruimte voor de 

kiekendief. Dat zou zelfs eventueel kunnen met de grote grazers zoals die nu al in het landelijk 

gebied rondlopen. De kiekendief krijgt wat ons betreft dus wel degelijk voorrang. Ik denk 
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echter dat we ook in Den Haag duidelijk moeten maken dat hij voorrang krijgt en dat we daar 

andere keuzes in willen maken. Dat lijkt me iets waar de gedeputeerde mee aan de gang kan. 

Deze Staten willen geen weg terug maar laten onduidelijkheid bestaan omdat het financiële 

plaatje nog steeds niet klopt. Wat ons betreft is dat de verkeerde volgorde. Laten we eerst 

zorgen dat we die zaken bij elkaar hebben voordat we een vervolg inzetten. Dus wij verwachten 

er graag op korte termijn duidelijkheid over. Het gaat om meer dan alleen een groenblauwe 

zone. Het gaat ook om de stad. Het lukt alleen samen met de landbouw. Ik zou willen afsluiten. 

Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar.” 

 

De heer Bogerd: “Voorzitter, ik heb het woord niet gevraagd maar ik ben toch blij dat u mij 

wakker maakt.” 

 

De voorzitter: “U hebt het privilege om het woord te vragen, ik heb privilege om het te geven. 

En bij deze geef ik u het woord.” 

 

De heer Bogerd: “Dat stel ik bijzonder op prijs. Wat voor de SGP belangrijk is, voorzitter, is de 

vrijwilligheid. We hebben het Omgevingsplan vastgesteld. Daar is een groenblauwe zone in 

gecreëerd. Bij het vaststellen van het Omgevingsplan is gezegd: we hechten met zijn allen in 

Flevoland aan vrijwilligheid. Onder vrijwilligheid verstaat de SGP dat er niets onder dwang 

gebeurd maar dat het vrijwillig plaatsvindt. Ik denk dat je ook draagvlak krijgt als de overheid, 

de boeren en de gemeentebesturen met elkaar samenwerken om een gebied in te vullen. Dan is 

het van belang voorzitter, dat er draagvlak aanwezig is binnen het gebied. Wij zouden willen 

zeggen: de verordening is op een aantal punten aangepast. We zijn blij dat, dat gebeurd is. Ga 

op de goede weg verder, op basis van vrijwilligheid, en kijk wat we met elkaar eruit kunnen 

halen.” 

 

De heer Van der Avoort: “Dank u wel voorzitter. We staan vanavond voor een heel belangrijk 

besluit. Met de vaststelling van de verordening groenblauwe zone pakt de provincie 

doorzettingskracht. We willen gewoon die zone realiseren. Binnen de kaders die we destijds in 

2006hebben aangegeven. Ik ben zelf heel erg bezig geweest om te zoeken naar mogelijkheden 

voor een goede ligging die van belang is voor de uitbreiding van Almere en Lelystad maar ook zo 

dat de agrariërs, voor een deel, daar kunnen blijven. Dat was mijn uitgangspunt. Toen werden 

we ook nog met het zoekgebied geconfronteerd. Dat is uiteindelijk vastgesteld. Er ligt een 

opgave van 1.950 ha. Zo is het. Nu komen we hier bij de verordening en vanmiddag ook in de 

structuurvisie op het punt hoe het plan allemaal aangelegd gaat worden. We zitten nu eenmaal 

met de Natura 2000 wetgeving. We hebben ons aan de wet te houden. Net zoals de heer Bogerd 

blijf ik hier zeggen: wij staan als VVD voor vrijwilligheid om daar te komen waar we moeten 

komen. We moeten naar mogelijkheden kijken omdat we straks datgene willen realiseren dat er 

moet komen voor de kiekendieven. Volgens mij is de commissie Ruimte nog nooit zo deskundig 

geweest op het gebied van kiekendieven. We weten er behoorlijk veel van. Het beest heeft heel 

veel ruimte om te vliegen en komt ergens foerageren. Daar ligt een opgave. Wij staan echter 

voor vrijwilligheid. Dit in eerste termijn ik kom er straks nog op terug.” 

 

De heer Bouma: “Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van de ontvangen reacties en 

opmerkingen over de verordening, wordt een flink aantal wijzigingen voorgesteld. Het CDA kan 

zich daar overwegend in vinden. Zeker ook na de laatste tekstwijziging over het scheuren van 

grasland. Voorzitter, het hele stuk overwegend denken wij dat de verordening een goed 

evenwicht vormt tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid voor haar financiën 

en anderzijds de belangen van de betrokkenen in het gebied. Als we ons realiseren dat het de 

ambitie is om tussen 2011 en 2014 de zone te realiseren, betekent het eigenlijk dat het gebied 

binnen twee à drie jaar aangekocht moet worden. Dat is een korte periode. Die is op zich te 

overzien.  

Mocht onverhoopt de verwerving van de gronden toch langer duren dan gaan wij ervan uit dat 

de verordening billijk wordt toegepast zodat de betrokkenen niet in de problemen komen. Dit 

voor zover de punten 1,2 en 3a. waar wij mee akkoord gaan.” 

 

De heer Stuivenberg: “Voorzitter, dank u wel. De beslispunten 1,2 en 3a. inclusief de 

wijzigingen die daarin zijn opgenomen leveren voor ons geen aanleiding op om er op dit 

moment verder op in te gaan.” 
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De voorzitter: “Dank u wel. Kan ik dan concluderen dat u ermee akkoord gaat dat de ontvangen 

opmerkingen in behandeling worden genomen, dat de antwoordnota wordt vastgesteld en dat 

wij de verordening groenblauwe nota kunnen vaststellen voor zover het de punten 1,2 en 3a van 

de beslispunten betreft. Het punt 3b. zullen wij apart behandelen. Gaat u daarmee akkoord? 

Dat is unaniem. Dan is aldus besloten. Dan gaan we nu over tot de eerste termijn die gericht is 

op 3b. Mag ik wederom beginnen bij de fractie van GroenLinks.” 

 

De heer Meijer: “Ja, voorzitter volgens mij was ik wat snel men mijn totale conclusie in het 

verhaal dat ik net heb afgestoken. Het zegt volgens mij alles over onze opvattingen als het gaat 

om het punt 3b. Over dit onderwerp en de bereidwilligheid tot verkoop, heb ik al gesproken.” 

 

De voorzitter: “U was daar duidelijk in. Betekent het, dat u kiest voor optie 2?” 

 

De heer Meijer: “Wij kiezen heel duidelijk voor optie 2.” 

 

De voorzitter: “Ik had het u nog niet zo horen uitspreken en daarom vroeg ik het even. Mevrouw 

Bax.” 

 

Mevrouw Bax: “Dank u wel. Ja, ik heb het eigenlijk net al in één keer behandeld. Ik denk dat 

het duidelijk is dat wij voor alternatief 2 kiezen.” 

 

De heer Rijsdorp: “Dank u wel voorzitter. Een onderwerp met een politieke dimensie. Ook een 

onderwerp waarbij wij een interessant traject achter de rug hebben. Een enerverende 1 juli en 

een enerverende 4 september. Ik moet ook zeggen een enerverende commissievergadering 

vorige week. Die scherp en levendig was met veel gemeenschappelijke opvattingen maar ook 

met enkele forse verschillen. Wat we als gemeenschappelijke opvattingen erkend hebben is dat 

we het belangrijk vinden om een bestuurlijk betrouwbare partner te zijn. Gezien de opgaven 

die Lelystad voor zijn rekening neemt, wat Almere voor zijn rekening neemt. De 

verantwoordelijkheid die we daarin moeten nemen en die we ook beloofd hebben te zullen 

nemen. Dat heeft heel erg te maken met de kiekendiefopgave. We hebben vorige week erkend 

dat de meerderheid van de partijen zegt: ja, wij willen die verantwoordelijkheid nemen voor de 

kiekendief. Daar zit dus eigenlijk ook geen verschil in. We willen ook allemaal betrouwbaar 

bestuur zijn voor de betrokkenen. De mensen die daar wonen. De agrariërs in het gebied. Het 

verschil zit hem erin dat, bij het doordenken van hetgeen we gemeenschappelijk hebben, we 

andere conclusies trekken. De PvdA trekt de conclusie dat alternatief 2, het betere alternatief 

is en niet alternatief 1. Het is aardig om dat verschil toe te lichten. Dan wil ik beginnen bij het 

derde punt. Dat gaat over betrouwbaar bestuur m.b.t. de betrokkenen. De meesten zeggen: 

Dan moet je de belofte van de vrijwilligheid vasthouden. De heer Bogerd begon daar ook over. 

Het is een zwaar punt. We hebben het hier al een paar keer met elkaar besproken. Wat ook 

zwaar is, is het wegnemen van de onzekerheid. Want eigenlijk is dat één van de belangrijkste 

dingen. Het zwaard van Damocles boven je hoofd. Die onzekerheid van: zou ik hier over langere 

tijd nog steeds agrariër zijn? Wat dat betreft is het de opvatting van de PvdA dat het belangrijk 

is om voor optie 2 te kiezen. Waarom? De opgave is niet verdampt. Dat bleek ook net wel uit de 

commissievergadering waar ook geconcludeerd werd dat 130 ha nog niet zijn verdampt. We 

zullen dus nog op zoek moeten gaan naar 130 ha willen we de verantwoordelijkheid nemen voor 

de volledige kiekendiefopgave en de ontwikkeling van Lelystad en Almere. We hebben daar een 

aantal sessies over gehad. De heer Meijer had het daar net al over. We zijn een deskundige 

commissie geworden. Dan hebben we 4 opties gehad. Namelijk: kunnen we het vinden in de 

Oostvaardersplassen zelf? Daar hebben we een heel duidelijk antwoord op gekregen. Nee, dat 

kan niet. Kunnen we het dan vinden in het Oostvaarderswold?  

 

De heer Geersing had het daar over. Tegen de minister zeggen: “Nee, we hoeven uw 

doelstelling niet voor de grote grazers maar we willen uw geld wel. In alle eerlijkheid, ook in 

relatie tot wat we allemaal heel belangrijk vinden, is de vraag wat voor kwaliteit je daar wilt 

realiseren. Het is een keer op. Het college heeft het maximale proberen te combineren. Er 

blijft een opgave over. Dus deze oplossing is het ook niet.” 

 

De heer Geersing: “Ik zou daar graag even op willen ingaan, mijnheer de voorzitter. De heer 

Rijsdorp doet nu alsof wij iets uit de weg zouden gaan. Ik heb toch ook nog een tussenoplossing 
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aangegeven. Ik heb u daar nog niet over gehoord. U zet mij alleen vast op het feit dat we de 

grote grazers niet zouden willen.” 

 

De heer Rijsdorp: “U hebt alleen aangegeven dat u dezelfde grote grazers wilt hebben maar dan 

ingeschaard. Toch?” 

 

De heer Geersing: “IK heb ook in de commissie aangegeven dat ik daar graag verder over na zou 

willen denken en dat de mogelijkheden daarvoor ook bekeken zouden kunnen worden. 

Bovendien is dat ook succesvol gebleken in het verleden. Wat dat betreft vind ik dat u daar wat 

te gemakkelijk aan voorbijgaat.”  

 

De heer Rijsdorp: “Als ik u goed begreep heeft u wel gezegd: “Daarmee wil ik de opgave die de 

minister geformuleerd heeft in relatie tot het ICMO advies, namelijk: de uitwisseling van grote 

grazers van Horsterwold naar de Oostvaardersplassen.” Van die verbinding zegt u: “Nee, die wil 

ik niet. Ik wil daar een ander soort koeien op laten lopen die worden ingeschaard. Op die 

manier kan ik grasbeheer hebben.” De doelstelling van de minister neemt u echter niet over. Zo 

is het toch?” 

 

De voorzitter: “Ik stel voor dat we doorgaan in de structuur van de eerste termijn en dat we 

proberen een eventueel verdergaand debat in de tweede termijn te voeren. Er zijn ook nog 

anderen die een eerste termijn moeten doen en anders ontstaat er een tweegesprek.” 

 

De heer Rijsdorp: “Uitstekend. Dat ben ik met u eens. De Oostvaardersplassen bieden geen 

oplossing. Oostvaarderswold ook niet. Agrarisch natuurbeheer en een opgave die resteert van 

130 ha. Vorige week heb ik in de commissie al aangegeven dat als je bereid bent om dat met 

zones van 10 meter te doen, je daarvoor 130 kilometer nodig hebt in een range van 5 kilometer 

afstand van de Oostvaardersplassen. Even anders gezegd: voor elke kavel die daar ligt rondom 

20 meter. Dan kom je op dezelfde hoeveelheid hectares. Wie schat in dat dat een reële 

oplossing is van de opgave. Wij met elkaar niet. We moeten het wel doen, agrarisch 

natuurbeheer. Het helpt ook wel om het leefgebied te vergroten maar niet in de orde waar we 

het over hebben. Dan resteert er van de vier nog maar één. Namelijk het vinden van twee 

nieuwe kavels in het agrarisch gebied. Dat is wat we ook besluiten. Wij zouden als PvdA zo 

graag willen besluiten dat we die zoektocht voorlopig niet hoeven. Dat we samen kunnen 

besluiten: neem de twee kavels die in het Oostvaarderswold liggen, begrens ze en daarmee is 

de opgave weg. Dat is een oproep aan allen. Het feit dat de gedeputeerde zojuist heeft 

aangegeven in de commissie dat we het eens zijn over de opgave, geeft in ieder geval enige 

geruststelling hoe we daarmee verder gaan. Nogmaals: wij roepen u op om het pijnlijke besluit 

te nemen om de vrijwilligheid te verlaten en toch te kiezen voor alternatief 2. Opdat we er 

werkelijk een tijd vanaf zijn. Dank u wel.” 

 

De heer Geersing: “Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik heb niet zoveel toe te voegen aan 

hetgeen ik in de eerste termijn al gezegd heb. Wat ik vooral nog wil aanduiden, in navolging van 

wat ik in de eerste termijn heb gezegd, is dat het duidelijk is dat de ChristenUnie kiest voor 

alternatief 1. Ik moet erbij zeggen dat ik er met mijn boerenverstand nog steeds niet bij kan 

dat er wel sprake zou kunnen zijn van alternatief 2, als vrijwilligheid de basis is.” 

 

De heer Stuivenberg: “Voorzitter, dank u wel. Bij de behandeling van de ter visie legging van de 

verordening op 4 september jongstleden heeft de SP aangegeven dat het besluit, en dan met 

name de beperking van het zoekgebied tot het benodigde deel van 300 ha als foerageergebied 

voor de kiekendief, in zich had hetgeen zich nu manifesteert.  

 

Als SP hebben wij toen geprobeerd om het begrensde deel van het zoekgebied te verruimen tot 

circa 450 ha. zodat het benodigde deel meer haalbaar zou kunnen worden. Helaas was hier geen 

meerderheid voor te vinden. Wij hebben één en andermaal naar voren gebracht dat de 

vrijwillige medewerking van de agrariërs in dit gebied, ons heilig was. Als SP hebben wij volop 

oog voor de emotionele gevolgen van dit besluit. We lopen ook niet weg voor de publieke 

noodzaak om op termijn alsnog tot een aanvulling te komen. We zijn blij met de 

voorwaardelijke 170 ha die in verschillende vormen kunnen worden ingeboekt en wij wachten 

een voorstel van de gedeputeerde voor verruiming naar 300 ha, af. Wij kiezen voor alternatief 

1.” 
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De heer Bouma: “Dank u wel voorzitter. Wat de begrenzing betreft zal het niemand in deze zaal 

verbazen dat het CDA de voorkeur geeft aan hetzelfde alternatief waar het college haar 

voorkeur aan geeft. Namelijk optie 1. We gaan er dan van uit dat de betrokken eigenaars en 

pachters, schriftelijk hebben aangegeven dat ze hun kavels willen aanbieden. Dat ze akkoord 

gaan met de begrenzing van het gebied. De nieuwe constructie in artikel 25. 2.5 is voor ons ook 

akkoord. Het CDA hecht aan een betrouwbare overheid. Het begrip vrijwilligheid, zeer 

geaccentueerd op 2 november 2006, leggen wij dan ook maar op één manier uit. Wij beseffen 

dat er daarmee een kiekendievencompensatieprobleem ligt. Vooral bij de steden. Wij, als 

provincie, hebben daar ook onze verantwoordelijkheid voor. Wij denken dat we dat met de 

nodige creativiteit kunnen oplossen. Evenzeer als het college denkt dit voor elkaar te kunnen 

krijgen. Wat oplossingsrichtingen betreft putten wij enige hoop uit hetgeen Staatsbosbeheer 

heeft aangegeven op de hoorzitting. Namelijk dat ze ook haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voelt voor de opgave van de kiekendieven. Daarmee aangevend dat alle 

ruimte in de Oostvaardersplassen nog niet helemaal ingedeeld is en er nog naar gekeken kan 

worden. Ook denken wij dat er met enige creativiteit in de rest van het gebied wellicht nog 

mogelijkheden te vinden zijn. Wij zien volop mogelijkheden in agrarisch natuurbeheer. Mits dat 

effectief, samen met LNV - wat de juridische kant betreft - mogelijk gemaakt wordt. Kortom 

voorzitter, wij zien mogelijkheden. Wij komen wel uit dit probleem. Wij gaan mee met de 

voorkeur van het college. Dank u wel.” 

 

De voorzitter: “Mijnheer Bogerd, wenst u nog het woord voeren? Vraag ik u vriendelijk.” 

 

De heer Bogerd: “Graag, voorzitter. Onzekerheid is iets wat funest is. We merken dat ook bij de 

IJsselmeer Ziekenhuizen. Voor het personeel is onzekerheid heel funest. De SGP is blij dat er 

vanavond duidelijkheid komt in die onzekerheid. We praten tenslotte over mensen. In het hele 

verhaal van de heer Rijsdorp, wat op zich een mooi verhaal is, miste ik eigenlijk het aspect dat 

daar mensen wonen. Mensen die een bedrijf hebben opgebouwd. Mensen die soms uit een ander 

gebied zijn gekomen. Zij hebben een tijd in onzekerheid verkeerd. Zij zijn verbonden met het 

gebied en dan kan het toch niet zo zijn dat je terwille van dier en natuur mensen in die 

onzekerheid laat. Er moet duidelijkheid komen. Dan is het heel belangrijk dat je als overheid, 

samen met de bewoners, kijkt hoe je daar uit kunt komen.” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Bogerd, dat is toch precies mijn betoog. U trekt een andere 

conclusie.” 

 

De voorzitter: “Mag ik u vragen om via de voorzitter te debatteren. U zou kunnen weten dat 

deze voorzitter daarvan houdt. U mag interrumperen.” 

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Bogerd, dat was in ieder geval wat ik geprobeerd heb in mijn 

betoog aan te geven. Niet alleen vandaag maar ook vele eerdere keren in deze zaal. Het gaat 

over die onzekerheid want wat helpt het nu als we de opgave over het gebied heen leggen en er 

zo meteen toch nog gewoon twee landbouwbedrijven nodig zijn voor de opgave die we hebben 

in te vullen. We kunnen ook aangeven waar dat ongeveer is. Want we weten dat het gaat om 

een afstand van ongeveer 5 km.”  

 

De voorzitter: “Mijnheer Rijsdorp ik val u toch even in de reden. Een interruptie is een 

interruptie en niet een eigen betoog.” 

 

 

De heer Rijsdorp: “Ik had een vraag van de heer Bogerd waar ik een antwoord op probeerde te 

geven. Namelijk of de PvdA oog had voor mensen. Ik probeerde aan te geven dat dat zonder 

meer het geval is. Omdat we juist kijken naar die mensen en dat we die mensen dus zeker niet 

in onzekerheid willen laten. Dat is de reden waarom wij vragen om de opgave van tafel te 

halen. U legt de opgave op tafel.” 

 

De voorzitter: “De heer Bogerd heeft het woord.” 

 

De heer Bogerd: “Ja, voorzitter de verleiding is groot om daar uitvoerig op in te gaan maar uit 

het betoog van de PvdA haal ik dat de onzekerheid ook in de toekomst nog aanwezig blijft. Dat 
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wil de SGP niet. De SGP wil duidelijkheid. Ze wil weten waar we aan toe zijn. Daarom voorzitter 

denk ik, dat alternatief 1 een goede optie is. Als je het kaartje bekijkt krijg ik de indruk dat het 

een gebit is waar aan een aantal kiezen ontbreekt. Het zou toch mooi zijn als je in goede 

samenwerking met elkaar, binnen het gebied, de twee kavels die er tussen liggen ruilt met 

andere kavels zodat het een aaneengesloten gebied wordt. Dat zou een geweldige prestatie 

zijn.” 

 

De heer Van der Avoort: “Dank u wel, de voorzitter. In september heb ik al met 

tekstvoorstellen, die ook zijn aangenomen, geprobeerd om duidelijkheid voor het gebied te 

krijgen. Waar wij staan als Staten. Nu willen wij weer duidelijkheid geven. Wij kiezen voor 

alternatief 1. Dat is gewoon duidelijk. We hebben steeds gezegd wat verworven is dat wordt 

begrensd. Het zoekgebied komt te vervallen. Bij deze. Wij vinden wel dat er 

verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Er is ook tijd. Tijd is hier een goede raadgever. Daar 

hebben wij wat aan. Als we geen tijd zouden hebben zou ik er misschien anders over denken 

maar er is tijd. Ik ben ook blij dat de derde agrariër nu ook tijd krijgt tot juli. Ik heb daar in 

eerdere commissievergaderingen ook al op geattendeerd. Als iemand toch nog wil dan moet dat 

gewoon kunnen. Met deze vorm is dat nu juridisch mogelijk gemaakt. Het is duidelijk. Ik kan 

zeer prijzen in het college dat dit in zo korte tijd bedacht is. Dat is één. Twee is dat er nog een 

opgave ligt. We hebben in de commissie een aantal zaken aangegeven die nog mogelijk zijn. Ik 

vind echt dat de agrariërs nu ook een keer aan de beurt zijn om mee te denken als we naar 

akkerranden kijken. Ook wat betreft beheer en openbare gebieden. Er moeten nog hectares te 

vinden zijn. Ik vind ook dat LNV aan de beurt is om een goede structurele regeling voor het 

agrarisch beheer te bedenken. We zitten hier wel met wetgeving vanuit de 

Natuurbeschermingswet. Daardoor zitten we nu met deze opgave. Aan de andere kant moet 

men ook daar eens kijken: wat kunnen we nog meer voor het gebied betekenen zodat aan 600 

ha gekomen kan worden voor de kiekendief. Daar ding ik niet op af. De Oostvaardersplassen. Ik 

weet het ook niet meer. We hebben tweeënhalf uur met Staatsbosbeheer gesproken. De heer 

Bouma zegt nu dat SBB ook haar verantwoordelijkheid daarin neemt. Er is natuurlijk nog een 

aantal opties. Mijn oplossing voor dit punt is: college, u hebt de tijd om goed uit te zoeken wat 

allemaal mogelijk is en u kunt daar ook LTO en LNV bij betrekken. Ik denk dat we er dan uit 

komen. Om nu hard te zeggen er zijn nog twee bedrijven en die moet je opofferen, daar twijfel 

ik aan. Ik ga voor goed onderzoek en ik ben blij dat het college zegt dat ze haar 

verantwoordelijkheid daar in wil nemen. Bij deze.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Daarmee is de eerste termijn afgerond. Ik zal de gedeputeerde de 

gelegenheid geven om op een enkele opmerking nog kort in te gaan. Ze heeft me beloofd dat zij 

een poging zal doen om dit kort te doen. Daarna gaan we de tweede termijn in waarin ik u 

nadrukkelijk verzoek om wat explicieter in te gaan op de argumenten van degenen die tot een 

ander standpunt komen om even te kijken of we daar ‘mekaar de nieren kunnen proeven’. Ik 

heb namelijk gesignaleerd dat u een betoog gehouden heeft hoe u tot uw standpunt bent 

gekomen. Daarbij is bij mij het beeld ontstaan dat GroenLinks, de PvdD en de PvdA voor optie 2 

kiezen en de anderen voor optie 1. Misschien kunt u de tweede termijn benutten om wat 

explicieter te verwoorden waarom u vindt dat de ander het bij het verkeerde eind heeft. Maar 

ik ga eerst naar de gedeputeerde. Ga uw gang.” 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Bliek: “Dank u voorzitter. Ik wil op twee zaken ingaan. De communicatie die door 

een aantal partijen is genoemd en de wijziging van het voorstel dat vandaag voorligt. Deze 

wijziging heeft u vandaag pas ontvangen en ik kan mij voorstellen dat een aantal aanwezigen op 

de hoogte waren van de voorstellen die vorige week donderdag aan de orde waren, maar van de 

kleine wijziging van vandaag niet. Eerst even het punt van de communicatie. Het is een heel 

ingrijpend besluit wat we in de afgelopen jaren op verschillende momenten hebben genomen. 

Vandaag willen we helderheid geven. Als je achteraf terugkijkt dan is er een paar zaken die er 

extra aan hebben meegeholpen dat de communicatie niet zo soepel verliep. Als je het al niet 

gelukkig vindt dat een bepaalde ontwikkeling ergens komt en als je dan ook nog merkt dat deze 

provincie als eerste gebruikmaakt van haar nieuwe instrumentarium in het kader van de WRO, 

ja dan kan ik me heel goed voorstellen dat je een tijdje adempauze wilt. Dat is ook precies wat 
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de LTO gezegd heeft. Wij willen een tijdje niet praten. Terecht hebt u er mij in juni al op 

gewezen dat, dat wel echt noodzakelijk is en toen hebben we gezegd: daartoe moet een forse 

inspanning worden gedaan. Ik ben heel blij dat we met elkaar aan tafel zitten en dat we 

uitgebreid informatie met elkaar uitwisselen. We hebben ook afgesproken dat we het met 

elkaar eens zijn en dat we het ook wel eens niet met elkaar eens worden. Dat kan natuurlijk in 

deze wereld. De communicatie en het gesprek zijn in ieder geval op gang gekomen. Een tweede 

element dat natuurlijk een rol gespeeld heeft, is het zoekgebied.” 

 

De heer Stuivenberg: “Voorzitter bij interruptie. Gedeputeerde, geldt die communicatie ook 

voor de direct betrokkenen?” 

 

Gedeputeerde Bliek: “We hebben direct, individueel gesproken met de mensen die aan hebben 

gegeven in gesprek te willen gaan. Uw besluitvorming is zo dat, als na een eerste sondering 

blijkt dat men niet in gesprek wil, wij niet in gesprek gaan. Waar wij met de LTO op dit moment 

over spreken is op welke wijze informatie in het gebied gegeven moet worden. We hebben 

natuurlijk ook geconstateerd dat de LTO dat aspect niet heeft opgepakt. Wij hebben dat wel 

geprobeerd, samen met de LTO, maar de bijeenkomst die er toen was, ging eigenlijk helemaal 

over de besluitvorming van 2 november 2006. Wij zijn op dit moment bezig om afspraken te 

maken op welke wijze wij algemene informatieavonden kunnen geven. De informatie over de 

besluitvorming die u hier telkens aan de orde heeft gehad, hebben wij altijd naar alle bedrijven 

en de direct betrokkenen in het gebied gestuurd. Dan kom ik op het punt van de toelichting op 

de kleine wijziging in het voorstel dat nu voorligt.” 

 

De heer Stuivenberg: “Voorzitter, nogmaals bij interruptie. Nog even over de communicatie 

want ik heb de indruk dat de gedeputeerde overgaat naar een ander onderwerp. Bent u het met 

ons eens dat brieven gericht aan ‘de bewoners van dit pand’, in deze casus niet gelden?” 

 

Gedeputeerde Bliek: “U bedoelt brieven aan de bewoners die daadwerkelijk in het gebied 

wonen? U zegt: van dit pand.” 

 

De heer Stuivenberg: “U hebt het over communicatie. Als ik in het betreffende gebied zou 

wonen en ik krijg van de provincie brieven geadresseerd aan ‘de bewoners van dit pand’ en het 

gaat over zo’n gevoelig onderwerp, dan zou ik mij op zijn zachtst gezegd echt belazerd voelen.” 

 

Gedeputeerde Bliek: “Ja, dat begrijp ik wel. Dat is ook gebeurd maar dat kwam omdat we op 

dat moment onvoldoende inzicht hadden in alle verschillende eigenaren en bewoners. Dan moet 

je ook wel per adres per brief aanschrijven. Daar hebben we nadere informatie over dus dat is 

verder opgepakt. Dat is wel een tijd geleden gebeurd. Dat is informatie geven. Echt 

communiceren met elkaar en op een avond vis à vis met elkaar informatie delen en in gesprek 

gaan, daarover zijn we in gesprek met de LTO en daar gaan wij in het komende jaar ook samen 

mee aan de slag. Vorige week donderdag, tijdens de commissievergadering, heeft de LTO 

namens een van de betrokkenen in het zoekgebied aangegeven dat de handtekening die was 

gezet om mee te werken aan een vrijwillige verwerving, niet helemaal goed geïnterpreteerd en 

begrepen was. Daarop heb ik u toegezegd dat wij in gesprek zouden gaan. Daarop zijn alle 

stukken vanavond gewijzigd en hebben wij de afspraak gemaakt met de betrokken ondernemer 

dat tot 1 juli 2009 de mogelijkheid bestaat om aan te geven of er een akkoord is of niet over 

vrijwillige verwerving. 

 

Zo niet dan zal het betrokken begrensde perceel, dat op dit moment met een sterretje in de 

stukken staat, niet de bestemming natuur krijgen in de structuurvisie maar weer een agrarische 

bestemming. Dat is het verschil in het voorstel dat nu voorligt. Voorzitter, ik kan alleen maar in 

herhaling vallen en dat ga ik niet doen. De afspraak die gemaakt is in de commissie, dat we nog 

een opgave hebben en dat we met elkaar zullen gaan bekijken op welke wijze wij die vorm 

gaan geven, deel ik met alle partijen. Daar komen wij natuurlijk de komende maanden op 

terug. Dat wordt breed bij u gevoeld dus daar voel ik mij in gesteund. Dank u wel.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Dan gaan wij nu de tweede termijn in. Mag ik van mevrouw Bax 

horen waarom zijn van mening is dat de andere partijen het bij het verkeerde eind hebben.” 
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Mevrouw Bax: “Dank u wel, voorzitter. Ik zou eigenlijk niet weten hoe ik nog sterker kan 

benadrukken waarom wij voor alternatief 2 zijn. Ik heb het vrij kort en krachtig gezegd. Wij 

zien geen andere goede mogelijkheid ter compensatie. Ik kan mij overigens geheel aansluiten 

bij de heer Rijsdorp en zijn argumenten. Ik heb in zijn verhaal wel degelijk gehoord dat hij het 

over mensen had. Dat was het.” 

 

De voorzitter: “Als dat uw betoog is, dan is dat uw betoog. Dan gaan wij door met de heer 

Rijsdorp.” 

 

De heer Rijsdorp: “Ik heb in het interruptiedebatje met de heer Bogerd al geprobeerd om 

duidelijk te maken waarom wij voor alternatief 2 zijn. Waarom wij zo graag zouden wensen dat 

de hele Staten daarvoor zijn. Dat heeft alles te maken met het wegnemen van de opgave. Ik 

heb ook goed geluisterd. Goed geluisterd naar het CDA en de VVD die nadrukkelijk zeggen: “Wij 

accepteren de opgave.” Dan zou je bijna zeggen zij kiezen ook voor alternatief 2. “Maar wij 

zijn nog niet helemaal overtuigd dat er geen alternatieven zijn.” Oostvaardersplassen, 

Oostvaarderswold en agrarisch natuurbeheer. Ik denk dat het van belang is dat we het proces 

stapsgewijs gaan doorlopen. Natuurlijk is ook de PvdA blij als we hier en daar nog wat extra 

hectares voor de kiekendief kunnen invullen. Laat duidelijk zijn dat we een benadering hebben 

gekozen die niet vrij van risico is. We hebben, zoals de gedeputeerde vanmiddag al even zei, 

ervoor gekozen dat je nu het risico accepteert dat belangrijke ontwikkelingen in Almere en 

Lelystad gestuit worden door de rechter omdat wij niet voldoende ruimte hebben geboden aan 

de kiekendieven. Ik vind het fair dat we, als we zo meteen dat traject verder doorlopen, zeggen 

- de heer Van der Avoort zei dat we tijd hebben - dat we in de gaten hebben dat als je de 

vrijwilligheid naar de toekomst toe centraal wilt stellen, en dat zouden wij natuurlijk ook graag 

willen, dat je dan moet voorkomen dat je straks nog maar heel weinig tijd over hebt om het te 

realiseren. Dan komen we in dezelfde soort discussies als waar we nu in terechtkomen. Daarom 

denk ik dat het van belang is dat we het vroegtijdig oppakken. Kijken waar wij ruimte vinden en 

waar niet. Misschien wil Almere een minder hoog risicoprofiel hanteren op een bepaald moment 

en hebben we eerder hectares nodig. Laten we dat in de gaten houden. Laten wij ook zoeken 

naar andere oplossingen. Laten we dan ook, en dat zou ik ook willen vragen aan de collega's, als 

zich toevallig kansen voordoen, laten we zeggen dat één van de twee bedrijven die nu buiten 

het gebied valt ervoor kiest om over een halfjaar te zeggen ‘bij nader inzien bied ik mijn bedrijf 

aan’, zijn wij dan bereid om te zeggen ‘kijk, dat is alvast een stukje van de 300 ha dat we 

ingevuld krijgen’. Een zorg die wij hebben is, dat als er overal potentieel zoekgebied is, er geen 

aaneensluiting is.”  

 

De heer Van der Avoort: “Voorzitter, dat is nou net hetgeen ik al eerder in de commissie gezegd 

heb. De mensen moeten tijd kunnen nemen. Het is kort tijd om besluiten te nemen. Als men in 

de loop van de tijd toch wil, dan moeten wij bereid zijn om dat stuk weer te begrenzen. Als het 

bestemmingsplan er nog niet is moet dat volgens mij ook kunnen. Die ruimte heb ik al eerder 

aangegeven, daarin kan ik dus met u meegaan. Dank u wel.” 

 

De heer Rijsdorp: “ Voorzitter ik waardeer dit signaal. Ik hoop dat andere partijen dit op 

dezelfde manier aangeven. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat er zo min mogelijk donkere 

wolken boven het landbouwgebied zijn omdat daar mensen wonen die het niet verdienen om 

straks in een regenbui terecht te komen. Dank u wel.” 

 

 

De voorzitter: “Regen is voor de landbouw wel aantrekkelijk, maar dat terzijde. Mijnheer 

Meijer, ga uw gang.” 

 

De heer Meijer: “Voorzitter, dank u wel. Wat voortdurend in deze zaal rondzweeft is de 

onzekerheid over de vrijwilligheid. Ook wel over schadeloosstelling. Wat is volledige 

schadeloosstelling nu precies? Bij de voorbereiding van een stuk zijn wij gewend om verder te 

kijken dan het stuk dat op tafel ligt. Dan ga je op zoek naar andere informatie om zo een goed 

beeld te krijgen van waar het nu feitelijk om gaat. In dat verband stuitte ik op het rapport dat 

ik al eerder noemde ‘De mythologie van de onteigening’. Nogmaals, het is een zeer leesbaar 

stuk en het gaat over de mythen rond de onteigening. Een van die mythen is namelijk dat de 

vrijwilligheid bij de grondverwerving uitgangspunt moet blijven. Het advies van de Raad voor 

het Landelijk Gebied - een adviesorgaan van het Ministerie van LNV - is dat zij constateert dat 
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de omstandigheden zijn veranderd. De ruimtelijke druk vanuit andere functies zoals wonen, 

werk en infrastructuur, is sterk toegenomen evenals de urgentie om de biodiversiteit te 

herstellen. Ook de klimaatproblematiek wordt steeds indringender. Verderop staat dan dat deze 

maatschappelijke ontwikkelingen dwingen tot heroverweging van de gemaakte principeafspraak 

tot vrijwilligheid. Volgens mij hebben wij het hier al die tijd over die principeafspraak. Er wordt 

ook gezegd: daarbij zal waar nodig volledige schadeloosstelling en zo nodig gerechtelijk 

onteigening ingezet moeten worden zoals dat ook voor de aanleg van infrastructuur, 

woonwijken, bedrijven en waterwerken het geval is. Ontegenzeggelijk neemt het 

landbouwareaal af als gevolg van de infrastructuur, woonwijken, bedrijventerreinen, 

waterwerken en ook natuur. Dat legitimeert echter niet dat in de uitvoering een onderscheid 

gemaakt wordt tussen de rode en de groene publieke belangen. Een dergelijk onderscheid acht 

de Raad een dwaas principe. Uit wat hier staat interpreteer ik dat het verschil tussen rood en 

groen niet meer aan de orde kan zijn in deze tijden waarin de noden groot zijn als het gaat om 

wonen, werken en dus ook de groene infrastructuur. Als dat nou wordt ingevuld, en ik zou me 

kunnen voorstellen dat Gedeputeerde Staten met dat advies op zak naar de minister gaan en de 

LTO meenemen, dan liggen er volgens mij mogelijkheden om tot een andere conclusie te komen 

dan nu als het gaat om de vrijwilligheid en de volledige schadeloosstelling. Ik kan dit advies niet 

anders interpreteren dan het er staat. Dan hoeven wij ons niet langer bezorgd te maken over de 

vrijwilligheid, de schadeloosstelling en dat soort zaken. Nogmaals het ligt voor de hand om wat 

hier staat nog een keer goed boven water te halen. Dat wilde ik even meegeven.” 

 

De voorzitter: “Er wilde iemand interrumperen. Mijnheer Bouma. Dan geef ik u meteen het 

woord voor de tweede termijn.” 

 

De heer Bouma: “Voorzitter, is de heer Meijer er niet van op de hoogte dat LNV dit advies heeft 

afgewezen?” 

 

De heer Meijer: “Dan wil ik wel weten wanneer dat gebeurd is want dit is een rapport van 

januari 2008.” 

 

De heer Bouma: “Dat klopt. Enkele maanden daarna heeft LNV dit advies afgewezen. Het is aan 

de orde geweest in de Tweede Kamer.” 

 

De heer Meijer: “Dan nog zou ik, gezien de problematiek die hier plaatsvindt, van de minister 

willen weten waarom het is afgewezen. Hiermee in de hand zou ik toch nog een keer de 

discussie in de Tweede Kamer willen voeren.” 

 

De heer Bouma: “Wij vragen ons trouwens af waarom u dan niet kiest voor de complexwaarde. 

Voorzitter in de vorige termijn ben ik eigenlijk al duidelijk geweest. Ik wil alleen opmerken dat 

ik uitermate blij ben dat ook de heer Rijsdorp blij is dat we nu creatief op zoek gaan naar 

oplossingen.” 

 

De heer Van der Avoort: “Voorzitter, ik dank de gedeputeerde voor haar antwoord en dat we op 

zoek gaan naar de mogelijkheden en dat de PvdA daar ook in wil meedenken. Een prima zaak 

zo! Dank u wel.” 

 

 

De heer Rijsdorp: “Voorzitter, bij interruptie. Het is precies wat het CDA en de VVD ook 

aangeven. Dat je aan het eind ook de conclusie moet durven trekken – daar waar geen 

mogelijkheden zijn en de creativiteit uitgeput is, dat we dan ook grote jongens zijn en zeggen: 

akkoord, dan resteert één en dat doen we dan ook.” 

 

De heer Bouma: “Wij hebben u goed gehoord.” 

 

De heer Van der Avoort: “Ik heb het ook gehoord.” 

 

De heer Bogerd: “Voorzitter, ik ben in het zoekgebied het spoor bijster op het ogenblik. Als ik 

de eerste termijn beluister dan dacht ik dat VVD en CDA op dezelfde lijn zitten en de PvdA er 

anders over denkt. Ik heb buitengewone grote bewondering voor het feit dat in de tweede 



 Notulen  
  

 

 Bladnummer 

 17 

 
ronde de drie partijen op mij de indruk wekken, alsof ze het helemaal eens zijn. Dan denk ik 

waar hebben we deze poppenkast voor nodig? “ 

 

De heer Ruifrok: “Voorzitter, mag ik de heer Bogerd interrumperen? Dit is een soort betiteling 

waar ik niet gelukkig van word. Ik denk dat de heer Rijsdorp in zijn betoog in eerste en in 

tweede termijn heel duidelijk heeft aangegeven wat de PvdA vindt wat eigenlijk de opdracht 

zou moeten zijn en wat de opstelling van het college zou moeten zijn. Ik denk dat de heer 

Rijsdorp daarnaast in het debat op zoek gaat naar mogelijkheden om samen een ‘second best’ 

oplossing te creëren. Als u dat wilt betitelen als poppenkast dan wil ik dat graag voor uw 

rekening houden.” 

 

De heer Bogerd: “Ja, u wekt echter de indruk alsof ik de PvdA daarbij bedoel. Ik bedoel juist de 

andere twee partijen.” 

 

De heer Ruifrok: “Daar wordt het debat nog veel boeiender van.” 

 

De voorzitter: “Dat was het mijnheer Bogerd? Dan ga ik naar de SP. De heer Stuivenberg.” 

 

De heer Stuivenberg: “Voorzitter, ik zou haast zeggen: wat zijn we blij dat we blij zijn! Het is 

onomstotelijk dat de 300 ha op de één of andere wijze gehaald moeten worden. Ook wij willen 

noch Almere noch Lelystad in de weg staan. Wij houden ons aan voorstel 1. Dat legt een zware 

hypotheek om elders naar mogelijkheden te zoeken. Wij geloven ook niet dat voor de 

kiekendieven op de één of andere wijze bordjes neergehangen moeten worden waarop staat: 

Hier moet u uw eten gaan zoeken. Dank u wel.” 

 

De heer Geersing: “Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik heb toch nog de behoefte om in de 

richting van de heer Rijsdorp te reageren. Op 2 november 2006 is het besluit genomen. Dat is 

een democratisch besluit geweest. Ondanks het feit dat wij het er niet mee eens waren was het 

voor ons een vertrekpunt. Als ik nu zie hoe het verder loopt en het zoekgebied verder ingeperkt 

wordt, dan had ik op zijn minst van de heer Rijsdorp en de PvdA verwacht dat zij ook een 

dergelijke lijn zouden volgen op het moment dat uitgesproken is dat we hier zaken gaan doen 

op basis van vrijwilligheid. Dat stelt mij in dat opzicht teleur.”  

 

De heer Rijsdorp: “Bij interruptie. Waarom kiest nou de PvdA ervoor? Terwijl we goed 2 jaar 

geleden met elkaar zeiden: we gaan over 900 hectaren gedurende 5 jaar kijken of we 300 ha 

daarvan op basis van vrijwilligheid kunnen verwerven. Dat was de afspraak. Omdat we geleerd 

hebben, mijnheer Geersing dat dat nogal wat onrust heeft opgeleverd. We hebben herkend dat 

het van belang was om 900 ha niet per se 5 jaar vol te houden maar minder en korter. Binnen 2 

jaar zijn we op 300 ha teruggekomen.”  

 

De heer Geersing: “U bent er zelf bij geweest dat we dat op die manier hebben gedaan. Dat we 

het traject hebben gevolgd zoals we dat op dit moment volgen. Dit is de uitkomst van dit 

traject.”  

 

De heer Rijsdorp: “Mijnheer Geersing ik ben altijd volstrekt helder geweest. Ik heb hier in 

september ook betoogd dat we mogen hopen dat alle agrariërs vrijwillig zouden willen tekenen 

want alleen dan komen we uit de spagaat waar we dan voor staan.  

De PvdA heeft nooit een misverstand laten bestaan over het feit dat als puntje bij paaltje komt 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid die wij moeten nemen leidend is. Dat we daar tegenover 

zeggen: dat is de reden waarom we het kunnen uitleggen. Die ander hectares, daar zijn mensen 

van hun zorgen af. Dat was de reden.”  

 

De heer Geersing: “U hebt het er constant over gehad dat u volstrekte helderheid heeft 

gegeven. Die volstrekte helderheid is ook van andere partijen gekomen. Die heb ik ook 

aangegeven. Wat de ChristenUnie ook heeft aangegeven is dat er nog alternatieven zijn. Naar 

mijn idee zijn bepaalde alternatieven nog niet ver genoeg uitgezocht. Eén van de belangrijkste 

daarvan is dat wij het belangrijk vinden dat onze gedeputeerde naar Den Haag gaat en een 

aantal zaken daar neerlegt. Dat ten aanzien van de grote grazers niet alles mogelijk is binnen 

het Oostvaarderswold. Dat is iets dat nog steeds niet is gebeurd. Wat dat betreft kunnen we ook 

niet zeggen dat daar geen oplossing in zit.”  
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De heer Rijsdorp: “Mijnheer Geersing, ik heb u verteld hoe wij er tegenaan kijken. U vroeg aan 

mij hoe ik dat gemotiveerd heb. Dat heb ik aangegeven. Ik heb ook aangegeven dat het een 

volstrekt irreële verwachting is dat u wel het geld maar niet de doelstelling van de minister 

wilt. We hebben al het maximale gedaan om dingen met elkaar te combineren. Als u mij dan 

vraagt: wat is de juiste keuze? Welke conclusies moeten we trekken uit het traject dat we 

hebben afgelegd? Dan is het gewoon alternatief 2.” 

 

De heer Geersing: “Het mag duidelijk zijn dat wij voor alternatief 1 kiezen. Er zijn meerdere 

partijen die voor dit alternatief zullen kiezen. Ik denk dat u vanaf dat moment uw knopen moet 

tellen. Dat is dan een democratisch genomen besluit.” 

 

De heer Rijsdorp: “Zo werkt dat Mijnheer Geersing. Dat is eigenlijk waarover we net al het 

traject met elkaar aan het uitstippelen waren. Wat doe je als je samen besluit het wordt 

alternatief 1. Het is volkomen duidelijk wat ons dan te doen staat. Dan moeten wij die 

alternatieven nader uitwerken en er gezamenlijk conclusies uit trekken. Als de conclusie dan is 

dat de enige reële oplossing is dat we daarvoor landbouwgebied nodig hebben dan moet ook u 

de grootheid hebben om te erkennen dat we dan gewoon weer aan de beurt zijn en dat we dan 

nog twee landbouwbedrijven zullen moeten verwerven.” 

 

De heer Geersing: “Ik ben blij dat er enige ruimte zit aan uw kant gezien de druk die op een 

bepaald moment in dit debat ontstond. Er is dus blijkbaar meer mogelijk dan datgene dat u 

constant heeft aangegeven. Ik zou zeggen: laten we er maximaal op inzetten om het op die 

manier te realiseren.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Dan is daarmee de tweede termijn afgerond. Als ik een poging mag 

wagen de discussie kort terug te halen dan signaleer ik in ieder geval als voorzitter, dat het mij 

zeer bevalt dat bij dit agendapunt ieder van u goed beargumenteerd zijn standpunt heeft 

weergegeven. Waarin meerdere van u vervolgens, wetend dat de standpunten niet gelijk liggen, 

het gesprek met elkaar aangaan om toch tot gezamenlijke doelstellingen te komen. We zullen 

straks moeten zien hoe dat in de besluitvorming en in het traject daarna zijn beslag zal krijgen. 

Ik vind het van wezenlijk belang dat we in staat zijn om in deze ring op die manier het debat te 

zoeken en niet alleen maar te getuigen van het eigen standpunt, maar ook het overleg te 

zoeken hoe daar vervolgens mee om- en verder te gaan. Ik spreek hier de wens uit dat we ook 

bij toekomstige agendapunten erin slagen om op die wijze het debat bij dit soort belangrijke 

onderwerpen met elkaar te voeren want dan vervullen wij als Staten ook daadwerkelijk de rol 

die wij hebben te vervullen. Dat is meer dan alleen te getuigen van het eigen standpunt. Dat zie 

ik hier gebeuren. Als we nu tot stemming over kunnen gaan dan zal ik het meest vergaande 

voorstel, dat is alternatief 2 het eerst instemming brengen. Daarna het alternatief 1. 

 

Alternatief 2. Mag ik van u weten wie voor alternatief 2 stemt? 

Voor stemmen: de PvdD, de PvdA en GroenLinks.  

Daarmee is dit alternatief verworpen. 

Alternatief 1. Dan breng ik nu alternatief 1 instemming. Mag ik van u weten wie voor alternatief 

1 stemt? 

Voor stemt nu, en dat kan want het eerste is verworpen dus u kunt opnieuw stemmen, de PvdA, 

SP, ChristenUnie, VVD, CDA, SGP. Tegen stemmen GroenLinks en PvdD. Dit alternatief is 

aangenomen. Dan is aldus besloten.”  

 

10. Sluiting  

De voorzitter: “Dan is daarmee de agenda afgehandeld. Ik ga over tot sluiting van de 

vergadering. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng en nodig de Statenleden uit om in de 

foyer nog even na te praten.” (21.20 uur)  
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 

8 januari 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de griffier,             de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


