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Geachte Leden van Provinciale Staten, 

Graag vraag ik - nogmaals - uw aandacht voor het volgende: 

Naar ik - ook van het secretariaat van de POCF - begrijp, is in uw vergadering van 18 mei j l . de 
passage uit het coalitieakkoord van WD, PvdA en CDA/CU bevestigd, waarin sprake is van de 
stopzetting van de financiering van o.a. de POCF (zie: coalitieakkoord, blz.11, onderdeel 
"flexibiliseren advies") 

Van het secretariaat POCF begreep ik tevens dat in uw aanstaande vergadering van 8 juni mijn 
eerder aan u gerichte brief en bijlagen (kenmerk 1157108) als ingekomen stuk aan de orde komt, en 
dat het presidium van de Staten u voorstelt mijn brief voor kennisgeving aan te nemen. 
[n.b. Ik neem aan dat u deze brief, die ik aan de Staten en ook persoonlijk aan alle Statenleden 
heb toegestuurd in uw bezit hebt, zodat ik mij ontslagen acht deze brief nogmaals aan u te 
zenden.) 

Ik wil u opnieuw mijn teleurstelling over de stopzettiiig van de financiering ( en daarmee -naar mijn 
mening- de feitelijke stopzetting) van de POCF niet onthouden. 
Mijn teleurstelling wordt versterkt door de zinsnede uit het coalitieakkoord dat voortaan voor 
advisering gebruik gemaakt wordt van "expertplatforms en gespecialiseerde instellingen en niet 
meer van algemene adviesorganen". 
Niet erkend en onderkend wordt dat de POCF in toenemende mate haar adviesfunctie naar de 
provincie breed en gefundeerd invulde. GS sprak ook recent haar waardering uit voor de 
werkzaamheden van'de POCF. 
(n.b. ik heb u eerder geschreven dat de POCF geen algemeen adviesorgaan is, maar een breed 
samengesteld specifiek adviesorgaan voor GS en PS op het gebied van de ruimtelijke ordening en de 
fysieke leefomgeving.) 

Uit gesprekken met één van de coalitiefracties begreep ik, dat het • althans deze fractie - niet gaat 
om de opheffing van de POCF maar om de financiering. Wellicht biedt deze opvatting perspectief 
voor nader overleg tussen u en de POCF. 
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Ik wil u dan ook nadrukkelijk verzoeken mijn brieven in de Statenvergadering van 8 juni a.s. bij 
het agendapunt "Ingekomen stukken" niet voor kennisgeving aan te nemen, maar het college 
van GS te verzoeken op korte termijn nader overleg met de POCF te voeren. 
Inzet voor dat gesprek zou dan de continuering en financiering van de POCF in de toekomst 
moeten zijn. 

Met hoogachting en een vriendeli'jl<ê)groet. 

drs. Ch.Leeuwe, voorzitteir 


