
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Schaliegas - regionale samenwerking 

Doel van deze mededeling: 

Met deze mededeling willen wij u informeren over stand van zaken van het 
onderwerp schaliegas. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie 22; dd 14 november 2012 
Motie 1; dd 11 juni 2014 

Inleiding: 

U heeft 14 november 2012 een motie aangenomen, waarin u heeft aangegeven 
dat de winning van onconcentionele gassen niet past in de Flevolandse visie op 
duurzaam gebruik van de ondergrond, zolang de consequenties niet helder in 
beeld zijn gebracht (voorzorgsprincipe). Wij hebben aan uw motie uitwerking 
gegeven door in de nota Duurzaam gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-
2017 op te nemen dat de ondergrond van Flevoland niet wordt benut voor het 
opsporen en winnen van schaliegas. In de nota is tevens aangegeven hoe GS hier 
verder uitvoering aan zullen geven. Deze nota is door u op 5 juni 2013 vastge
steld. Op 11 juni 2014 heeft u het Flevolandse standpunt dat Flevoland een 
schaliegaswinningsvrije provincie is en bli jft, zolang de risico's onduidelijk en/of 
te groot zijn, nogmaals bekrachtigd. 
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Mededeling: 

In 2010 heeft het ministerie van EL&l (nu Economische Zaken) op grond van de 
Mijnbouwwet een opsporingsvergunning verleend aan Cuadrilla Resources Ltd 
voor het opsporen van schaliegas in het vergunningsgebied "Noordoostpolder". 
Het vergunningsgebied ligt op het grondgebied van 16 overheden: de provincies 
Flevoland, Overijssel en Fryslan en de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Dron
ten, De Friese Meren (voorheen Lemsterland), Weststellingwerf, Steenwijker
iand, Zwartewaterland, Kampen en Staphorst en in Waterschap Zuiderzeeland, 
Wetterskip Fryslan, Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. 

planMER en Structuurvisie Schaliegas 
Op 18 september 2013 kondigde minister Kamp aan dat hij een aparte structuur-
visie/plan-MER Schaliegas gaat opstellen. Hierin wordt onderzocht welke locaties 
in het land het meest geëigend zijn voor eventuele proefboringen. Met de initia
tiefnemers wordt afgesproken dat zij geen stappen zetten voordat de structuur-
visie/plan-MER meer inzicht geeft in de meest geëigende locaties voor een 
proefboring. 
Het planMER-traject start met een notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin 
staat omschreven wat in het planMER wordt onderzocht en welke gebieden dit 
zal bestrijken. De notitie Reikwijdte en Detailniveau is op 28 mei 2014 gepubli
ceerd en staat open voor zienswijzen tot 9 juli 2014. 

Brief VEWIN, IPO, Unie van waterschappen aan minister Kamp over de opspo
ring en winning van schaliegas. 
De drie koepels maken zich zorgen over het dossier schaliegas. Zij gaven minister 
Kamp op 27 januari 2014 vijf adviezen mee ten behoeve van het traject plan-
MER/structuurvisie schaliegas: 
1. Voer eerst een maatschappelijke dialoog over nut en noodzaak van schaliegas; 
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2. Weeg het belang van schaliegaswinning integraal af met andere functies van de onder- en bo
vengrond (geen aparte structuurvisie schaliegas); 
3. Veranker de mogelijkheid voor afweging van omgevingsaspecten in de Mijnbouwwet; 
4. Zorg voor een sterker en ruimer adviesrecht voor decentrale partijen bij ontwikkelingen van uit 
de Mijnbouwwet; 

5. Beheers risico's voor grondwater, in het bijzonder ten behoeve van de drinkwatervoorziening. 

Regionale bestuurlijke samenwerking 
Begin 2014 hebben de gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland geconstateerd, dat er bij 
alle overheden in het opsporingsvergunninggebied "Noordoostpolder" om een aantal redenen grote 
zorgen waren over de voorgenomen schaliegasboringen op hun grondgebied. Ook hebben gemeente 
Noordoostpolder en provincie Flevoland geconstateerd dat er grote behoefte was om op het scha-
liegasdossier samen te werken, zowel qua kennis delen als juridische procedures. 
Om deze samenwerking vorm te geven, is een stuurgroep opgericht, die opereert op basis van een 
door een ieder onderschreven Plan van Aanpak (bijlagè 1). De stuurgroep bestaat uit bestuurders 
van de provincies Fryslan, Overijssel, Flevoland, de waterschappen Zuiderzeeland, Groot-Salland, 
Reest en Wieden, Wetterskip Fryslan en de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Kampen, Zwartewa
terland, Steenwijkeriand, De Friese Meren, Staphorst en Weststellingwerf. De stuurgroep is inmid
dels drie keer bijeen geweest (3 maart 2014, 17 april 2014 en 16 juni 2014). Waterschap Zuiderzee
land vertegenwoordigt in de stuurgroep ook de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. 
Gedeputeerde Lodders van de provincie Flevoland is voorzitter van de stuurgroep. 
De gemeente Dronten kan zich niet achter de gezamenlijke doelstelling scharen en maakt, ondanks 
de ligging in een deel van het opsporingsvergunninggebied "Noordoostpolder", geen deel uit van de 
stuurgroep. 

Plan van Aanpak 
Doel van de samenwerking is "Gecoördineerde inzet en samenwerking van de betrokken regionale 
overheden om, op basis van argumenten, het boren naar schaliegas te voorkomen in het gebied 
"Noordoostpolder- Weerribben/Wieden-Kampereiland"." 
Deze gecoördineerde inzet en samenwerking richt zich vooral op twee sporen: 

• informatie opdoen en uitwisselen; 
• juridische aspecten. 

Een ambtelijke projectgroep adviseert de stuurgroep op bovenstaande sporen. De projectgroep 
brengt de juridische procedures in kaart, en de daaruit volgende formele beïnvloedingsmomenten 
en bereidt de zienswijzen voor op bijvoorbeeld de notitie Reikwijdte en Detailniveau van de plan
MER Schaliegas. Ook worden de argumentatie en redeneerlijnen nader uitgewerkt en worden de 
informele beïnvloedingsmomenten en -mogelijkheden in beeld gebracht. 

Een netwerkgroep, bestaande uit bedrijven en organisaties (RCE, VNO-NCW, NLR, LTO, Vitens, 
VNG, IPO, UvW en RWS) wordt door de stuurgroep betrokken bij het project en kan worden ingezet 
om de doelstelling te bereiken. Doordat de leden van de stuurgroep als vaste contactpersonen 
optreden voor één of meer netwerkgroepleden, worden de lijnen met het bedrijfsleven en de 
belangenorganisaties kort en efficiënt gehouden. 

Manifest tegen schaliegas 
De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder hebben een manifest tegen (proef)boringen naar scha
liegas in Nederland opgesteld. Met dit manifest willen zij een krachtig signaal naar de landelijke 
politiek afgeven dat schaliegaswinning in Nederland geen optie is. Zij willen het manifest aanbie
den aan de VNG, aan de Tweede Kamer en aan de regering met het doel om de besluitvorming 
omtrent de toepassing van schaliegas in Nederland te beïnvloeden. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 17 juni j l besloten om dit manifest te ondertekenen. 
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Het vervolg 

Volgende stap van de stuurgroep is een gezamenlijk voorbereide zienswijze op de Notitie Reikwijd
te en Detailniveau van de planMER Schaliegas. Deze zienswijze kan door iedere overheid worden 
aangevuld met een eigen addendum. De zienswijze moet voor 9 juli 2014 worden ingezonden. Met 
deze zienswijze zullen Gedeputeerde Staten uitvoering geven aan uw motie 'schaliegas' van 11 juni 
2014. Hierover zult u een aparte mededeling ontvangen. 

Ter inzage in de leesl<amer 

nvt 

Verdere informatie 

nvt 

Bijlagen 

Plan van Aanpak #1625423 



Plan van Aanpak 

Gecoördineerde regionale inzet om het opsporen en 
winnen van schaliegas in het gebied 
"Noordoostpolder-Weerribben/Wieden-
Kampereiland" te voorkomen. 

Versie Definitief, april 2014 



Plan van Aanpak Gecoördineerde regionale inzet om het 
opsporen en winnen van schaliegas in het gebied 
"Noordoostpolder-Weerribben/Wieden-Kampereiland" te 
voorkomen. 

Aanleiding 
In 2010 heeft het ministerie van EL&l (nu Economische Zaken) een opsporingsvergunning verleend 
aan Cuadrilla Resources Ltd voor het opsporen van schaliegas in het vergunningsgebied 
"Noordoostpolder". Het vergunningsgebied ligt in de provincies Flevoland, Overijssel en Fryslan en 
de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Dronten, De Friese Meren (voorheen Lemsterland), 
Weststellingwerf, Steenwijkeriand, Zwartewaterland, Kampen en Staphorst en in Waterschap 
Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslan, Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. Het 
aangevraagde gebied heeft een oppervlakte van 818,6 km2. 

Figuur 1 Gebied opsporingsvergunning Cuadrilla 

Analyse 
In de media en in de politiek komt het beeld naar voren dat schaliegas vooral op veel weerstand 
stuit in Noord-Brabant en niet in het vergunningsgebied "Noordoostpolder". De meeste beinvloeders 
hebben betrokkenheid bij Noord-Brabant. Belangrijk is dus het geluid vanuit het vergunningsgebied 



"Noordoostpolder" breed te laten horen, door onszelf maar ook door onze medestanders uit de 
regio, mede ook omdat de ondergrond van het vergunningsgebied "Noordoostpolder" geschikter lijkt 
voor het opsporen van schaliegas dan Noord-Brabant (door het ontbreken van breuklijnen). 

Momenteel wordt gewerkt aan een structuurvisie Schaliegas, waarvan het ministerie van EZ trekker 
is. Doel van de structuurvisie is het aanwijzen van gebieden die geschikt zijn voor het opsporen en 
winnen van schaliegas. De reeds aan Cuadrilla verleende opsporingsvergunningen schaliegas zijn niet 
ingetrokken. 

De besturen van de provincies Flevoland, Ovenjssel en Fryslan en van de gemeenten 
Noordoostpolder, Kampen en De Friese Meren hebben moties aangenomen waarin zij aangeven 
bezwaar te hebben tegen de opsporing en winning van onconventionele gas of olie (schaliegas). 

Het Rijk is in het kader van de Mijnbouwwet bevoegd gezag. Maar provincies zijn verantwoordelijk 
voor een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het 
grondwater en moet de provincie zorgen voor voldoende schoon drinkwater. De provincie werkt, 
samen met gemeenten, aan een schone bodem. Tevens richt de provincie zich onder andere op het 
behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed en is de provincie 
verantwoordelijk voor monumentenzorg en ondersteunt gemeenten bij taken op het terrein van 
erfgoed en archeologie. De provincie zet zich ook in voor een sterke regionale economie. Een sterke 
regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De provincie zorgt daarom voor goede 
randvoorwaarden en samenwerking met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. 
Daarnaast stimuleert de provincie de productie van duurzame energie. 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening. In dat verband stellen ze 
structuurvisies en bestemmingsplannen op. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader 
voor omgevingsvergunningen. De gemeente is primair verantwoordelijk voor het (al dan niet) 
verlenen van omgevingsvergunningen. 

De gemeente Noordoostpolder heeft op 9 december 2013 een structuurvisie vastgesteld. Middels de 
structuurvisie distantieert de gemeente zich van schaliegas. Ze vindt dat de winning ervan zich niet 
verhoudt tot de ambitie om een energieneutrale duurzame gemeente te zijn. In Nooroostpolder is 
het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004 van toepassing. Dit bestemmingsplan voorziet niet in de 
mogelijkheid van de winning van schaliegas. Gezien de strijd met het bestemmingsplan zal 
Noordoostpolder negatief besluiten op een eventuele aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
de opstelling voor een (proef )boring naar schaliegas. 

Er zijn veel politieke partijen in de Tweede Kamer die nog geen definitief standpunt ten aanzien 
van schaliegas hebben ingenomen. Dat zijn PvdA (38 zetels), PW(15 zetels), SP (15 zetels), CDA (12 
zetels), D66 (12 zetels) en SOPLUS (2 zetels). 

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat er noodzaak, urgentie, politiek draagvlak, bevoegdheden én 
kansen zijn om het tegenhouden van het opsporen van schaliegas in het 
opsporingsvergunningsgebied "Noordoostpolder" gezamenlijk en pro-actief op te pakken. 

Beoogd effect van samenwerking 
Geen schaliegasboringen in het opsporingsvergunninggebied "Noordoostpolder". 

Doelstelling van samenwerking 
De moties van de verschillende deelnemers lopen uiteen van "een schaliegasvrij Nederland" tot 
"een schaliegasvrij Noordoostpolder" en het "afdwingen van een zorgvuldig proces". Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat de uiteindelijke doelstellingen kunnen verschillen. De belangen lopen 



echter grotendeels synchroon. Samenwerking wordt dan ook nagestreefd vanuit dat gezamenlijke 
gebiedsbelang. 

Doel van de samenwerking is ""Gecoördineerde inzet en samenwerking van de betrokken regionale 
overheden om, op basis van argumenten, het boren naar schaliegas te voorkomen in het gebied 
"Noordoostpolder- Weerribben/Wieden-Kampereiland"." 

Het vergunningengebied "Noordoostpolder" houdt niet op bij de gemeentegrenzen. De kans van 
slagen wordt aanzienlijk verhoogd door het smeden van bondgenootschappen, het gezamenlijk 
ondernemen van acties en het gezamenlijk aansturen, uitvoeren en financieren van activiteiten. 

Door regionaal samen te werken willen deze organisaties hun standpunt en belangen uitdragen om 
de publieke opinie én de formele en informele besluitvormingsprocessen in Tweede Kamer en EU te 
beïnvloeden. De samenwerking zal zich concentreren op inhoud. Op de technische en juridische 
onderbouwing van formele besluiten en zienswijzen. 

Indien hiervoor aanleiding is zal die samenwerking incidenteel ook plaats vinden met bondgenoten 
buiten het vergunningengebied "Noordoostpolder" hierbij kan m.n. gedacht worden aan de 
provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxtel. 

Resultaat 
Gecoördineerde inzet en samenwerking op de volgende 2 sporen: 

informatie opdoen en uitwisselen 
juridische aspecten 

Uitgangspunten 
Iedere organisatie onderschrijft de doelstelling vanuit het gezamenlijke gebiedsbelang 
Iedere organisatie draagt bij aan het gezamenlijk uitdragen van deze doelstelling op 
daarvoor geëigende momenten. 
Solidair optrekken 
Gezien het onvoorspelbare karakter van het dossier is ad-hoc handelen inherent aan dit 
dossier. 
Echter, het streven is om het ad-hoc handelen te beperken door te anticiperen op te 
voorziene ontwikkelingen 
Gezamenlijk financieren 

Proces 
De uiteindelijke doelstellingen en ambities van de individuele partijen verschillen in enige mate. 
Om die reden wordt samenwerking primair nagestreefd op inhoud. In voorkomende gevallen is 
gezamenlijke communicatie of lobby mogelijk. 

Binnen de 2 sporen worden de volgende activiteiten onderscheiden: 

Gezamenlijk informatie opdoen en uitwisselen / technische aspecten met betrekking tot schaliegas: 

technische informatie volgen, uitwisselen en interpreteren, 
politieke informatie volgen, uitwisselen en interpreteren, 
publieke opinie volgen, uitwisselen en interpreteren, 
communicatiekalender opstellen 
bestuurlijke informatiebijeenkomst schaliegas. 



Juridische aspecten met betrekking tot schaliegas: 

op elkaar afstemmen en eventueel ook gezamenlijk indienen van zienswijzen op de 
daarvoor geëigende momenten in het kader van de plan-MER en structuurvisie (zienswijze 
notitie R&D, ontwerp-Structuurvisie) 
behandelen aanvraag omgevingsvergunning; 

In Noord-Brabant heeft Cuadrilla ook een opsporingsvergunning voor schaliegas verkregen. Omdat de 
belangen van beide gebieden grotendeels synchroon lopen, kan het betekenen dat zich in de loop 
van het proces momenten zullen voordoen, dat beide gebieden ("Noord-Brabant" en 
"Noordoostpolder") ook in de lobby en communicatie met één geluid naar buiten kunnen treden. In 
die gevallen zal daarvan gebruik worden gemaakt, indien de efficiency dat toe laat. 

Fasering 
De processen in de twee sporen lopen grotendeels gelijktijdig en continu en zijn grotendeels 
afhankelijk van de actualiteit. Voor het juridische spoor en de eventuele lobby zijn belangrijke 
(leidende) mijlpalen de formele inspraakmomenten vanuit de juridische procedures en de 
behandeling van het onderwerp schaliegas in de Tweede Kamer en de EU. Hierbij moet worden 
aangetekend dat van zowel het formele besluitvormingstraject van de rijksstructuurvisie schaliegas 
als van de besluitvorming in de EU de planning nog niet bekend is. 

Spoor Activiteiten Planning 
Gezamenlijk 
informatie opdoen en 
uitwisselen 

technische informatie volgen, uitwisselen 
en interpreteren 

continu Gezamenlijk 
informatie opdoen en 
uitwisselen politieke informatie volgen, uitwisselen en 

interpreteren 
continu 

Gezamenlijk 
informatie opdoen en 
uitwisselen 

publieke opinie volgen, uitwisselen en 
interpreteren 

continu 

Gezamenlijk 
informatie opdoen en 
uitwisselen 

Communicatiekalender opstellen met 
daarin overzicht van uit te voeren 
activiteiten 

continu 

Gezamenlijk 
informatie opdoen en 
uitwisselen 

bestuurlijke informatiebijeenkomst 
schaliegas. 

Voor de zomer 2014 

Juridische aspecten op elkaar afstemmen en eventueel ook 
gezamenlijk indienen van zienswijzen op 
de daarvoor geëigende momenten in het 
kader van de plan-MER en structuurvisie 
schaliegas 

April 2014 zienswijze 
notitie R&D plan-MER 
schaliegas 

eind 2014/begin 2015 : 
inspraak ontwerp-
Structuurvisie schaliegas 
Begin 2015: concept-
structuurvisie STRONG 

Juridische aspecten 

behandelen aanvraag 
omgevingsvergunning 

2015 

Organisatie en taakverdeling 
De gecoördineerde inzet en samenwerking wordt vastgelegd in het projectplan, dat wordt 
vastgesteld door de betrokken besturen. Daarmee besluiten de besturen tevens omtrent een 
financiële bijdrage aan de samenwerking. Een stuurgroep zal toezien op de uitvoering van de 
samenwerking. De coördinatie van activiteiten berust bij de stuurgroep. De stuurgroep zal de 
beschikbare financiële middelen verdelen, is opdrachtgever voor voorkomende opdrachten. Iedere 
partij blijft uiteraard verantwoordelijk voor haar eigen communicatie. 



Stuurgroep: gemeenten Noordoostpolder (dhr. Andries Poppe), gemeente Steenwijkeriand (dhr. Erik 
Dahmen), gemeente Friese Meren (dhr. Frans Veltman), gemeente Weststellingwerf (dhr. Cor 
Trompetter), gemeente Kampen (dhr. Geert Meijering), gemeente Zwartewaterland (dhr. Arie 
Speksnijder), gemeente Urk (dhr. Gerrit Post), gemeente Staphorst (dhr. Bert Krale), waterschap 
Zuiderzeeland (dhr. Hetty Klavers), Wetterskip Fryslan (dhr. Paul van Erkelens) en de provincies 
Flevoland (dhr. Jaap Lodders), Overijssel (mw. Ineke Bakker) en Fryslan (mw. Sietske Poepjes). De 
stuurgroep komt eens per 6 weken bijeen, indien nodig vaker. 

Voorzitter van de stuurgroep is provincie Flevoland. Secretariaat van de stuurgroep wordt verzorgd 
door provincie Flevoland. 

In de ambtelijke projectgroep zitten in ieder geval de ambtelijk vertegenwoordigers van de 
stuurgroepleden. De trekkersrol ligt bij de provincie. De projectgroep komt iedere drie weken 
bijeen. 

De gemeente Noordoostpolder zoekt samenwerking met Boxtel op communicatie, acties en lobby. 
Door deze samenwerking is Noordoostpolder bij uitstek de partij die kan signaleren of er zich op 
bepaalde momenten in het proces overeenkomstige (bovenregionale) belangen of doelen voordoen. 
De gemeente Noordoostpolder vervult op die momenten een sleutelrol bij de totstandkoming van 
een samenwerking op ad hoe basis. 

Financiën 
Gezamenlijk informatie opdoen en uitwisselen Verwachte kosten 
technische informatie volgen, uitwisselen en 
interpreteren 

Interne uren 

politieke informatie volgen, uitwisselen en 
interpreteren 

Interne uren 

publieke opinie volgen, uitwisselen en 
interpreteren. 

Interne uren 

Communicatiekalender Interne uren + stelpost €10.000 
bestuurlijke informatiebijeenkomst schaliegas Stelpost: €10.000 

Juridische aspecten Verwachte kosten 
op elkaar afstemmen en eventueel ook 
gezamenlijk indienen van zienswijzen op de 
daarvoor geëigende momenten in het kader van 
de plan-MER en structuurvisie (zienswijze notitie 
R&D, ontwerp-Structuurvisie) 

Interne uren -H 

Technische en juridische externe ondersteuning: 
stelpost €80.000 

behandelen aanvraag omgevingsvergunning; Interne uren 

De totale kosten zijn nog niet volledig in beeld en zijn afhankelijk van actuele ontwikkelingen. De 
verdeling van de kosten wordt als volgt: 

• 1 /3 van de kosten (met een maximum van €30.000) komt voor rekening van de 
gemeente Noordoostpolder 

• 1 /3 van de kosten komt voor rekening van de provincie Flevoland 
• 1 /3 van de kosten komt voor rekening van de organisaties die zijn vertegenwoordigd in 

de stuurgroep. 



Afbakening 
Zowel provincies als gemeenten hebben zeer beperkte formele bevoegdheden om het 
besluit om te gaan (proef)boren naar schaliegas te beïnvloeden. 
Provincies en gemeenten kunnen ook eigen communicatiemiddelen inzetten en activiteiten 
ondernemen. Gezien de uiteenlopende doelstellingen van de deelnemers is er ruimte voor 
eigen nuancering. 
Deelnemers kunnen ook samenwerkingsverbanden aangaan met andere organisaties, die de 
eigen doelstellingen, omschreven in de afzonderlijke moties, onderschrijven. 
Zoals hiervoor reeds omschreven kunnen de uiteindelijke doelstellingen van de individuele 
partijen verschillen. Om die reden wordt samenwerking nagestreefd op inhoud. De belangen 
lopen echter grotendeels synchroon. Dat betekent dat zich in de loop van het proces 
momenten zullen voordoen, dat partijen ook in de lobby en communicatie met één geluid 
naar buiten kunnen treden. In die gevallen zal daarvan gebruik worden gemaakt, indien de 
efficiency dat toe laat. 



Bijlage i Tijdlijn Formele inspraakmomenten 
De volgende momenten om formele reactie te geven zijn naar verwachting: 

Structuurvisie/plan-MER schaliegas: 

April 2014: notitie Reikwijdte en Detailniveau van de plan-MER schaliegas 
Eind 2014: concept-structuurvisie Schaliegas wordt aangeboden aan Tweede Kamer 

Structuurvisie Ondergrond (STRONG) 

Begin 2015: concept-structuurvisie STRONG wordt aangeboden aan Tweede Kamer 



Bijlage 2 Woordvoerders Energie Tweede Kamer 

De volgende leden van de vaste kamercommissie Economische Zaken zijn woordvoerders energie: 

René Leegte, WD 
Agnes Mulder, CDA 
Paulus Janssen, SP 
Jan Vos, PvdA 
Stientje van Veldhoven, D66 
Esther Ouwehand, PvdD 
Dion Graus, PW 
Liesbeth van Tongeren, GL 
Carla Dik-Faber, CU 

NB. STRONG wordt behandeld bij vaste kamercommissie l&M. 


