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Geachte mevrouw Stadhouders, 

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die vnj hebben verstuurd aan het statenlid mevrouw 
M.C. Bax te Almere met de antwoorden op de statenvragen die mevrouw Bax op 17 augustus 2011 
namens de Partij voor de Dieren heeft gesteld over de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland 
(POCF). Wij hebben de antwoorden vastgesteld op 6 september 2011. 

Wij gaan ervan uit dat u de vragen en antwoorden gelijktijdig met de lijst van ingekomen stukken 
toezendt aan de leden van Provinciale Staten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretarjsr— y de voorzitter, 

mr. drs T. van der Wal 

Inlichtinsen bij 

mr. E.M. Strating 
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Lelystad 
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Geachte mevrouw Bax, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de statenvragen die u op 17 augustus 2011 namens de Partij 
voor de Dieren heeft gesteld over de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland (POCF). 
Wij hebben de antwoorden vastgesteld in onze vergadering van 6 september 2011. 

De vragen en antwoorden zullen gelijktijdig met de lijst van ingekomen stukken aan de leden van 
Provinciale Staten worden toegezonden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretarijf^i de voorzitter 

rs T. van der Wal 

Inlichtinsen bij 

mr. E.M. Strating 
Doorkiesnummer 

0320-265279 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



Schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren ex. artikel 84 van het Reglement van 
Orde voor Provinciale Staten over de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland, op 17 
augustus 2011 ingediend door het statenlid mevrouw M.C. Bax te Almere, en de antwoorden 
daarop van het college van Gedeputeerde Staten, zoals vastgesteld op 6 september 2011. 

Vraag 1. Uit de verslaglegging van GS over de jaren 2009 en 2010 menen we op te kunnen maken 
dat de werkelijke kosten van de POCF jaarlijks tussen de 6000,- en 8000,- euro hebben bedragen. 
Klopt dit? Zo neen, wat waren dan de jaarlijkse kosten? 

Antwoord: Neen. Voor 2010 zijn de totale werkelijk kosten 23.200 euro. Dit bedrag is opgebouwd 
uit 6.000 euro aan directe kosten voor vergoeding van de voorzitter, reiskosten en excursiekosten. 
Daarnaast is een bedrag van 17.200 euro besteed aan de kosten voor tiet secretariaat van de POCF 
(salariskosten en overige apparaatskosten). 

Vraag 2. Voor de POCF is een jaarlijks bedrag van 27.000,- euro gebudgetteerd. In de 
ombuigingstabel, behorende bij de nota "Profielversterkend ombuigen" wordt uitgegaan van een 
besparing van 27.000,- door het afschaffen van de POCF, terwijl de werkelijke kosten van de POCF 
aanzienlijk lager zijn. Zijn er meer posten in deze nota waarvoor geldt dat de gebudgetteerde 
kosten aanzienlijk hoger zijn dan de werkelijke kosten, waardoor de uiteindelijke bezuiniging lager 
zal zijn dan nu wordt aangenomen? Zo ja, welke? 

Antwoord: Bij hiet opsteUen van de nota "Profielversterkend ombuigen" is gebruik gemaakt van de 
in de begroting opgenomen budgetten. Hieraan is inherent dat per post de werkelijke kosten 
minder kunnen zijn. 

Vraag 3. Uit oogpunt van bezuiniging zal de POCF worden afgeschaft. Voor de wettelijk verplichte 
adviesorganen, nu geïntegreerd in de POCF, wordt een andere oplossing gezocht, zo is ons op 13 juli 
j l . schriftelijk meegedeeld. 

Antwoord: De financiering van de POCF wordt gestopt. Het college wil de verpUchte advisering 
moderniseren. 

(i) Welk bedrag wordt hiervoor gebudgetteerd? 

Antwoord: Het coUege zal in de uitwerking van het coaUtieprogramma komen met een voorstel 
voor een andere invuUing van de wetteUjke advisering. Onderdeel daarvan is het benodigde 
budget. 

Overige adviesvragen betreffende de fysieke leefomgeving, nu voorgelegd aan de POCF, zullen bij 
externe adviesbureaus worden uitgezet. 

(ii) Zijn er in het verleden adviesvragen aan de POCF geweest waarvoor GS ook een 
extern adviesbureau had kunnen inschakelen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat 
zouden daarvan naar schatting de kosten zijn geweest? 

Antwoord: Adviesvragen aan de POCF zijn altijd bedoeld om de mening te vernemen van de meest 
betrokken overheden en doelgroepen. Het Ugt niet voor de hand om deze vraag uit te zetten bij 



externe adviesbureaus. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we ons voor adviezen zullen 
richten tot expertplatforms en gespecialiseerde insteUingen. 

(iii) Als u de geschatte toekomstige kosten van een extern adviesbureau en de wettelijk 
verplichte Milieucommissie enerzijds afweegt tegen de werkelijke kosten van de 
POCF anderzijds, hoeveel denkt u dan jaarlijks netto te kunnen besparen door het 
opheffen van de POCR 

Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 3 onder ii. 

Vraag 4. Om ons een beeld te kunnen vormen van de mate waarin en de wijze waarop de POCF het 
provinciaal beleid heeft beïnvloed ontvangen we graag een afschrift van de beschikbare 
correspondentie met alle adviezen die door de POCF zijn uitgebracht, inclusief eventuele feedback 
hierop door GS. 

Antwoord: Een overzicht van alle adviezen van de POCF heeft u reeds ontvangen per e-mail van 13 
JuU jl.. U kunt desgevraagd de betreffende adviezen op afspraak inzien. 

Vraag 5. U heeft eerder (e-mail van 13 juli j l .) aangegeven dat voor de provinciale Milieucommissie, 
conform wettelijke eis, door GS en PS een gelijk aantal leden is benoemd. Wie zijn dat, tot welke 
organisatie behoort elk van hen, en door wie (PS of GS) is elk van hen benoemd? 

Antwoord: De POCF is ingesteld bij verordening (Reglement 2009 voor de Provinciale 
Omgevingscommissie Flevoland (POCF)). Conform het reglement, waarvan u bijgevoegd een 
afschrift aantreft, bestaat de POCF naast een voorzitter uit: 
0. de regionaal inspecteur VROM, regio Noord-West; 
b. de accountmanager Noord-HoUand/Flevoland van de Directie GebiedsontwikkeUng van het 

Directoraat-Generaal Ruimte van het ministerie van VROM; 
c. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Usselmeergebied; 
d. de directeur van de Directie Noordwest van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

VoedselkwaUteit; 
e. het hoofd van de Regio West van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten (RACM); 
f. het hoofd van de Regio Noord-West van het ministerie van Economische Zaken; 
g. de eerstaanwezend Ingenieur directeur van de Directie Noord van de Dienst Vastgoed Defensie; 
h. de dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland; 
1. een vertegenwoordiger van de landbouworganisatie; 
j. een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel; 
k. een vertegenwoordiger van Natuur en MiUeu Flevoland; 
l. twee vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeUng Flevoland; 
m. een vertegenwoordiger van particuUere natuurterreinbeheerders en 
n. een vertegenwoordiger van de Flevolandse woningbouwcorporaties. 
De leden onder a tot en met h zijn uit hoofde van hun ambt Ud van de commissie. De leden, 
bedoeld onder i tot en met n, zijn door Provinciale en Gedeputeerde Staten gezamenUjk 
aangewezen. Met deze gezamenUjke aanwijzing is voldaan aan het vereiste dat Provinciale en 
Gedeputeerde Staten evenveel invloed op de commissie kunnen uitoefenen. 


