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Verslag van de vergadering van de commissie voor Algemene Zaken van 21 mei 2003 
 
 
 

Aanwezig zijn de leden: 

Dhr. M. van Daalen (voorzitter), dhr. W.R. Ruifrok (PvdA),  dhr. C.A.A.A. Maenhout (VVD),  dhr. A.H.R. 

Leijten (CDA), dhr. R.J. Siepel (ChristenUnie),  dhr. E. Schaap (GroenLinks), dhr. J.I. Crebas (D66), dhr. 

P.H. Walraven (SP), dhr. L.H.N. Lammers (LPF), dhr M. Bogerd (SGP), 

 

Namens de statengriffie: mw. A. Doesburg (statengriffier) dhr. L.J.J. Caniëls, (plv.secretaris/adjunct griffier), 

mw. L.J. Fer (uitvoerend secretaris) 

 

Namens het college is aanwezig: 

Mw. L. M. Bouwmeester-den Broeder (gedeputeerde) 

 

Afwezig:  

de heer W. Keizer (secretaris) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

 

2. Verslag  

Het verslag wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter meldt de afwezigheid van de CdK en de secretaris en hij geeft aan dat zij vervangen 

worden door respectievelijk gedeputeerde Bouwmeester en de heer Caniëls. Ook meldt de voorzitter dat 

de fractieleider van de VVD rond 13.oo uur de vergadering zal bezoeken. 

De gedeputeerde deelt het volgende mede:  

Om de viering van het 12,5-jarig jubileum van de vriendschapsrelatie met Dmitrov kracht bij te zetten 

hebben Provinciale Staten eenmalig extra middelen (€ 45.000) beschikbaar gesteld om cultuur uit 

Rusland, in het bijzonder Dmitrov naar Flevoland te halen en op deze wijze Flevolanders in aanraking te 

laten komen met  onze vriendschap met Dmitrov. 

De programmering loopt tot dus ver volgens plan. Het “Programma jubileumjaar” is in de bakjes van de 

Statenleden gelegd. Voor de meest recente programma-informatie kan de website: www.Flevoland.nl. 

worden geraadpleegd.  In voorbereiding zijn nog een expositie van de kunstenares Nina Fedushkina in 

het provinciehuis van 1 juli t/m 26 augustus, een feestelijke Dmitrov bijeenkomst op 20 november en vele 

andere activiteiten. 

Ten aanzien van het ouderenzorg project “Huis van de Hoop” is ter realisatie van het project, door de 

heer  

V. Gavrilov, hoofd van het District Dmitrov, om een bijdrage gevraagd van € 100.000,- Inmiddels is door 

de provincie en de gezamenlijke Flevolandse woningcorporaties een bedrag beschikbaar gesteld van  

€ 50.000,- en door het Aedesfonds “Werken aan Zorg” een bedrag van € 75.000,-. Totaal is dus een 

bedrag van € 125.000,-. Deze bijdrage biedt de provincie de mogelijkheid om de viering van het 850-

jarig bestaan van Dmitrov en onze vriendschap van 12,5-jaar extra te onderstrepen. 

Het ouderenzorgproject behelst het realiseren van een 24-uurswoonzorgvoorziening voor bejaarden uit 

Dmitrov. Het project richt zich op het realiseren van 60 wooneenheden en haakt aan bij een reeds 

bestaand dagopvangcentrum in de rayonhoofdstad Dmitrov. 

http://www.flevoland.nl/
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Voorst deelt gedeputeerde Bouwmeester mee dat haar collega, gedeputeerde Dijksma is benoemd tot 

lid van het Algemeen Bestuur van het IPO. 

De CDA-fractie informeert naar de gang van zaken rond de nieuwe verenigingsvorm. Volgens 

gedeputeerde wordt hier hard aan gewerkt. 

Aan de leden van de vergadering wordt namens het college een notitie uitgedeeld over “raamwerk 

communicatie Zuiderzeelijn” 

 

4. Statenvoorstellen 

a. Algemene wijziging (13
e
 wijziging) van de begroting van 2003 van de provincie 

De commissie AZ heeft geen aan-/opmerkingen en stemt in met het voorstel. 

 

b. Voorstel indeling statencommissies 

De voorzitter geeft het woord aan de leden van de vergadering. Bij interruptie vraagt de 

gedeputeerde of de volgende vragen betrokken kunnen worden bij het oordeel van de fracties; t.w.: 

is het mogelijk om de beleidsterreinen “Leader” en “natuur en Landschap” onder te brengen in de 

commissie Werk en beleidsterrein “IOP Almere” in de commissie bestuur? 

De SGP-fractie is blij met het aantal van 4 commissies. De diverse beleidsterreinen zijn zoveel 

mogelijk geclusterd . 

De CDA-fractie stemt in met 4 commissies. Zij merkt op dat er een zekere evenwichtigheid in de 

verschillende commissies behoort te zijn. In de Commissies Ruimte en Werk ontbreekt die even-

wichtigheid. 

De fractie is van mening dat “Natuur en Landschap” in commissie Ruimte thuishoort en dat “Leader” 

bij Europa hoort en dus in cie. Bestuur moet blijven. De “bestuurlijke coördinatie IOP Almere” hoort 

wel in cie. Bestuur. Voor het overige steunt de CDA-fractie het (hier na vermelde) voorstel van de 

PvdA-fractie om “infrastructuur en mobiliteit” naar cie. Werk te verplaatsen. 

De ChristenUnie-fractie dankt de griffie voor het uitstekende voorstel. Ten aanzien van enkele 

beleidsterreinen vraagt de fractie zich af of deze in de juiste commissies geplaatst zijn. De kwestie 

“mobiliteit” vindt de fractie beter thuishoren in de cie. Samenleving; het argument daarvoor is dat 

mobiliteit met maatschappelijk gedrag te maken heeft. Wat het “omgevingsplan” betreft, vindt de 

fractie het te beperkt om alleen in de cie. Ruimte aan de orde te stellen. Ook vraagt de fractie zich af 

waarom “personeel en organisatie” in een commissie is opgenomen aangezien het niet meer tot de 

taak van PS behoort. 

Ook de PvdA-fractie complimenteert de griffie met dit voorstel. Zij is verheugd over het feit dat de 

commissies duidelijk herkenbare namen hebben in plaats van de afkortingen die nu worden gehan-

teerd. Het fractielid roept dan ook alle leden op om in het dagelijkse gebruik de naam van de 

commissie te hanteren. Verder stelt de fractie voor om beleidsterrein “infrastructuur en mobiliteit” 

naar commissie Werk te verplaatsen; om iets te bedenken zodat projecten ook in een commissie 

behandeld kunnen worden; om de bestuurlijke coördinatie IOP Almere in cie. Bestuur te plaatsen en 

om “Leader” en “natuur en landschap” te laten in de commissies waarin ze geplaatst zijn. 

De D66-fractie is zeer tevreden met het aantal commissies. Deze zijn overzichtelijk en inzichtelijk 

ingedeeld. Het voorstel van de PvdA-fractie om “infrastructuur en mobiliteit” in cie. Werk te plaatsen 

ondersteunt zij. Ten aanzien van “omgevingsplan” ziet de fractie dat deze mogelijk in twee 

commissies behandeld kan worden. Zij stelt voor deze in cie. Ruimte te laten. “Leader” is wat haar 

betreft een Europa-issue. 

De SP-fractie is net als de D66-fractie zeer tevreden met 4 commissies. Haar bemensing is hierop 

beter ingesteld. Ten aanzien van de beleidsterreinen het volgende: 

- natuur en landschap in cie. Ruimte; 

- IOP Almere in cie. Bestuur; 

- Infrastructuur en werk in cie. Werk. 

Ook de LPF-fractie dankt de griffie voor de evenwichtige samenstelling van en voor het aantal 

commissies. De zwaarte van de commissies dient echter overwogen te worden. Zij is er daarom 

voorstander van om “infrastructuur en mobiliteit” naar cie. Werk te verschuiven, IOP Almere  naar 

cie. Bestuur en “leader” naar cie. Werk.  Ten aanzien van P&O vraagt de fractie zich af of dat in een 

commissie thuishoort. Zij stelt vast dat “omgevingsplan” bij cie. Ruimte moet blijven. 

De VVD-fractie stemt in met 4 commissies. Evenwel dient gekeken te worden naar zwaarte, even-

wichtigheid en uitvoerbaarheid met betrekking tot aanwezigheid van gedeputeerden bij de 

commissies. Ten aanzien van de beleidsterreinen het volgende: 

- IOP Almere is denkbaar in cie. Bestuur; 

- Leader in cie. Werk is mogelijk; 

- Natuur en Landschap moet in Ruimte blijven. 

 

 

De griffier geeft aan dat de beleidsterreinen P&O, I&A, facilitaire zaken zijn opgenomen in een 

commissie omdat PS budgetrecht heeft. De griffier verzoekt de leden aan te geven wanneer en op 
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welke dagdelen zij de 4 commissies geplaatst wenst te zien. Zij doet het volgende voorstel: cie. 

Ruimte op de woensdagavond; cie. Samenleving op de woensdagmiddag, cie. Werk op de 

donderdagmiddag en cie. Bestuur op de donderdagavond. De vergadertijden zijn 15.30 en 19.30 

uur. 

De voorzitter concludeert dat: 

- de commissie instemt met 4 commissies;  

- er in kader van zwaarte en evenwicht nog een verschuiving plaatsvindt in de commissies 

Ruimte en Werk;  

- een groot deel van de partijen een voorkeur hebben uitgesproken voor “infrastructuur en 

mobiliteit” naar cie. Werk en “Bestuurlijke coördinatie IOP” naar cie. Bestuur; 

- geen meerderheid bestaat voor het plan om “Natuur en landschap” en “werk” te verplaatsen 

naar cie. Werk. 

- Dat het voorstel van de ChristenUnie om infrastructuur en mobiliteit te splitsen het niet haalt. 

De voorzitter vraagt aan de leden of dit juist is samengevat en vraagt hen een uitspraak te doen 

over de vergadermomenten/-tijden. 

De LPF-fractie stemt in met de samenvatting en vindt de vergadermomenten prima. 

De SP-fractie stemt in met de conclusies en geeft de voorkeur aan cie. Ruimte op de 

woensdagmiddag. 

De D66-fractie stemt in met de conclusies en neemt de vergadermomenten voor kennisgeving aan.  

De PvdA-fractie is het eens met de samenvatting. Zij vindt het jammer dat gekozen is voor spreiding 

over twee dagen. Zij vraagt dan ook aan de leden van de vergadering niet vast te houden aan oude 

gewoontes. Wat denken de leden bijvoorbeeld over het plannen van een statendag. Een dag 

waarop je andersoortige activiteiten ontplooit zoals werkbezoeken, gesprekken e.d. 

 De GroenLinks-fractie stemt in met de conclusies. Voor wat betreft de vergadermomenten vraag zij 

zich af of de beschikbaarheid van personen niet in gedrag komt bij avond/middagvergaderingen. 

De ChristenUnie-fractie is het eens met de samenvatting en neemt de vergaderdata-/tijden voor 

kennisgeving aan. 

De CDA-fractie vindt het politiek relevant om beleidsterreinen als P&O en I&A in commissies te 

houden. Zij gaat ervan uit dat beleidsterreinen die commissieoverstijgend zijn nog steeds 

bespreekbaar zullen zijn in verschillende commissies. De fractie stelt tevens voor om bij de 

herziening van het omgevingsplan een projectcommissie in te stellen. Het voorstel van een 

statendag spreekt de fractie aan. Planning van een dergelijke dag voorkomt grote afwezigheid 

tijdens werkbezoeken. 

De SGP-fractie merkt op te hechten aan zinvolle tradities en geeft aan het beleidsterrein “Energie” te 

missen. 

De VVD-fractie heeft geen voorkeuren voor dagdelen en vindt het instellen van een 

projectcommissie Omgevingsplan in 2006 een prima idee. 

De voorzitter concludeert het advies van de commissie als volgt: 

De commissie stemt in met de instelling van 4 statencommissies; t.w. RUIMTE, SAMENLEVING, 

WERK en BESTUUR. 

Ten aanzien van de samenhang en evenwichtigheid van de commissies stelt zij een spreiding voor; 

d.w.z. dat het beleidsterrein “infrastructuur en mobiliteit verschuift naar commissie WERK. 

De commissie AZ adviseert de vergaderdata en tijdstippen als volgt te houden: 

Cie. RUIMTE op de woensdagavond aanvang 19.30 uur 

Cie. SAMENLEVING op de woensdagmiddag aanvang 15.30 uur 

Cie. WERK op de donderdagavond aanvang 19.30 uur 

Cie. BESTUUR op de donderdagmiddag aanvang 15.30 uur. 

Eveneens stelt de commissie AZ vast dat “Leader” bij “Europa” hoort dus in commissie BESTUUR 

blijft en dat “natuur en landschap” onderdeel moet blijven uitmaken van commissie RUIMTE. In cie. 

BESTUUR hoort behandeld te worden “bestuurlijke coördinatie IOP Almere”. 

Voorst stelt de Commissie AZ voor: 

 om bij de herziening van het omgevingsplan (2006) een (project) commissie OMGEVINGSPLAN 

in te stellen; 

 een vaste dag voor commissie activiteiten vast te stellen (bijvoorbeeld voor werkbezoeken, 

excursies, e.d.). Deze dag zal gekoppeld moeten zijn aan de commissievergaderdag 

 

c. Vaststelling verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie 

Flevoland en verordening compensatie fiscale aspecten gebruik dienstauto CdK voor woon-

werkverkeer 

De CDA-fractie constateert uit het open laten van artikel 11 dat geen voorziening is overwogen bij 

het overlijden van een statenlid. Zij zou dit toch gaarne ter overweging mee geven. 

De ChristenUnie-fractie wil weten of ongelimiteerd gebruik mag worden gemaakt van de dienstauto 

en of de gedeputeerde in dienst is van de provincie. 
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De GroenLinks-fractie wil weten hoe de verordeningen door andere provincies zijn ingevuld. Zij is 

van mening dat het belastingregiem voor een ieder geldt en acht het opvangen met een 

compensatieregeling voor bestuurders daarom niet juist. Ook zaken als spaarloonregeling, 

kinderopvang e.d. horen thuis in de ambtelijke organisatie. Het bestuur is een andere, niet-

ambtelijke, discipline. Om principiële redenen stemt zij tegen het compensatievoorstel. 

De SP-fractie legt zich bij het voorstel neer. Zij geeft aan op een andere wijze om te gaan met de 

vergoedingen; deze wordt in de partij kas gestort. 

De overige fracties hebben geen opmerkingen. 

De gedeputeerde geeft aan dat het gebruik van de dienstauto aan bepaalde regels gebonden is. Er 

wordt een rittenstaat bij gehouden en voor ritten werk-thuis dient 1/40 deel op de woon/werk-

vergoeding te worden gekort. Het gebruik van de dienstauto heeft te maken met veiligheid, tijdwinst 

en beveiliging. 

CdK en gedeputeerden zijn in dienst van de provincie maar worden gesalarieerd volgens landelijke 

normen. 

Het niet invullen van bepaalde artikelen is een inschatting van GS geweest. PS mag zelf aangeven 

als er behoefte bestaat aan nadere regelingen. 

De voorzitter geeft aan dat in artikel 34 een typefout is geslopen. Waar gesproken wordt over de 

griffier dient secretaris gelezen te worden. 

De VVD-fractie verzoekt de griffie op het punt van regelingen en vergoedingen te inventariseren hoe 

het bij andere provincies geregeld is. De overige leden vinden dit een prima suggestie. 

De voorzitter concludeert het advies van de commissie als volgt: 

De GroenLinksfractie is tegen het compensatievoorstel van de fiscale aspecten bij gebruik van de 

dienstauto voor woon-werkverkeer door Gedeputeerden en de CdK. De ChristenUnie fractie maakt 

een voorbehoud met betrekking tot genoemd compensatievoorstel van de fiscale aspecten en wil 

een inzicht in de financiële consequenties.  

De commissie verzoekt om een inventarisatie van de relevante regelingen bij andere provincies. 

Aangetekend wordt dat daar waar staat “griffier” in artikel 34 gelezen dient te worden “secretaris” 

Voor het overige adviseert de commissie het voorstel ter besluitvorming aan de orde te stellen inde 

PS-vergadering van 5 juni 2003. 

 

5. Ter bespreking 

a. Voortschrijdende besluitvormingsagenda 

De SGP-fractie stelt voor om de onderwerpen “plannen over dualisme” en “acties en veiligheids-

maatregelen in het kader van veiligheidsbeleid”, in de agenda op te nemen. 

De voorzitter dankt de gedeputeerde voor haar bijdrage waarna zij de vergadering om 13.55 uur 

verlaat. 

 

b. Procedure voorstel m.b.t. benoeming voorzitters, plaatsvervangende voorzitters en overige leden 

van de commissies 

De voorzitter geeft aan dat op korte termijn voorzitters, plaatsvervangende voorzitters en plaats-

vervangend voorzitter PS benoemt moeten worden. De benoeming zal plaatsvinden in PS 

vergadering van 5 juni 2003. Namen dienen dus uiterlijk maandag 26 mei doorgegeven te worden 

aan de griffier. 

De VVD-fractie geeft de voorkeur aan het voorzitterschap van de commissie Ruimte. 

De SGP-fractie stelt voor om 2 voorzitters te kiezen uit collegepartijen en 2 voorzitters uit niet 

collegepartijen. De plaatsvervangende voorzitters ware vervolgens te rekruteren uit een van de 

commissieleden en daarbij ware de verhouding 2-2 te hanteren. Als plaatsvervangende voorzitter PS 

komt het langstzittende statenlid in aanmerking. De SP-fractie zou in aanmerking willen komen voor 

het plaatsvervangende voorzitterschap van een commissie. 

De CDA-fractie sluit zich aan bij het voorstel van de SGP fractie voor wat betreft voorzitters 

commissies en plaatsvervangende voorzitter PS. Mocht de koppeling langstzittende 

statenlid=plaatsvervangend voorzitter PS niet gelden, dan geeft de fractie aan in aanmerking te 

willen komen voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de staten. Ook wil zij een bedrage 

leveren voor de bezwaarschriften commissie. 

De ChristenUnie-fractie kiest ook voor het voorstel van de SGP fractie. Zij legt een claim op het voor-

zitterschap van de commissie Bestuur en is bereid ook een bijdrage te leveren aan het plaats-

vervangendvoorzitterschap van een andere commissie. 

De GroenLinks-fractie kiest het CDA-fractielid Leijten als plaatsvervangend voorzitter PS en zij geeft 

aan een voorkeur te hebben voor het voorzitterschap van de commissie Ruimte en tevens een 

bijdrage te willen leveren in commissie bezwaarschriften. 

De PvdA-fractie stelt voor bestaande situatie te continueren. Zij stelt voor een plaatsvervangend 

voorzitter van de staten te kiezen en daarvoor het CDA-fractielid Leijten te kiezen.  
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Zij gaat mee met het voorstel van de SGP fractie, de verhouding 2-2 en neemt zelf een optie voor 

het voorzitterschap van de commissie Ruimte. Ook kan de fractie een kandidaat leveren voor het 

plaatsvervangend voorzitterschap van de commissie bezwaren. 

De D66-fractie volgt het voorstel van de SGP-fractie voor wat betreft voorzitterschap/plaats-

vervangend voorzitterschap voor de commissies en zij kiest het CDA fractielid Leijten als plaats-

vervangend voorzitter van de staten. De fractie geeft aan geen claim te leggen op genoemde 

functies. 

De SP-fractie kiest ook voor de verhouding 2-2 college/nietcollege partijen met de aantekening dat 

collegepartijen de zwaardere commissies doen. Zij kiest eveneens het CDA fractielid Leijten als 

plaatsvervangend voorzitter van de staten. De fractie legt geen claim op functies. 

De LPF-fractie stelt voor om het voorzitterschap van de zwaardere commissies te laten bekleden 

door collegepartijen en zij denkt daarbij aan de commissies Ruimte en Bestuur en de overige 2 

commissies door niet collegepartijen. Zij spreekt haar voorkeur uit voor CDAfractielid Leijten als 

plaatsvervangend voorzitter van de staten. En legt zelf geen claim op de functies. 

De voorzitter concludeert dat de commissie: 

adviseert 2 voorzitters te kiezen uit 2 grootste collegepartijen en 2 voorzitters uit niet-collegepartijen. 

De namen worden uiterlijk maandag 26 mei gemeld aan de griffie zodat het verder in PS vergadering 

van 5 juni 2003 kan worden behandeld. 

Als plaatsvervangende voorzitter PS wordt voorgesteld de heer A.H.R. Leijten van de CDA-fractie te 

benoemen. 

 

c. Procedure benoeming leden commissie bezwaarschriften 

De commissie AZ adviseert te kiezen voor de volgende leden: 

- VVD-fractie: de heer J.M. Lenards. 

- CDA fractie: mevrouw I. Maters-Meuleman 

- GroenLinks -fractie, …………….. 

- PvdA fractie: de heer R.A.P. Schouwaert 

- SGP fractielid, de heer M. Bogerd 

 

Als plaatsvervangend leden: 

- D66 fractie: de heer J.I. Crebas 

- Fractie ChristenUnie:,  

- CDA fractie: mevrouw K.J.H. Hasper-Wolters 

- PvdA fractie: mevrouw E.H. Soudain 

- LPF fractie:.. 

 

6. IPO aangelegenheden 

Geen op-/aanmerkingen. 

 

7. Rondvraag 

De VVD-fractie: doet de suggestie even kort terug te blikken op de algemene beschouwingen van 14 en 

15 mei jl. De fracties wordt in overweging gegeven om de 1
e
 termijn schriftelijk voor te bereiden maar 

alleen de hoofdpunten in 5 minuten mondeling toe te lichten. 

De VVD-fractie: doet het verzoek om lopende dossiers zoals het IOP Almere toe te sturen aan nieuwe 

leden. 

De SGP-fractie vraagt om de notitie die gehouden is betreffende de enquête door het ANP in verband 

met de komst van de magneetzweefbaan. Dit wordt toegezegd. 

De ChristenUnie wil weten wat de griffier op de introductiedag bedoelde met het aandragen van zaken 

door de Statenleden. De griffier geeft aan dat dit met de manier van werken te maken heeft; 

kaderstelling, en agendering van stukken, het bewerkstelligen van een cultuurverandering. Er wordt een 

statenconferentie gepland op 18 en 19 september. Alle Statenleden ontvangen binnenkort bericht 

hierover. 

De GroenLinks-fractie: vond de algemene beschouwing een monistisch schouwspel. Het lezen uit eigen 

werk mag wat de fractie betreft geschrapt worden. Ook vindt de fractie het belangrijk om met initiatief 

voorstellen te komen. De voorzitter stelt voor om de resultaten van de aangekondigde statenconferentie 

te verwerken en in volgende stappen dan ook met een goed voorstel voor de dag te komen. 

De PvdA-fractie vindt de suggestie van de VVD fractie uitstekend. Ook de D66- LPF en SP- fractie 

vinden dit een aardige suggestie. 

De LPF-fractie zou graag zien dat Statenleden invloed kunnen uitoefenen op subsidiestromen en 

projecten; met name informatie over de stand van zaken en de effecten van subsidieverlening. Volgens 

de voorzitter is dit om drietal redenen niet mogelijk; 1) het toekennen van subsidiebeschikkingen is door 

de staten gedelegeerd aan het college van GS.; 2) projecten zoals weidevogelbeheer worden 

verantwoord op de jaarrekening en Statenleden kunnen, in verband met hun controlerende taak, 

uiteraard altijd vragen in de commissie te stellen over de actuele status van subsidies. 
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De GroenLinks-fractie vraagt zich af of de kostenpost in verband met de BTW compensatiefonds niet 

inzichtelijk moet worden gemaakt. De voorzitter stelt voor deze discussie tijdens de programmabegroting 

te voeren. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging aan allen. 

Sluiting om 15.15 uur. 

 

 

 

 

 

 

TOEZEGGINGENLIJST       bijgewerkt per 28-05-2003 

Commissie AZ 

 

NR DATUM TOEZEGGING DOOR AFDOEN IN: 

1 26-06-2002 Discussie aangaan “hoe om te gaan met bezwaar-

procedures waarbij een onafhankelijke commissie 

aan GS adviseert. 

 

BACO Oktober 2003 

2 11-12-2002 GS beleggen een gesprek met de regionale media 

“hoe hen te betrekken bij commissie-/staten-

vergaderingen”. 

 

Communicatie nota. 

BACO September 

2003 

3 21-05-2003 Inventarisatie van de relevante regelingen bij andere 

provincies 

Statengriffie September 

2003 

4 21-05-2003 Lopende dossiers (bijv. IOP) toezenden aan nieuwe 

Statenleden. 

 Juni 2003 

5 21-05-2003 Statenleden berichten over statenconferentie op 18 

en 19 september 2003. 

 

Statengriffie Juni 2003 

     

 

 


