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Aanwezig zijn: 

De heer A.H.R. Leijten (voorzitter), mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de heren A.B. Mossad (CDA) 

en P. Zijlstra (CDA), mevrouw E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), de heren J. Slicht (PvdA) en E. Schaap 

(GroenLinks), mevrouw M.W. de Jong (D66) en de heer J. Kalkman (fractie Kalkman) en de heren H. 

Dijksma (gedeputeerde) en R.M. Schuitemaker (secretaris) en mevrouw K.E. Kloetstra (uitvoerend 

secretaris). 

 

Ook aanwezig zijn: 

Dames J.D. v.d. Brink (project OO), K. IJssel (SPV) en E. Verstraelen (SPV) en de heer T. v.d. Wal (griffier). 

 

Afwezig zijn: 

Heren W. Keur (VVD), W. Baarsen (ChristenUnie) en M. Bogerd (SGP). 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze laatste reguliere vergadering van 

de commissie. 

 

2. Verslag van 15 januari 2003  

Er zijn geen schriftelijke op-/aanmerkingen binnengekomen. Het verslag wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van: CDA merkt op de toegezegde schriftelijke beantwoording op de 6
e
 algemene 

wijziging van de begroting, product 0.3.1., omschrijving C.5.0.1. Informatietechnologie nog niet 

ontvangen te hebben. 

 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen, de mutaties zullen worden doorgevoerd en de lijst zal conform 

worden aangepast. 

 

3. Mededelingen 

- Bericht van verhindering is binnengekomen van: de heer M. Bogerd (SGP).  

- Europartenariat. Nadat eerder de vertegenwoordigers van Overijssel, Apeldoorn en Flevoland uit het 

stichtingsbestuur waren getreden, zijn op de valreep van 2002 ook de vertegenwoordigers van 

Gelderland en de Kamers uit het bestuur terug getreden. Er is een geheel nieuw bestuur gevormd, 

bestaande uit juristen en financieel experts, die voor de verdere afwikkeling van het Europartenariat 

zullen zorgen. De belangrijkste crediteuren zijn inmiddels betaald. Het nieuwe bestuur zal bepalen 

hoe het onderzoek naar het bestuurlijk handelen uitgevoerd zal gaan worden. De reactie uit Brussel 

op de hele financiële gang van zaken is nog niet bekend. De provincie Gelderland heeft besloten 

Euro 150.000 extra beschikbaar te stellen om het onderzoek naar het bestuurlijk handelen en de 

aanpak van de voormalige projectleider en accountant mogelijk te maken. 

- BART. De langdurige ziekte van de heer Broekhuizen is zoveel mogelijk intern opgevangen. Dit 

heeft echter wel tot gevolg, dat de antwoordnota en het Actieprogramma BART 2003 niet nu, maar 

in april - mede vanwege het uitvallen van de vergadering in maart - in de commissie behandeld 

kunnen worden.  
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- Extra commissievergadering op maandag 3 maart aanstaande om 17.00 uur over Aanvraag 

Aviodrome. Een uitnodiging voor deze vergadering heeft u inmiddels ontvangen en de bijbehorende 

stukken krijgt u zo spoedig mogelijk nagestuurd. Vriendelijk verzoek op te geven of u gebruik wilt 

maken van een maaltijd in het bedrijfsrestaurant (aanmelding bij Karin Kloetstra 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Statenvoorstellen 

a. Advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de aanvraag ex artikel 75 

WVO van de Levant in Zeewolde over fusie met RSG ’t Slingerbos in Harderwijk 

PvdA vraagt hoeveel VMBO-leerlingen (niet theoretische leergang) naar andere scholen gaan en 

waar gaan deze leerlingen dan naar toe? 

VVD voegt aan de woorden van de PvdA toe, de vraag over de rechtspositie van docenten van 

’t Slingerbos.  

 

Gedeputeerde neemt de opmerking en het verzoek over de rechtspositie leraren mee. De VMBO-

leerlingen, die niet in Zeewolde terecht kunnen zwermen uit naar ongeveer veertig scholen in de 

omgeving. De fysieke kwetsbaarheid van deze leerlingen wordt onderstreept. Samen met RSG en 

gemeente wordt gekeken wat voor deze leerlingen gedaan kan worden (behandelen van deze groep 

als collectief).  

 

Conclusie: De commissie adviseert een positief advies uit te brengen aan de Minister van OCW over 

de aanvraag tot scholenfusie van De Levant en ‘T Slingerbos. 

 

b. Algemene wijziging (8
e
 wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland 

CDA mist de informatie bij de post ‘effect krediet Move IT’, II Wijziging Baten, IV Nieuwe raming post 

onvoorzien, bedrag van 14.621,00 Euro.  

Gedeputeerde verwijst naar de commissie FZWE en geeft aan dat het genoemde bedrag minder is 

uitgegeven. 

 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel. 

 

c. Opheffing Utrechtse Bestuursacademie 

VVD vraagt waarom in het voorstel niets over de financiële gevolgen staat en wat zijn die gevolgen 

dan? 

Gedeputeerde deelt mee, dat het voor Flevoland gaat om 16.000,- Euro.  

 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel. 

 

5. Ter bespreking 

a. REOF Halverwege 

De voorzitter legt de status van het stuk uit: een evaluatie halverwege en input voor fracties voor hun 

inbrengt bij het nieuw strategisch akkoord. Hij stelt daarom voor niet al te diep in te gaan op de stof. 

 

Eerste termijn. 

 

PvdA merkt op, dat de nota bij het locatiebeleid gebruikt kan worden en onderdeel kan zijn van het 

strategische akkoord. De fractie vraagt meer duidelijkheid over uitstel van de Hanzelijn, pagina 12, 

tot 2006. ij vraagt of de zinsnede op pagina 19, punt 5, halverwege “De provincie is inmiddels 

gestart…. locatiebeleid” nieuw beleid is. Wat zijn de effecten van het cofinancieringpercentage, 

pagina 20, punt 11, bijdragen EVP? 

GroenLinks  is van mening dat de nota in hoofdlijnen een sectorale nota is. In welke mate kunnen de 

wensen van duurzaamheid geijkt en gerelateerd worden? Er zal gemonitord moeten worden. De 

aandacht van de provincie voor de werkgelegenheidssituatie en de versterking van Midden- en 

Kleinbedrijf is verdwenen. De ontwikkeling van Almere impliceert de komende dertig jaar een 

capaciteit aan bouwbedrijven, die hun werk in Almere hebben. Dat veroorzaakt een 

transportoffensief. De wens is alleen bouwbedrijven werk te gunnen, die zich in Almere vestigen, 

hierdoor ontstaat een synergie-effect. De ontwikkeling bedrijfsterreinen luchthaven Lelystad vraagt 

een betere definiëring van het karakter. 
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CDA stelt voor in de kanttekening nog op te nemen, dat het kennisbeleid belangrijk is voor de 

economische impuls en de constatering, dat zonder de industrie het draagvlak kwetsbaar is. Dit geldt 

ook voor de landbouw en recreatie. De fractie vindt het onvoorstelbaar, dat de vogel-, habitatricht-

lijnen zo’n impact hebben op de economie. 

VVD merkt op, dat het voorzieningenniveau belangrijk is voor het vestigingsklimaat. De nota legt een 

duidelijke relatie tussen de provinciale inspanning en resultaten.  

D66 vindt dat de provincie zich bewust moet zijn, dat door externe factoren (wereld economie, 

handelsbalans) de doelstellingen niet gehaald kunnen worden.   

 

Gedeputeerde antwoordt: 

- PvdA vraagt waarom een interimbeleid en VVD pleit voor minder regulering op het gebied van 

locatiebeleid. Door GS zijn twee onderzoeken naar voren gebracht. Het locatiebeleid is voor 

bedrijven een belemmerende factor en heeft de aandacht van GS. 

- De Hanzelijn kan invloed hebben op het economische gebeuren en het locatiebeleid. 

- De genoemde schommeling in externe factoren zijn erg belangrijk. Op dit moment neemt de 

werkeloosheid in Flevoland toe, maar stijgt de werkgelegenheid.  

- Vogelricht- en habitatrichtlijn, hoge vrijwaringzone: op toerisme en recreatie afstemmen en 

proberen oplossingen te bedenken. 

- Als de bouwbedrijven in Flevoland gevestigd zijn, dan komt het personeel vaak van buiten de 

provincie. Aan dit probleem wordt gewerkt, zo zorgt TrainT binnen Flevoland voor opleidingen. 

- De kritiek op het niet halen van de relatieve ontkoppeling kan niet hard gemaakt worden. De 

provincie doet wel aan duurzame ontkoppeling. 

- In het MKB moet geïnvesteerd worden, daar horen financiële middelen bij en bij de college-

onderhandelingen kijken of de intensivering of bijstelling nodig is. De rol van de provincie moet 

niet overschat worden. 

- Bij de bedrijven luchthaven is de provincie niet defensief bezig en heeft zij met de inspectie 

contact hierover. 

- Er wordt veel gedaan om voorzieningen hier naar toe te halen. Met ROC vindt een gezamenlijk 

inspanning plaats om opleidingen hier te realiseren. 

 

Tweede termijn. 

 

GroenLinks heeft de opmerking over intensivering ondersteuning van MKB gemaakt als zijnde een 

aanvulling. Hetzelfde geldt voor de vraag over het los laten van de relatieve ontkoppeling. 

Emissierechten blijken een marktantwoord te zijn op bedrijfs- en nationaal niveau. De vraag is dan 

hoe het zit, voordat je politiek een discussie houdt. Het pleidooi zou zich moeten richten op het 

instrumentarium; hoe zich een en ander verhoudt en of het in economische zin haalbaar is. 

 

Conclusie: De commissie stemt in met het vrijgeven van de notitie voor discussie en ziet te zijner tijd 

een definitief voorstel terug in de commissie. Zij kan zich voorstellen, dat voorliggend voorstel als 

format gebruikt gaat worden bij de collegeonderhandelingen, programma. 
 

b  Regionaal en sociaal economisch onderzoeksprogramma 2003 

Eerste termijn. 

 

D66 betwijfelt of het project Innovatieprijs Flevoland de gewenste marktwerking haalt.  

VVD vraagt of het onderzoek Keurmerk Vis, pagina 3, door de provincie actief wordt opgepakt. 

CDA is het eens met de uitgangspunten voor onderzoek ondersteunend glas, pagina 3, 

Landbouwnota, en met onderzoek naar normering voor ondersteunend glas. 

GroenLinks vindt onderzoek nodig voor ondersteunend glas en het is daarom goed, dat dit in het 

voorliggende voorstel is opgenomen. Onderzoek naar keurmerk vis is goed, maar wel in de context 

van duurzaamheid.  

 

Gedeputeerde vindt draagvlak erg belangrijk. Nu wordt eerst draagvlak voor een onderzoek 

keurmerk vis gecreëerd. Dit onderzoek moet aansluiten bij de bestaande techniek. Het onderzoek 

naar normering ondersteunend glas zal op praktische leest gestoeld worden. Volgend jaar zal een 

integraal economisch voorstel komen over onderzoeken die gedaan gaan worden in het kader van 

het uitvoeringsprogramma ROEF 2004, dus niet meer apart. 

 

 

Tweede termijn. 
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GroenLinks merkt op, dat aan elk onderzoek een ambtelijke capaciteit gekoppeld is. Gedeputeerde 

beaamt dit.  

    

Conclusie: De commissie adviseert conform voorstel. 

 

c. Verkenning Telecom Infrastructuur 

De voorzitter verwijst naar de inspanningen van de VVD voor dit onderwerp. 

 

VVD vraagt of gebruik gemaakt kan worden van het combineren met de tracés Hanzelijn en 

Zuiderzeelijn in het kader van tracébesluiten.  

CDA vraagt zich of de toekomstige techniek niet via de lucht zal gaan.  

Groenlinks vraagt wat het gaat kosten. 

PvdA vindt het belangrijk, dat deze structuur wordt aangebracht. 

 

Gedeputeerde dit rapport is in het portefeuillehoudersoverleg EZ (met gemeenten) aan de orde 

gesteld. Op het rapport is verheugd gereageerd en het is goed te constateren, dat gemeenten zo 

enthousiast zijn, dat zij verder gaan met dit rapport. Vooral voor bedrijfsterreinen is een ringleiding 

met glasvezel infrastructuur belangrijk. De functie van de provincie hierbij is een initiërende en 

stimulerende. Via de lucht gaat het om (te) beperkte bandbreedtes. Het is redelijk standaard, dat 

grote infrastructurele werken benut worden en die dan voorzien worden met een telecom 

infrastructuur. Daar waar koppeling nodig is, zal hierop door de provincie aangedrongen worden. De 

laatste 100 meter is bij dit soort verbindingen het duurste en dus het grootste probleem.  

 

Conclusie: De commissie stemt in met het vervullen van de coördinerende rol en adviseert de 

conclusies en adviezen van de rapportage te onderschrijven. 

 

d. Inventarisatie Speciaal Onderwijs Flevoland 

De voorzitter refereert aan het initiatief van de PvdA. De provincie heeft in formele zin hierin geen 

wettelijke taak. 

 

PvdA vindt het speciaal onderwijs belangrijk voor het vestigingsklimaat en de fractie is benieuwd of 

tijdens de conferentie over dit onderwerp concrete afspraken zijn gemaakt. Zij vindt ook, dat de 

provincie een actieve rol hierin moet blijven spelen om zo zicht te kunnen krijgen op het geheel van 

voorzieningen. De fractie heeft drie punten, waarop zij activiteit van GS vragen, te weten: 

1. De Driemaster in Dronten. Het bestuur van de school heeft een aanvraag voor uitbreiding 

huisvesting neergelegd bij de gemeente Dronten. Deze aanvraag schijnt moeilijk te lopen, door 

te weinig financiële middelen van de gemeente. Kan de provincie geen ondersteunend werk 

verrichten? De fractie vraagt een actieve rol van GS. 

2. Dr. Herman Bekius in Lelystad. Deze school heeft moeten kiezen tussen cluster drie en cluster 

vier. Er is gekozen voor kinderen met psychiatrische problemen (cluster 4) en dat betekent dat 

de langdurig somatisch zieke kinderen niet meer opgevangen kunnen worden en naar elders 

moeten reizen met alle problemen die hierbij horen. Kunnen er afspraken gemaakt worden voor 

een dergelijke school in Lelystad?  

3. Gewoon Anders in Almere. De aanpak heeft een positief effect, maar ook een negatief effect. De 

opvang van kinderen met een zware handicap in het reguliere onderwijs heeft financiële 

consequenties. Hiervoor is extra geld nodig. Inmiddels is in Almere een 2-jarig project gestart om 

deze opvang toch mogelijk te maken. 

In Flevoland is in afgelopen vier jaar veel gedaan om dit onderwijs in kaart te brengen. Via ROC 

wordt geprobeerd het middelbaar beroepsonderwijs te verstevigen en door de provinciale wettelijke 

taken, goed in kaart te brengen. De fractie zou een stap verder willen gaan met een integrale visie, 

nota. Wellicht iets voor de volgende periode.  

GroenLinks merkt op dat voor eenduidig beleid duidelijkheid moet nodig is. Waar worden gegevens 

ingezameld?  Bij jeugdzorg programma?  Bij vragen vanuit subsidie, die dan goed monitoren. Het 

project ‘weer samen naar school’ zou gebonden zijn aan maximaal van 2%. VMBO zit in een 

onderzoekproject en de fractie vraag in hoeverre handelen nodig is met verdere aanleiding? 

Constateert dat, het genoemde  percentage van  65% op pagina 13, laatste alinea niet kan kloppen 

(45% en 65% = 110%). 

CDA vindt dat er goed onderzoek verricht is met knelpunten, maar de fractie vraagt zich waarom 

geen integrale nota voorligt? Aan onderzoek wordt veel geld uitgegeven en in de inventarisatie wordt 

het signaal gegeven van onbetrouwbare cijfers, maar ze worden wel met andere gegevens in deze 
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nota gepresenteerd. Zijn gepresenteerde cijfers onbetrouwbaar en welke status hebben ze? ? De 

fractie is ook op de hoogte van de positieve en de negatieve effecten van het project Gewoon 

Anders. Daar waar de PvdA redeneert vanuit het perspectief van de kinderen, vraagt CDA ook 

aandacht voor het perspectief van de leraren en de scholen. 

VVD vraagt wat de rol van de provincie in deze is. Zij vindt het een belangrijk onderwerp, dat zij 

voorstelt de commissie FZWE hierbij te betrekken. Vanuit dekking integrale zorg en jeugdzorg. 

Fractie ondersteunt het CDA in de opmerking de positie van leerkrachten hierbij niet te vergeten. Als 

provincie ook wel eens een stukje kunnen opnemen, afstemming bij provincie pleiten. 

D66 juicht de provinciale rol van initiatiefnemer en regisseur toe.  

 

Gedeputeerde  gaat over tot beantwoording: 

- De relatie met jeugdzorg is een belangrijk punt.  

- In de conferentie van 30 januari jl. is gezegd, dat destijds gekozen is voor de koppeling van het 

onderwijs aan economische zaken. Na de conferentie zou een koppeling van onderwijs met 

jeugdzorg een betere zijn. Hier wordt naar gekeken.  

- De gemeente is wel verantwoordelijk voor adequate gebouwen en ook bestuurlijk zal over dit 

onderwerp gepraat worden. 

- De rol van de provincie zou vastgelegd moeten worden en zal na de verkiezingen van 11 maart 

aanstaande ter sprake gebracht kunnen worden.  

- Een integrale nota kost ambtelijke capaciteit 

- Inhoud van de nota moet gezien worden als basisdocument, waarin de sterke en zwakke punten 

van het proces zijn weergegeven.  

- Dr. Herman Bekius. De langdurig somatisch zieke kinderen. De keuze is ook landelijk erg 

moeilijk geweest. Het is in eerste instantie aan het samenwerkingsverband (REC) om te bepalen 

of er een nieuwe school kan komen. Hierbij speelt natuurlijk ook mee dat Flevolandse kinderen 

er nu voor zorgen dat het voorzieningenniveau op het oude land  in stand kan worden 

gehouden. 

- Cijfers. Bij de gemeente is deze vraag neergelegd en de provincie heeft cijfers naar leerlin-

genvervoer ontvangen. Je moet een bepaald niveau hebben van gegevens wil je er iets mee 

kunnen doen. Het is een standgegeven. Het REC kan basisgegevens verstrekken voor midden 

Nederland, maar niet voor Flevoland, dit zou dan per school geteld moeten worden. 

Gestimuleerd zou moeten worden, dat ergens in Flevoland wel zulke cijfers worden 

gegenereerd. 

 

Voorzitter spreekt namens de commissie zijn waardering uit over de inventarisatie, de knelpunten en 

de gedane aanbevelingen.  

 

Conclusie: De commissie onderschrijft de knelpunten en aanbevelingen. Zij kan zich voorstellen dat 

de ‘nieuwe’ commissie de actiepunten oppakt. 

 

e. Jaarprogramma 2003 Landbouwontwikkeling in Flevoland 

Voorzitter geeft aan dat dit jaarprogramma gepland stond na de vaststelling van de Landbouwnota. 

Dit is niet gelukt. Met voorliggend jaarprogramma is wel rekening gehouden, met hetgeen in de 

commissievergadering over de Landbouwnota is gezegd. 

  

PvdA merkt op, niet te kunnen overzien waar de mutaties liggen en wat de consequenties en 

gevolgen van dit stuk zijn.  

GroenLinks stelt een procedureaanvraag, pagina 1. Het is wel een probleem met betrekking tot 

tijdbeslag, samenhangend aanvragen en ontwikkelingen. De fractie is benieuwd naar het provinciale 

beleid op dit vlak. In de vraagstelling normering ondersteunend glas zit synergie met het REOF. 

Intensieve veehouderij, zoals verwoord, is een technisch beleidsvacuüm en de vraag is of zich dat 

niet laat actualiseren. Bij gewasbescherming doet zich de kans voor om een convenant, 

overeenkomst met milieuverenigingen aan te gaan. Als provincie moet je niet meer probleemgericht, 

maar oplossings-gericht werken. 

 

De heer E. Schaap (GroenLinks) verlaat de vergadering. 

 

 

 

CDA merkt op, dat de landbouwontwikkelingen en de implementatie (nationaal, Europees en 

Flevolandse regelgeving) een en ander moeilijk maakt. Veel slaat op het gebied, terwijl het meer zou 
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moeten gaan over het verbeteren van de landbouwstructuur. Bij de intensive veehouderij is het goed 

niet alleen naar het milieuspoor te kijken, maar ook naar het RO-spoor (Omgevingsplan). De fractie 

zou de maatschappelijke wenselijkheid geïnventariseerd willen zien. 

D66 steunt de opmerking van de PvdA. De fractie onderstreept de behoefte aan een onderzoek naar 

de intensieve veehouderij.  

 

Gedeputeerde antwoordt, dat de mutaties uit de vorige commissievergadering goed bijgehouden 

worden en afwijkingen zullen teruggekoppeld worden aan de commissie. Met LNV zijn gesprekken 

gevoerd over de implementatie cofinanciering en LNV wil met deze cofinanciering meedoen.   

 

Conclusie: De commissie stemt in met het Jaarprogramma 2003. Mocht een en ander niet aansluiten 

bij de “Landbouwnota”, dan wil zij dit terug hebben in de commissievergadering. 

 

f. EPD-aanvraag Tante Truus, projectnummer EPT 104005 

PvdA vindt het in principe een goed initiatief, maar ook een kostbaar project. Is naar ervaringen 

elders gekeken ter vergroting van de slagingskans en de continuïteit van de projecten? 

CDA vindt het een goed initiatief voor de hele provincie. De fractie spreekt het 

werkgelegenheidsaspect meer aan, dan de kosten van het project.  

 

Gedeputeerde merkt op, dat deze aanvraag een combinatie is van ESF- en EFRO gelden. 

Ervaringen van andere plaatsen zijn opgedaan. Het bedrijfsplan is zodanig opgezet, dat verwacht 

kan worden, dat na twee jaar het project zelfstandig gaat draaien. Een bijkomend aspect is, dat deze 

groep mensen in contact gebracht wordt met de samenleving. 

 

Conclusie: De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel. 

 

g. Eindrapportage OO-traject 

D66 is onder de indruk wat in het verslagrapport staat en wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Het 

rapport geeft een goede inschatting van de huidige situatie. Het bewustwordingsproces moet nu in 

gang gezet worden en de begeleiding hierin is een aandachtspunt. Hetgeen geïmplementeerd moet 

worden is ambitieus. 

VVD heeft een aantal inhoudelijke opmerkingen. Bij de uitwerking van de administratieve organisatie 

moet het management een flinke steun in de rug krijgen. Het management developmentproject en 

feed -back aan management en afdelingshoofden blijft belangrijk. De fractie vindt dit een blijvend 

aandachtspunt. Het verbeteren van het ondersteunend proces vereist een goede feedback. 

Wanneer wordt het management developmentproject afgerond?  

CDA vindt het nog te vroeg om te juichen, eerst moet geimplementeerd worden, voordat geoogst 

kan worden. De fractie had een rapport op sectoraal niveau verwacht. In de voorliggende nota wordt 

globaal het proces beschreven gericht op dit jaar, zonder inzicht wat er nu wordt geïmplementeerd 

en de gevolgen. In het personeelsbeleid moet een evenwichtige verdeling zijn tussen de oudere 

(ervaren) en jongere medewerkers. Hierbij moet rekening gehouden worden met het verschil in 

mentaliteit tussen de generaties. De afdeling I&A mag niet afgeleid worden door andere taken. Een 

en ander moet niet onderschat worden, want er is veel geïnvesteerd in hard- en software.  

PvdA ziet de notitie niet als een eindrapportage, maar als een laatste deelrapport. In de 

eindrapportage had zij graag een beschrijving gehad van de begin- en eindsituatie, indeling, kosten, 

vervolgtrajecten, voorgenomen beleid, meetpunten, enzovoorts. De fractie is wel tevreden over de 

inhoud van de voorliggende notitie. 

 

Gedeputeerde vindt ook, dat het beklijven in de organisatie en het actueel houden van de 

administratieve organisatie erg belangrijk zijn. De secretaris (huidige griffier) is de 

eindverantwoordelijke en de individuele directeuren zijn verantwoordelijk voor wat binnen hun sector 

gedaan wordt. Een evaluatie van het proces is gepland begin 2004. Het management 

developmentproject is inderdaad erg belangrijk. Met het vaststellen van de competenties van het 

management is gestart, daarna volgt het management developmenttraject. Bij het positioneren van 

I&A zal met de beperkte middelen keuzes gemaakt moeten worden. Eerst zal bij I&A begonnen 

worden met het kennismanagement en daarna zal het informatiemanagement aan de orde komen. 

Er zullen geen rapporten op sectoraal niveau gemaakt worden, maar wel een evaluatie van het 

totale proces begin 2004. Het overdragen van kennis van de ‘ouderen’ op de ‘jongeren’ loopt goed. 

In het management developmentproject speelt die kennis een duidelijke rol. In de voorliggende 

eindrapportage wordt verwezen naar het eindrapport van bureau Asohr. Dit te samen vormt een 
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volledig beeld en kan beschouwd worden als een eindrapportage. De achterliggende rapporten 

zullen nog ter inzage worden gelegd. 

 

De heer Van der Wal voegt nog een en ander toe. Hij merkt op dat de voorliggende rapportage 

conform opdracht van de commissie  en staten is. De commissie is steeds geïnformeerd over het 

project. Voor de onderdelen cultuur, organisatie en dualisme moet je medewerkers kunnen 

faciliteren en daar zal in het plan van aanpak rekening mee gehouden worden. Het moet een 

haalbaar plan worden, waarop getoetst kan gaan worden.    

   

Mevrouw M.W. de Jong (D66) verlaat de vergadering. 

 

De voorzitter dankt namens de commissie de projectgroep voor hun inzet en complimenteert de 

projectgroep met de eindrapportage. De commissie vindt, dat een grote achterstand is ingehaald, 

maar het gewenste niveau nog niet is bereikt. Zij wenst de organisatie veel succes met het 

implementeren. 

  

Conclusie: De commissie heeft vertrouwen in de implementatie en zij ziet een evaluatie begin 2004 

tegemoet. 

  

6. Ter kennisneming  

De stukken genoemd onder a. t/m i. worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. IPO-aangelegenheden 

Geen. 

 

8. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

Geen. 

 

9. Rondvraag 

- PvdA vraagt naar de stand van zaken over de Agro-projecten/Douben. Gedeputeerde meldt, dat 

deze zaak nog bij de rechter ligt. Daarnaast is er bilateraal contact geweest met de heer Douben en 

zijn reactie wordt afgewacht (afstemmingsfase). 

- CDA refereert zich aan een brief van een aantal mensen uit de NOP over arbitrage bij de uitwerking 

van het gebiedbeheersplan. De fractie wil deze situatie onder de aandacht van de commissie 

brengen en vraagt waarom de provincie zich uit de arbitrage heeft teruggetrokken. Gedeputeerde 

antwoordt, dat het hier om een publiekrechtelijke zaak gaat en dan is arbitrage niet mogelijk. Dat is 

de reden, waarom de provincie zich heeft teruggetrokken. In het college is afgesproken, dat de 

gedeputeerde RO deze zaak behandelt. De juridische uitspraak wordt afgewacht en dan  zal 

gekeken worden naar oplossingen. VVD stelt voor de betrokkenen te informeren over de wijze van 

handelen door de provincie. Gedeputeerde neemt dit voorstel mee naar het college.  

 

De heren A.B. Mossad (CDA) en J. Kalkman (fractie Kalkman) verlaten de vergadering. 

 

-  Gedeputeerde meldt over de eerste bijeenkomst van de portefeuillehouders EZ. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter spreekt een woord van dank uit voor de prettige samenwerking en wenst de aanwezigen 

succes toe. Hij sluit de laatste reguliere vergadering om 18.03 uur en dankt iedereen voor hun komst. 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel & Organisatie, Onderwijs 

 

Nr. Datum Onderwerp/toezegging Verwacht 

    

1. 02-10-‘02 EPD-project Internationalisering Innovatieve 

Producten (EPT 301006) 

Evaluatie project Artiplast (besloten vergadering) 

Te zijner tijd 

2. 20-11-‘02 Informatisering & Automatisering 

Voortgangsrapportage 2002 en verder 

Schriftelijke beantwoording vragen ChristenUnie 

April/mei 

3. 20-11-‘02 Informatisering & Automatisering 

Voortgangsrapportage 2002 en verder 

Ter inzage leggen informatie Quick Scan 

Mei 

4. 20-11-‘02 Comite van de Regio’s 

Rol en positie agenderen voor een vergadering 

Te zijner tijd 

 

 
 

 


