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Verslag van de vergadering van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw, 
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Aanwezig zijn: 

De heren A.H.R. Leijten (voorzitter) en J.P. Slicht (PvdA) en de dames T. Zeilstra-Van der Meulen (PvdA) en 

M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de heren W. Keur (VVD), A.A.J.M. de Schutter (CDA), P. Zijlstra (CDA), M. 

van Daalen (ChristenUnie), E. Schaap (GroenLinks), H. Nijenhuis (D66), P. Walraven (SP), J. Jongsma 

(LPF), M. Bogerd (SGP) en de heren H. Dijksma (dem. gedeputeerde) en R.M. Schuitemaker (secretaris) en 

de dames A. Doesburg (griffier) en K.E. Kloetstra (uitvoerend secretaris). 

 

Ook aanwezig zijn: 

De heren W.H.J. Teeuwisse (dir. I&O) en A.D.M. Hubers (afd. EZ). 

 

Afwezig zijn: 

Mevrouw M.H. Koster (PvdA) en de heer J.J.F. van Wezel (SP). 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In een korte ronde stellen de leden zich 

voor. De voorzitter vraagt de commissie de agenda vast te stellen. De commissie stemt in met de 

voorliggende agenda.  

 

2. Verslagen van 12 februari en 3 maart 2003  

a.  d.d. 12 februari 2003 

Er zijn geen schriftelijke wijzigingen binnengekomen. Tijdens de vergadering zijn er geen op- of 

aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

b. d.d. 3 maart 2003 

Er zijn geen schriftelijke wijzigingen binnengekomen. Tijdens de vergadering zijn er geen op- of 

aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

- Bericht van verhindering is binnengekomen van: mevrouw M.H. Koster (PvdA) en de heer J.J.F. van 

Wezel (SP). 

- Naar wij hebben begrepen heeft de Europese Commissie onlangs besloten definitief een onderzoek 

in te stellen naar de administratie van het Europartenariat. De aankondiging daarvan, die bij de 

gemeente Apeldoorn binnen kwam, is doorgegeven aan het nieuwe stichtingsbestuur. Over de 

vorderingen, c.q. de uitkomst daarvan, zullen wij de Commissie op de hoogte houden. 

- Verontschuldigingen worden aangeboden voor het ontbreken van de achterliggende stukken voor de 

geplande besloten vergadering in het ‘kastje’ in de leeskamer. De besloten vergadering komt te 

vervallen en het punt zal te zijner tijd opnieuw geagendeerd worden. De commissie verzoekt het 

college nadere informatie te verstrekken over de structurele consequenties en de tijdspanne.  

- Op maandagmiddag 12 mei aanstaande zal de commissie een werkbezoek brengen aan het 

Geomatics Business Park in Emmeloord.  

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Statenvoorstellen 

a.  Vaststelling gewijzigde nota BART (inclusief Antwoordnota) 
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De voorzitter stelt voor dit agendapunt samen met agendapunt 5.a. “Vaststelling jaarprogramma 

BART” te behandelen. De commissie gaat hiermee akkoord. 

 

Eerste termijn. 

 

SGP refereert aan de houding van de fractie ten opzichte van grootschalige recreatieve- en 

toeristische attracties. Daarnaast merkt zij op, dat het beroep op de BART-middelen groter is dan de 

beschikbare middelen en dat keuzes gemaakt moeten worden. Aan de hand van de gemaakte 

keuzes kan gezegd worden hoeveel het gaat kosten. De fractie kiest er voor het budget niet te 

verhogen, maar prioriteiten te stellen. Zij stemt in met de in de nota gemaakte keuzes. 

D66 is blij met de nota en vindt de kwaliteit van de nota volledig. Toerisme en recreatie ziet de fractie 

als een van de grote motoren achter de groei van de werkgelegenheid in Flevoland. De nota gaat 

naar de mening van de fractie toch niet ver genoeg. Bijvoorbeeld: enerzijds wordt ingegaan op de 

noodzakelijke synergie, maar anderzijds worden de samenhangende, logische conclusies niet 

getrokken. Wordt het niet tijd voor een samenhangend netwerk van recreatieve zones? De fractie 

vindt, dat meer de nadruk op deze zones moet komen te liggen. Een samenhangend systeem van 

zones biedt voordelen boven versnippering van de voorzieningen over het gehele gebied. Zij stelt 

voor een hoofdsysteem met een hoofdroute. De verbinding van het Horsterwold met de 

Oostvaardersplassen ziet de fractie via een combinatie van natuur- en recreatieve zone. Dit zal van 

groot belang zijn voor de inwoners van Flevoland zuid. Bij de randmeerzone moet nadrukkelijk 

gestreefd worden naar verbreding landinwaarts. De nadruk ligt nu op de kustontwikkeling, maar de 

synergie met voorzieningen aan de binnenrand kan groot zijn. De ruimtelijke inpassing van recreatie 

en toerisme zal bij de fractie de komende jaren hoog op de agenda staan. Tot slot maakt zij een 

kritische opmerking over de manier van voorleggen van deze nota aan de staten.     

VVD merkt op, dat de conceptnota BART destijds ter bespreking aan de commissie is voorgelegd. 

De commissie heeft toen alleen kort kunnen reageren op het vrij verklaren van de nota voor de 

inspraak en de inhoudelijke, politieke discussie zou in PS plaatsvinden. In de tijd is de commissie 

wel geïnformeerd en hebben de statenleden de kans gehad hun inbreng te geven. Wel had de 

fractie het beter gevonden voor de beeldvorming, wanneer deze commissie over het ‘gehele’ dossier 

had kunnen beschikken, zoals bijvoorbeeld de antwoordnota, de ingekomen brieven enzovoorts. 

Een kritisch punt bij de vaststelling van de nota vindt zij, dat de nota geen inleiding heeft, maar een 

lange samenvatting en de vraag is hoe daarmee om te gaan voor de PS-vergadering. Zo heeft de 

fractie nog een aantal vragen over bijvoorbeeld het toeristische huis, positie van het FBT, werkwijze 

om Flevoland op de kaart te zetten, krijgt de nota een sectorale vorm of een interactieve vorm? De 

samenwerking is normaal gericht op de uitvoering van het BART, maar mag er van uitgegaan 

worden dat die acties ook het meest prioritair zijn? In een eerdere commissie is opgemerkt een 

volgorde in de prioriteiten te stellen, maar deze wens is niet vertaald in de nota, maar wel 

toegevoegd. De fractie kan hiermee wel leven, gezien ook de antwoordnota. Zij heeft nog een vraag 

over de financiële uiteenzetting, laatste zin, onder punt 3. zou ‘maximaal 3’ hieraan worden 

toegevoegd (subsidies). 

PvdA spreekt haar waardering uit over de nota. De fractie vraagt duidelijkheid over het gearceerde 

gedeelte, bij de som boven het plaatje. Zij ziet de situatie rondom de fietspaden als een knelpunt, 

ook omdat dit een van de punten is waarop recreatief gebied ‘gescoord’ kan worden. Over de rol en 

de uitvoerende positie van het FBT vraagt de fractie duidelijkheid. Zij vraagt zich verder af, of de 5 % 

toename werkgelegenheid reëel is. De fractie heeft geen opmerkingen op het Jaarprogramma BART 

2003. 

CDA merkt op, dat veel literatuur in elkaar geschoven is in deze nota. De fractie is voorstander van 

ontwikkeling in het stedelijk gebied en mist de recreatieve boulevards in het stuk. Die boulevards zijn 

de publiektrekkers. Zij mist ook de oplossingen bij de genoemde knelpunten en vraagt GS voor de 

PS-vergadering hierover een aantal richtingen, signalen te geven. De toeristen moeten hun geld op 

het platteland uit kunnen geven en de fractie vindt, dat hiervoor de faciliteiten ontbreken. 

ChristenUnie vindt de nota een compleet stuk en wacht de beantwoording van de gedeputeerde af. 

GroenLinks is van mening dat PS de nota nu moeten vaststellen. Het is een goede nota, die 2,5 jaar 

onderweg is. De fractie vindt het jammer, dat de uitvoering, het jaarprogramma, niet vanuit de 

recreatieve sector is vastgesteld. Hoor en wederhoor had moeten plaats vinden bij de Recron, als 

uitvoerend orgaan van de recreatieve branche. Bij de vaststelling blijkt, dat de wensenlijst groter is 

dan de beschikbare middelen en capaciteit. De provincie ziet een actieve rol van het FBT, terwijl de 

recreatieve ondernemers niet tevreden zijn over de gang van zaken bij en de dienstverlenende rol 

van het FBT. Deze ondernemers zien vanuit hun perceptie wat er moet gebeuren, op het gebied van 

regel- en wetgeving. Is er al toestemming van Brussel? Capaciteit en ondernemen vraagt binnen de 

sector een vertaling in participatie herbezinning van het Omgevingsplan. De recreatieve luchtvaart, is 

een beleidsterrein dat in het BART thuis hoort en wat de fractie mist. Daarnaast zou de fractie de 

actieve promotie op het toerisme binnen de agrarische sector via het bedrijfsleven willen zien en niet 

via het NLTO.  
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SP heeft waardering voor het werk, dat aan deze nota ten grondslag ligt. Het sleutelwoord van de 

fractie is bekend. Zij vindt het jammer, dat voor elke attractie betaald moet worden en betreurt het 

dan ook, dat de discipline openbare luchtrecreatie onder de afdeling EZ valt. De fractie is van 

mening, dat met het voltooien van de EHS een verstening van Flevoland over twintig/dertig jaar - 

met het oog op het integrale ontwikkelingsplan Almere – plaats zal vinden. Bovendien wordt nu al de 

helft van de provincie vol gebouwd met recreatieve bedrijven. Het is dan ook aan de provincie om 

keuzes te maken (subsidies). De fractie gaat wel akkoord met de budgetfinanciering. Zij merkt op, 

dat een scheiding blijft vanuit sociaal maatschappelijke invalshoek en vraagt GS of verstening het 

doel is en GS niet bang is voor het insluipen er van. Dit is een blijvend aandachtspunt voor de 

fractie. Zijn de fietspaden bestemd voor het maatschappelijk middenveld, de economie of voor alle 

fietsers?  

LPF heeft de indruk, dat het stuk compleet is. De fractie vindt de genoemde 5 % groei voor de 

werkgelegenheid wel reëel. 

 

Gedeputeerde gaat over tot beantwoording: 

- De ecologische hoofdstructuur is beschermd om verstedelijking tegen te gaan. 

- De ontwikkelingsmogelijkheden op recreatief en toeristisch gebied binnen de provincie is een 

probleem. De verschillende wetten en regelgevingen bieden weinig mogelijkheden en vrijheden.  

- De gemeenten zijn positief over het voorstel en moeten nu gaan meewerken.  

- Het is waar, dat projecten geformuleerd zijn, terwijl er weinig middelen tegenover staan. Dit 

betekent, dat keuzes gemaakt moeten worden.  

- De rol van het FBT is vooral die van ‘marketing en sales’ organisatie en die rol moet steeds 

duidelijker gaan worden.  

- De genoemde 5 % groei werkgelegenheid is niet irreëel en recreatie en toerisme is een 

belangrijke factor voor de economie.  

- Onlangs is door bureau Maris een onderzoek gedaan naar de landelijke fietsroutes in Flevoland. 

Dit onderzoeksrapport zal ter inzage gelegd worden in de leeskamer. Met gemeenten en 

participanten is over dit onderzoek gesproken en afgesproken, dat prioriteiten gesteld moeten 

gaan worden en de provincie zal kijken naar de mogelijkheid voor Europese middelen.  

- GS is geen voorstander van exclusieve recreatieve zones als zodanig en van partiële 

herbezinning van het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan is gekozen voor ‘hot spots’, een 

aantal plekken waar recreatie en toerisme zou kunnen plaatsvinden. 

- De nota BART is vooral gericht op de provinciale taken en daar vanuit opgesteld. 

- De verantwoordelijkheid voor het niet toezenden van de nota commissie en de Antwoordnota ligt 

primair bij het Presidium, maar zal alsnog toegezonden worden. 

- De ‘boulevards’ zullen zich moeten gaan ontwikkelen, maar ook hier wordt tegen regels 

aangelopen. 

- Recreatieve luchtvaart is bewust niet meegenomen, omdat het op dit moment nog geen 

zorgtaak, wettelijke taak is van de provincie. GS heeft dan ook nog geen visie op dit punt en 

wacht eerst de landelijke procedure af. 

- Opmerkingen over teksten zullen meegenomen en eventueel aangepast worden (een 

redactionele schoning). 

 

Tweede termijn. 

 

D66 gaat het niet om exclusieve recreatieve zones, maar om zones te incorporeren; om andere 

activiteiten in zones en stimuleringsmaatregelen voor extra recreatieve voorzieningen. Op het 

overzicht staan de financiële middelen voor het jaarprogramma. Zij vindt de genoemde ontwikkeling 

van het stedelijk gebied te weinig. De fractie is voornemens een amendement in te dienen tijdens de 

PS-vergadering. 

VVD heeft het antwoord op de vraag over het toeristisch huis gemist en vraagt de begrippenlijst 

meer te expliceren. De fractie maakt complimenten over de totstandkoming van het BART en stemt 

in met het voorstel. 

PvdA vindt het onderzoek naar de landelijke fietsroutes in Flevoland en het kijken naar Europese 

middelen voor de uitwerking een goede start. De fractie wil de achterliggende stukken voor de PS-

vergadering ontvangen (wordt toegezegd). 

CDA krijgt een bevestiging op de vraag of met ‘hot spots’ de recreatieve ontwikkelingen wordt 

bedoeld. De fractie vraagt aandacht voor de ontwikkeling van recreatie woningen in relatie tot de 

verblijfsduur en de verschillende regelgeving hierover.  

GroenLinks wilde van de gedeputeerde kwaliteit horen wat de wens is, want het punt blijft, dat de 

recreatiebranche organisatie onvoldoende heeft kunnen spreken over de rol en positie van het FBT. 

De branche zou een soort Raad van Commissarissen kunnen vormen, waarin de zeggenschap 

groter is over de functionele inzet van het FBT. Een aandachtspunt is, dat er iets zou moeten 

gebeuren wat de werkvloer vraagt. De synergie vindt op deze manier te weinig plaats. De opmerking 

over de partiële herbezinning Omgevingsplan was ook bedoeld als aandachtspunt. De 
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randvoorwaarden en regelgeving voor de groene ruimte en water is cruciaal, zodat niet permanent 

een discussie hierover hoeft plaats te vinden. De fractie heeft weinig gehoord over de fiscale 

voorwaarden. Dit is wel des ondernemers, maar wel een feit. 

SP vindt, dat recreëren een zaak is voor alle mensen binnen en buiten de provincie. De fractie 

betreurt het dan ook, dat de voorstellen niet voor alle mensen zijn. 

 

Gedeputeerde gaat over tot beantwoording in tweede termijn.  

- De opmerking over de eisen van “Brussel” over de recreatiewoningen en de verblijfsduur wordt 

meegenomen. 

- FBT is een van de leden van het TRN. Onder TRN hangt bijvoorbeeld het onderdeel Latel 

Holland. Over de samenwerking TRN is niet zo gediscussieerd. Het is de taak en de doelstelling 

van het ministerie van Economische Zaken. Door voortschrijdende tijd is het idee voor een 

nationale samenwerking tot het nulpunt gedaald.  

- Verwijst voor de recreatieve zones naar het Omgevingsplan. Hierin staat duidelijk aangegeven 

hoe de provincie met de verschillende functies om wil gaan.  

- De EPD-middelen zijn in eerste instantie bedoeld voor de stedelijke ontwikkeling, maar kan ook 

aan groene kernen worden besteed. 

- Uit de Antwoordnota is het signaal uit de samenleving te lezen. 

- De taak van het FBT is al verwoord in eerste termijn. Over een Raad van Commissarissen is 

gesproken, alleen het signaal hierover uit bijvoorbeeld de Recron is niet gekomen. 

 

Conclusie: De commissie verzoekt het college:  

- de Antwoordnota BART aan de individuele commissieleden toe te zenden 

- het rapport Onderzoek LF-routes Flevoland van ing.bureau Maris in de leeskamer ter inzage te 

leggen; 

- het statenvoorstel met daarbij behorende stukken redactioneel te schonen en 

- de bijgevoegde begrippenlijst aan te vullen met ‘alle’ afkortingen. 

Daarnaast adviseert de commissie het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen 

in Provinciale Staten. De fracties van CDA en D66 geven aan amendementen te zullen indienen en 

zij zullen de andere fracties daarvan, vooraf een kopie verstrekken. 

 

b. Ontwikkeling Glastuinbouwgebied Luttelgeest II 

 

Eerste termijn. 

 

SGP vraagt naar de rol en positie van de gemeente Noordoostpolder. 

D66 wil graag weten waarom de ABN/AMRO is afgehaakt. 

PvdA is ook benieuwd naar de positie van de gemeente NOP en vraagt duidelijkheid over de ‘nog 

nieuw toe te treden partner in het consortium’ en de taken van de Grontmij, op pagina 2 van het 

voorstel. 

CDA is benieuwd naar de positie van de gemeente NOP en de haalbaarheid van het project 

wanneer er geen nieuwe partner gevonden wordt. Is er zicht op een nieuwe partner? Is het innemen 

van de grond- posities door de projectontwikkelaar gedaan? 

GroenLinks gaat er vanuit, dat de nieuwe partner ook 50.000,-- Euro moet inleggen. De fractie 

vraagt zich af welke rol de Grontmij speelt en onder welke randvoorwaarden. Heeft de Grontmij de 

rol als ‘kwartiermaker’, maar wie is dan de aannemer van de feitelijke taken? 

LPF vraagt wat verstaan wordt onder ‘private partijen’. De fractie zet vraagtekens of partijen wel mee 

willen doen. Wat gebeurt er wanneer de provincie niet meedoet? 

 

De gedeputeerde geeft aan, dat de rol van de gemeente NOP noodzakelijk is voor het aanvragen 

van Europese subsidie (een overheid moet partij zijn). De gevraagde 50.000,-- Euro (risicodragende 

voorfinanciering) is nodig om tot een versnelling van het proces te komen. De positie van de 

Grontmij zou voor het instappen van een nieuwe partij verlammend kunnen werken (onafhankelijk 

onderzoek). Het is een moeizaam proces, mede door het ministerie getrokken. In deze fase heeft de 

gemeente NOP gezegd door te zullen gaan, omdat het voor nieuwe werkgelegenheid belangrijk is. 

Als de provincie niet bijdraagt (via EPD) gaat het project niet door. De ABN/AMRO heeft zich terug 

getrokken door herpositionering van activiteiten.    

 

Tweede termijn. 

 

PvdA betreurt de belemmerende factoren van het ministerie. De fractie wil graag weten om hoeveel 

arbeidsplaatsen het zou gaan. Zij is niet overtuigd en maakt een voorbehoud. 

SGP heeft nog geen antwoord gehad op de vraag ‘waar de NOP staat’. 

CDA is de positie van de Grontmij als projectontwikkelaar nog niet helemaal duidelijk en over de 

haalbaarheid van het project bestaat bij de fractie nog onduidelijkheid. 
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GroenLinks vraagt in welke mate de provincie iets aan de lichtemissie voor nieuwe vestigingen kan 

doen. 

LPF begrijpt, dat wanneer de provincie niet mee doet, het project niet doorgaat. Geldt dit ook als een 

externe partij niet mee doet en de fractie vraagt zich af of er dan niet gezocht wordt naar een partij 

die niet bestaat? 

 

Gedeputeerde zegt toe het aantal arbeidsplaatsen uit te zoeken. Van het college van B&W van de 

gemeente NOP heeft GS vernomen, dat zij actief verder wil gaan met het project. De voorwaarde 

voor de 50.000,-- Euro is, dat andere partners ook bijdragen. De opmerking over de lichtemissie 

wordt meegenomen. 

 

Conclusie: De commissie verzoekt het college uit te zoeken om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat bij 

realisering van het Glastuinbouwgebied Luttelgeest II. Zij adviseert het Presidium het voorstel van 

het college aan de orde te stellen in Provinciale Staten. Daarbij wordt aangemerkt, dat de fractie 

PvdA een voorbehoud heeft gemaakt. 

 

c. EPD-aanvraag project Busstation Emmeloord, projectnummer EPT 101007 

 

LPF vraagt naar de totale kosten van het project busstation Emmeloord. 

GroenLinks vraagt duidelijkheid over de voorwaarden van (Europese) subsidies.  

 

De gedeputeerde legt uit, dat in het verleden door GS een toezegging voor dit project is gedaan en 

GS nu die toezegging gestand doet door een provinciale cofinanciering beschikbaar te stellen. Hij 

zegt toe de totale investering van het project na te zullen gaan en de commissie hierover te 

informeren. 

   

Conclusie: De commissie verzoekt het college na te gaan hoe groot het totale investeringsbedrag is. 

Zij adviseert het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen in Provinciale Staten. 

 

d. Voorbereidingskrediet huisvesting 

 

De voorzitter stelt een correctie in de tekst voor en wel onder punt 1., pagina 1., 

Voorbereidingskrediet van 2.700.000,-- Euro te wijzigen in: 1.300.000,-- Euro.  De commissie stemt 

hiermee in. 

 

SP vindt een bedrag van 1.300.000,-- Euro hoog. 

GroenLinks vraagt zich af wat de noodzaak is om dit voorstel aan de commissie en/of de staten voor 

te leggen.  

CDA heeft geen bezwaar tegen het voorstel als zijnde een voorbereidingskrediet, alleen zij is 

huiverig voor wat hier na volgt. Dit vervolg wil zij dan ook op haar merite kunnen beoordelen. Naar 

de mening van de fractie is over de groei van het personeelsbestand in het verleden afspraken 

gemaakt. 

PvdA vraagt wanneer de genoemde rapportage verwacht kan worden. 

SGP merkt op, dat het om een hoog startbedrag gaat en herinnert GS en de commissie aan het 

‘leerproces’ van het project ‘De Blauwe Dromer’. Het gaat hier om hetzelfde adviesbureau en de 

fractie ziet toch onduidelijkheden van de taken en afspraken, die bij dat bureau zijn neergelegd. Is er 

voor het genoemde bedrag een stuk, dat aanbesteding gereed is? Zij vraagt hier goed naar te kijken. 

Tijdens de algemene beschouwingen worden de financiële stukken voorgelegd en het is dan de 

vraag waar de prioriteiten neergelegd moeten worden. Bij de 4 % groei zet de fractie vraagtekens, 

gezien ook de wens om de bureaucratie terug te brengen. 

LPF sluit zich aan bij het standpunt van de SGP over het terugdringen van de bureaucratie, de 4 % 

en de hoogte van het gevraagde bedrag als voorbereidingskrediet. 

 

Gedeputeerde antwoordt: 

- In juni aanstaande kan de rapportage en een plan verwacht worden in de commissie. 

- Er zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen de groei van de provincie en de groei van 

het personeelbestand. In Den Haag leeft het plan om grote delen van taken van de Rijks 

overheid over te brengen naar de provincie. Dus een autonome groei van de provincie door 

overheveling van taken. GS vindt de genoemde 4 % groei dan ook niet irreëel. Dit percentage 

kan verder onderzocht worden, maar zal dan op basis van een aantal aannames plaatsvinden. 

- GS verwacht, dat voor het bedrag van 1,3 miljoen Euro het project aanbesteding gereed is, mits 

de gedane aannames juist zijn. 

- De leerpunten van de “Blauwe Dromer” zijn meegenomen en GS is hierop alert. 

- De keuze van wel of niet verbouwen heeft GS niet, omdat het niet meer voldoet aan de Arbo-

normen/eisen. 
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Conclusie: De commissie acht het haar aangeboden stuk voldoende toegelicht en besproken en 

adviseert tot behandeling in Provinciale Staten. 

 

e. Voorjaarsnota 2003 

 

SP vraagt of het aantal vacatures momenteel hoger uitvalt dan normaal bij de provincie. Is het 

gevolg dan, dat die vacatures ingevuld worden door inhuur van tijdelijk personeel, zodat het bedrag 

wat voorzien was wordt overschreden? De fractie vindt aan het ziektepercentage wat gedaan moet 

worden. 

GroenLinks mist standaardisering van de bedragen (in- of exclusief BTW). 

VVD vindt de wijze jammer, waarop pagina 19, laatste zin, eerste alinea geformuleerd is 

(bedrijfsvoering). 

 

De gedeputeerde legt uit, dat de organisatie is gegroeid van een organisatie met een redelijk stabiel 

personeelsbestand naar een organisatie met natuurlijk verloop van personeel en waarin nieuwe 

functies ontstaan. Op deze nieuwe functies komen jonge personeelsleden, die na verloop van tijd 

weer vertrekken, waardoor een kortere levensduur van mensen binnen de organisatie ontstaat. Dit 

leidt weer tot vacatures en tot knelpunten op een aantal afdelingen, zoals bijvoorbeeld bij de 

handhaving. Bij de genoemde 13,2 fte’s gaat het om een aantal bestaande, openstaande vacatures 

en een aantal nieuwe functies, zowel intern als extern. Het ziektepercentage is mede gestegen door 

een aantal langdurige zieken.  

 

Conclusie: De commissie adviseert het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen 

in Provinciale Staten. 

 

f. Algemene wijziging (10
e
 wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland 

 

SGP vraagt of GS consequenties verwacht uit de technische bijstand Europees Programma – 

reserve begroting 2003, 130.000,-- Euro (was niet berekend). 

Gedeputeerde antwoordt, dat het deel advocaatkosten onvoorzien blijft. Bij de eindafrekening zal de 

definitieve bijdrage vastgesteld worden. 

 

Conclusie: De commissie adviseert het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen 

in Provinciale Staten, hoewel zij formeel hierover geen oordeel hoeven te vellen. 

 

5. Ter bespreking 

a.  Vaststellen Jaarprogramma BART 

Dit agendapunt is samen met agendapunt 4.a. Vaststelling gewijzigde nota BA behandeld, zie ook 

agendapunt 4.a. 

 

VVD vraagt waarom op pagina 8., basiscondities versterken (BART strategie E5) BART-middelen 

(15.000,-- Euro) worden ingezet in het kader van de IIVR maatregel. 

 CDA vraagt de projecten in overeenstemming te brengen met de middelen. 

 

Gedeputeerde neemt de vraag van de VVD mee en komt hierop terug en zegt toe het voorstel 

redactioneel te schonen. 

 

Conclusie: De commissie verzoekt het college het Jaarprogramma BART redactioneel te schonen en 

de begrippenlijst aan te vullen. Zij neemt kennis van het door het college voorgenomen beleid.  

 

b. Organisatieverandering Wegen en Verkeer, fase 3, gedeelte procedures en organisatiestructuur 

 

SGP merkt op, dat de commissie in het duale stelsel over dit onderwerp geen oordeel hoeft te vellen. 

De fractie wil graag de financiële consequenties uitgewerkt hebben. 

VVD merkt op, dat de reorganisatie alleen binnen de bestaande financiële kaders kan blijven als het 

overgrote deel van de medewerkers  functievolger is en als de medewerker, waarvoor – ten gunste 

van de 5 % efficiencywinst -, een andere functie moet worden gezocht, geplaatst kan worden op de 

op te lossen knelpunten.    

GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van het SGP. De fractie vraagt zich af, wanneer het MT wel 

denkt de 5 % efficiency te halen. De dertien besluitvormingspunten van GS moeten nu integraal 

meegenomen worden. Zijn de bureaus al ingevuld en waarom komt later een voorstel over de sector 

controller? 

LPF heeft geen inhoudelijke mening, maar vindt wel dat minimaal 5 % efficiency als resultaat 

behaald zou moeten worden. 
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Gedeputeerde: 

- De bestaande financiële kaders voor deze reorganisatie worden gevormd door de beschikbare 

loonsom voor Wegen en Verkeer en het deel van de programmagelden voor Wegen en Verkeer, 

dat gebruikt wordt voor externe inhuur. In combinatie met de 5% efficiencywinst moet dit de 

ruimte bieden om de organisatie van de afdeling Wegen en Verkeer efficiënter in te richten, een 

aantal knelpunten op te lossen en iedereen te herplaatsen. 

- Het invullen van de 5% efficiency wordt op dit moment uitgewerkt. Dat kan mede bereikt worden 

door het hergroeperen van taken. Naar verwachting is dit in concept gereed voor de 

zomervakantie. We denken de 5% te behalen door een nieuwe structuur te kiezen waarbij 

minder overdrachtsmomenten zitten en door met een leidinggevende laag minder te werken. 

- In de nu voorliggende fase gaat het om het vaststellen van de nieuwe structuur voor de afdeling.  

- De positie van de sectorcontrollers wordt op dit moment voor het hele concern uitgewerkt. De 

uitkomst daarvan zal voor Wegen en Verkeer een gegeven zijn.  

 

Conclusie: De commissie neemt kennis van het door het college voorgenomen beleid. Zij merkt nog 

op, dat formeel de commissie geen oordeel hoeft te vellen.  

 

6. Ter kennisneming  

De voorzitter stelt voor de voortschrijdende besluitvormingsagenda, punt 6.a. voor de volgende 

vergadering ter bespreking te agenderen. De commissie stemt hiermee in. 

 

CDA verbaast zich over de EPD-aanvraag “Doorstart Standslandgoed De Kemphaan” gezien de huidige 

financiële situatie van De Kemphaan, punt 6.h. 

VVD  heeft dezelfde vraag als het CDA.  

 

Gedeputeerde geeft aan, dat het om een EPD-aanvraag gaat, die al meer dan een jaar loopt en 

inmiddels is goedgekeurd. Het bedrag is nog niet uitbetaald, omdat de continuïteit verzekerd moet zijn. 

Hierover is overleg met de gemeente Almere.  

 

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

 

7. IPO-aangelegenheden 

De stukken voor  bestuurlijk overleg IPO worden altijd ter kennisname aan de commissie aangeboden. 

 

8. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

LPF stelt  voor de stand van zaken rond Flevo Herb te agenderen voor een volgende vergadering.  

Gedeputeerde geeft een korte uitleg van de stand van zaken en deelt mee, dat dit onderwerp bij de 

afwikkeling van de EPD-aanvraag aan de commissie wordt voorgelegd. 

 

9. Rondvraag 

- SGP verzoekt de voorzitter de opmerking over het inbrengen van meer dualisme in de commissie      

mee te nemen naar het Presidium, zodat meer ruimte en tijd gegeven kan worden aan de 

kaderstellende rol, bijvoorbeeld op het gebied van personeel en organisatie. De voorzitter neemt het 

verzoek mee naar het Presidium. 

- VVD vraagt naar de stand van zaken rondom de multi modale overslagcentrale in Lelystad. 

Gedeputeerde zegt een mededeling hierover toe in de volgende vergadering. 

- ChristenUnie vraagt wanneer het actieplan 2003 Landbouwnota tegemoet gezien kan worden en of 

er iets gezegd kan worden over de aanstaande Floriade. Gedeputeerde antwoordt, dat het actieplan 

2003 zo spoedig mogelijk aan de commissie voorgelegd zal worden.  

- SP geeft aan het beleidsterrein personeel en organisatie kritisch te zullen blijven volgen, zeker daar 

waar het gaat om het uitgangspunt van goed werkgeverschap.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel & Organisatie, Onderwijs 

 

 

Datum Onderwerp/toezegging Verwacht 

16-04-‘03 Nota BART 

Toezenden Antwoordnota BART, redactionele schoning en ter 

inzage leggen van het onderzoek naar de LF-routes in 

Flevoland. 

Jaarprogamma BART 

Inzetten BART-middelen in het kader van IIVR-maatregel 

(pagina 8, Basiscondities versterken BARTstrategie E5) 

 

Zo spoedig 

mogelijk 

 

Zo spoedig 

mogelijk 

16-04-‘03 Glastuinbouwgebied Luttelgeest II 

Onderzoek naar het aantal arbeidsplaatsen 

 

Zo spoedig 

mogelijk 

16-04-‘04 EPD-aanvraag busstation Emmeloord 

De hoogte van het totale investeringsbedrag 

 

Zo spoedig 

mogelijk 

16-04-‘03 Stand van zaken MOL 

Mededeling 

21 mei 

   

 

 

 


