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Aanwezig zijn: 

J.W. van der Pijll (voorzitter), mevrouw J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), de heren J.E. Purvis (VVD),  R.T. Oost 

(CDA), P. Zijlstra (CDA), C.J.M. Goossens (PvdA), W. Baarsen (ChristenUnie), E. Schaap (GroenLinks), M. 

Bogerd (SGP), J. Kalkman (fractie Kalkman) en J.P. Visser (fractie Visser) en de dames L.M. Bouwmeester-

den Broeder (gedeputeerde), M.F.A. Haselager (secretaris), H.E.J. Geluk (SPV) en K.E. Kloetstra 

(uitvoerend secretaris). 

 

Afwezig zijn: 

Mevrouw M.P.M.M. van der Wee (GroenLinks), de heren H.A. Kramer (VVD), G. Kolstee (CDA),  J. Bos 

(PvdA), B. Brand (ChristenUnie) en L.D. van der Wal (D66). 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Verslag van 21 november 2002  

Het verslag wordt met inachtneming van onderstaande wijzigingen vastgesteld. 

De VVD brengt de onderstaande wijzigingen in agendapunt 4.a. Provinciaal Uitvoeringsprogramma 

(PUP) gebiedsgerichte inrichting Landelijk Gebied 2003-2006: 

- als eerste zin toevoegen: De VVD maakt ter zake van de ambitie een onderscheid tussen kwaliteit, 

kwantiteit en de factor tijd; 

- toevoegen 1
e
 zin tussen de woorden ‘ambitie’ en ‘van de provincie’: ten aanzien van de kwaliteit en 

- toevoegen aan het einde van de laatste zin: alsmede een fasering in de omvang. 

 

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

worden aangepast. 

 

3. Mededelingen 

-  Bericht van verhindering ontvangen van: mevrouw M.P.M.M. van der Wee (GroenLinks), de heren 

H.A. Kramer (VVD), G. Kolstee (CDA), J. Bos (PvdA), L.D. van der Wal (D66) en B. Brand 

(ChristenUnie).  

- Gemeente Noordoostpolder heeft het college gemeld dat het gemeentebestuur wil deelnemen aan 

de oprichting van de Stichting Digitale Catalogus Flevoland onder het voorbehoud dat de jaarlijkse 

bijdrage voor deze catalogus niet meer dan € 10.000 bedraagt. Verder heeft het gemeentebestuur 

ons meegedeeld dat wordt afgezien van deelname aan het Erfgoed Centrum Flevoland omdat zij 

wenst dat de inwoners in het gemeentehuis de historische documenten moeten kunnen raadplegen 

en omdat de gemeente verwacht binnenkort over een goedgekeurde archiefbewaarplaats te 

beschikken. Het college heeft kennisgenomen van beide besluiten. 

- De inspraakbijeenkomst ‘Landbouwnota” vindt plaats op donderdag 9 januari 2003 van ongeveer 

13.00 tot 17.00 uur. Acht organisaties hebben zich aangemeld (acht van de elf). 

- De commissieleden kunnen na de vergadering gebruik maken van een warme maaltijd in het 

restaurant.  

- Het conceptverslag van de vergadering van 16 januari 2003 zal uiterlijk maandag 3 februari 2003 

aangeboden worden. De commissie stemt hiermee in. 
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De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Statenvoorstellen 

a. Verordening Vrijstelling schadelijke soorten 

De voorzitter stelt voor agendapunt 5.a. Nota Flora en Fauna Flevoland, Antwoordnota en Verordening 

Vrijstelling schadelijke soorten bij dit agendapunt te betrekken. De commissie gaat hiermee akkoord. 

 

Eerste termijn. 

 

SGP vindt, dat de in de nota genoemde dieren schepsels van God zijn waar dan ook voorzichtig en 

zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Toch vindt de fractie, dat daar waar het daadwerkelijk gaat om 

schade en overlast beperkt en op verantwoorde wijze opgetreden mag worden binnen het beheer van de 

bestaande gebieden. De SGP is van mening dat dit op een goede manier in de nota is uitgewerkt. Twee 

zaken spreken de fractie aan, te weten: 1. terug dringen van de bureaucratie en 2. toezicht en 

handhaving. De fractie kan instemmen met de voorstellen genoemd onder de agendapunten 4.a. en 5.a. 

PvdA complimenteert GS met de uitvoerige en aandachtige wijze van behandeling van dit onderwerp 

met de belangengroeperingen, dat geleid heeft tot een evenwichtige nota en beleidslijnen. De fractie 

vindt het terecht dat GS zich in de nota beperkt tot de huidige bevoegdheden en constateert dat een 

eventuele aanpassing van de wet (naar aanleiding van moties in de tweede Kamer) de taak van de 

wetgever is.  Het is terecht dat GS hier niet op in gaat.  Met deze nota en verordening is een goed 

evenwicht gevonden tussen de belangen op economisch gebied en landbouw, tegenover de duurzame 

natuur en flora en fauna regelgeving. Vermindering van de bureaucratie vergt  een heldere  systematiek 

van ontheffingverlening op basis waarvan voor een langere termijn het wild kan worden beheerd. Het 

belang dat wordt toegekend aan het behoud van de diversiteit van soorten en het handhaven van een 

redelijke stand van de soorten wordt onderschreven. Omdat de uitvoering van het beleid wordt 

uitbesteed vraagt de PvdA aandacht voor de informatie-uitwisseling en de manier van handhaving. 

VVD merkt op geen aangepaste verordening (agendapunt 4.a.) aangetroffen te hebben. Gezegd is, dat 

alle opmerkingen die gemaakt zijn in de antwoordnota, worden verwerkt in de nota flora en fauna. Zo 

zullen die opmerkingen, wijzigingen in een bepaalde context in die nota gezet worden en weten de 

fracties nu niet hoe het uiteindelijke voorstel aan PS eruit ziet. De fractie ziet wel een aantal 

opmerkingen over bijvoorbeeld kraaien, kauwen en vossen. Zo is er de  bereidheid vrijstelling voor het 

doden van kraaien en kauwen te geven voor de gemeente NOP. Dit bevreemdt de fractie, omdat de 

provincie beleid voor de hele provincie vaststelt. De fractie vindt dat makkelijker een ontheffing moet 

kunnen worden verkregen voor afschot van vossen. Samenvattend vindt de fractie, dat de nota en de 

verordening niet rijp zijn voor behandeling in PS, hangende de context waarin een en ander wordt 

opgenomen. Zij stelt voor de aangepaste nota en de verordening nog een keer in deze commissie te 

behandelen. 

GroenLinks vindt dat zij nu al wel conclusies kan trekken omdat de antwoordnota voldoende 

duidelijkheid biedt ten aanzien van de definitieve nota en verordening. De urgentie van behandeling in 

januari pleit hier voor. De definitieve verordening moet dan nog wel voorgelegd worden. De fractie deelt 

het standpunt van de PvdA over de wetgever. De fractie vindt het erg belangrijk dat de provincie meer 

doet om Flevolands groene buitenruimte kwalitatief te verbeteren en ontwikkelen en zorg draagt voor 

een adequate bescherming van de biotoopkwaliteit van de leefomgeving. Integraal beleid voor de 

bescherming van flora en fauna is dan noodzakelijk. De fractie is terughoudend over de aanwijzingslijst, 

omdat deze zich moet beperken tot uitzonderingsgevallen.  

Dan de invoering en operationeel worden van de faunabeheereenheid. Zij vraagt een toelichting op het 

begrip ‘jachtrecht’ en ‘jachthouder’ en het gebruik van opbrengsten van jachtrechten voor soortenbeheer. 

Belangrijk is, dat naast de landelijke wetgeving de provinciale aanpak gecommuniceerd wordt; een 

sectorale voorwaarde dat in de aanpak hoort. Verder is de fractie van mening, dat in een plan van 

aanpak of uitvoeringsplan van de faunabeheereenheid meer mogelijkheden verwoord moeten worden 

wat er gedaan moet worden om het ‘moorden’ te vermijden (bijvoorbeeld de bosmuis). Voor integrale 

biotoopverbetering is het belangrijk dat landbouw en natuurbeheer geïntegreerd worden. Het 

vastgestelde schadebedrag in Flevoland is ontleend aan het landelijk gemiddelde en volgens 

GroenLinks te laag.  De fractie vindt  30 % legselverlies van weidevogels eigenlijk veel te hoog is. Het 

zoeken en rapen van kievitseieren is binnen Flevoland geen traditie. Zij vraagt dan ook het rapen van 

kievitseieren te verbieden. Omdat in naburige provincies niet geraapt mag worden komen anders veel 

rapers van buiten de provincie, die niet aan nestbescherming doen, hier heen. De fractie vraagt wanneer 

de faunabeheereenheid operationeel is, hoe zich dat vertaalt in een jaarprogramma en 

meerjarenprogramma, en wat de taak en de rol van de Stichting Faunabeheer is. Zij roept nog een keer 

op restrictief om te gaan met het op voorhand geven van toestemming om dieren te mogen doden. 
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ChristenUnie merkt op, dat andere provincies naar aanleiding van dit soort nota’s voorlichtingsbijeen-

komsten houden. De fractie vraagt of GS ook voorlichtingsbijeenkomsten gaat houden. De ChristenUnie 

vraagt of het bekend is dat drie Nederlandse provincies een samenwerkingsovereenkomst hebben, wat 

een goed functionerend faunabeheereenheid tot gevolg heeft. Gaat de provincie ook samenwerken met 

andere provincies? De vos en kraaiachtigen houden huis in bossen en weiden. De fractie kan geen 

evenwicht  constateren, want er is meer dan bos en weide, namelijk het water. Zo is geconstateerd, dat 

de ‘visstand’ in Markermeer en Ijsselmeer terugloopt, en dat de jacht op aalscholvers verboden is. Zij 

vraagt hiervoor dan ook aandacht en hecht verder belang aan goede handhaving. De fractie 

complimenteert de steller van de nota en stemt in met de agendapunten 4.a. en 5.a.  

De fracties Visser en Kalkman gaan akkoord met de voorstellen onder 4.a. en 5.b. 

CDA  merkt vooraf op, een formeel voorbehoud te maken op agendapunt 4.a omdat de woordvoerder 

over dit onderwerp afwezig is. De fractie betwijfelt of in deze nota het maatschappelijk denken juist 

verwoord is  (GroenLinks) gezien de Haagse politiek (moties). De provincies krijgen ruimte om daarmee 

iets te doen. Het is voor de provincie een uitdaging om ruimte te creëren voor een goed toepasbare 

regelgeving (belangen, schadegevallen) en een betere handhaving, en daarbij overbodige bureaucratie 

tegen te gaan . Over de problemen binnen de stedelijke gebieden moet goed worden nagedacht. 

Bestrijding van spreeuwen moet mogelijk zijn. Weidevogelbeheer is een goede zaak en moet 

gestimuleerd worden; ontheffing voor het beperken van de aantallen van vossen en kraaiachtigen 

moeten daarom worden verleend. De fractie vraagt zich af  wie de wildbeheereenheid en de organisatie 

daarom heen betaalt. Zijn er ook middelen voor de faunabeheereenheid en belangstellenden om deze in 

te richten? Ook zij vindt, net als de VVD, dat op dit moment er geen zicht is hoe de definitieve 

verordening eruit komt te zien. Het is daarom goed de definitieve versie nog een keer tegen het licht te 

houden. Bij beheer en schadebestrijding worden edelherten en grote hoefdieren genoemd. Wij weten 

allemaal dat hun leefgebied binnen Oostvaardersplassen beperkt is, dus vindt de fractie het terecht, dat 

invloed wordt uitgeoefend om hier populatiebeheer uit te voeren . Op pagina 24  worden geen 

aanvullende eisen gesteld over de omvang van de verschillende populaties en zo wordt de 

verantwoordelijkheid bij de uitvoerders gelegd. De definitie (dieren zijn schepsel van God) genoemd door 

de SGP ondersteunt de fractie en wijst erop dat de provincie ook een verantwoordelijkheid heeft. 

Ingrijpen kan noodzakelijk zijn om verhongering van grotere aantallen dieren in de winter te voorkomen. 

Het gaat om de dieren en het imago van de parel: ‘Oostvaardersplassen’.  

 

De gedeputeerde gaat in op de gemaakte opmerkingen en beantwoordt de vragen. 

- Op een goede manier omgaan met de flora en fauna is waardevol. De Flora & Faunawet is in feite 

een beschermingswet, waarin uitzonderingen gemaakt worden voor een aantal nader omschreven 

redenen. Die uitzonderingen worden in de voorliggende nota uitgewerkt.  

- De bureaucratie is een belangrijk probleem en zal terug gedrongen moeten worden. De provincie 

heeft daarom aan het ministerie gevraagd wat te doen aan bijvoorbeeld de publicatieplicht in de 

Staatscourant; hierop is nog geen antwoord ontvangen. 

- Verschillende organisaties houden  toezicht en handhaven de regels. Zowel de Stichting de 

Faunabeheer Flevoland als de provincie hebben medewerkers die belast zijn met toezicht en 

handhaving.  

- Dankt de commissieleden voor de gemaakte complimenten. Het is een onderwerp dat zeer leeft en 

emoties oproept en GS denkt met de nota en de verordening een evenwichtige en zorgvuldige 

beleidslijn gevonden te hebben.  

- Aan de hand van deze evenwichtige beleidslijnen moet er een faunabeheerplan komen, wat een 

goed middel is om bijvoorbeeld aan populatiebeheer te doen, en daarbij de relaties met andere 

beheersoorten te betrekken. Met de ervaring van de grootte van de terreinen, de schade die de 

dieren kunnen aanrichten kan een goed plan gemaakt worden. Vervolgens kan het plan getoetst 

worden en door GS vast gesteld worden waar dan weer bezwaar tegen gemaakt kan worden. 

- Het is van belang dat de faunabeheereenheid spoedig begint met het opstellen van een 

faunabeheerplan en dat GS deskundige mensen aanwijst. Zo lang er geen Faunabeheerplan is, is 

het moeilijk op voorhand ontheffing te verlenen en zo doende de bureaucratie te verminderen. Voor 

bijna iedere aanvraag moet afzonderlijk ontheffing verleend worden. 

- Wettelijk wordt de nota door GS vastgesteld en de verordening door PS. Het vaststellen van de 

verordening is noodzakelijk om door te kunnen gaan met het beleid. Het is waar, dat de nota nog 

niet is aangepast, maar daarom is de antwoordnota meegezonden. De inhoud zal niet veranderen. 

De aangepaste versies zullen voor de PS-vergadering van januari aanstaande toegezonden worden. 

- Iedereen is gebaat bij een zo spoedig mogelijke vaststelling van het provinciale faunabeleid. 

Natuurlijk kan de aangepaste nota nog een keer in de commissie behandeld worden, maar dit leidt 

tot een ongewenste vertraging in de besluitvorming gelet op de maatschappelijke context. 
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- Communicatie is belangrijk. Veel mensen zijn bij de bijeenkomst van de provincie geweest; deels ter 

informatie en deels voor bezwaren. Hiervan is een verslag gemaakt, dat in de bijlage is 

meegezonden. 

- Met elkaar moeten wij denken aan integrale landbouw en natuurbeheer. 

- Indien de regelgeving naar aanleiding van de aangenomen moties in de Tweede Kamer verandert 

zal nog een keer naar het provinciale beleid gekeken worden. 

- Of 30% legselverlies hoog is, is altijd arbitrair. Dit percentage is afkomstig van Landschapsbeheer. 

30% legselverlies vormt op zichzelf nog geen bedreiging voor het voortbestaan van de soort. Uit de 

jaarrapportage van Landschapsbeheer  blijkt het broedresultaat van de kievit niet verbeterd, maar is 

het legselverlies in Flevoland relatief gunstig ten opzichte van elders in het land.  

- Voorlichtingsbijeenkomsten zijn mogelijk, maar of daar nog behoefte aan is, is de vraag. Het blijkt 

dat de mensen de provincie goed weten te vinden, wanneer ze iets willen weten. 

- Flevoland heeft zelf voldoende hectares om een eigen faunabeheereenheid te hebben en i.t.t. 

andere provincies is de uitvoering van het faunabeheer hier al jaren op provinciale schaal 

georganiseerd. Samenwerking met naburige provincies levert bij de uitvoering van het beheer weinig 

winst op gelet op de eilandsituatie en het afwijkende grondgebruik in Flevoland ten opzichte van het 

oude land. De schadeproblematiek in Flevoland wijkt daarmee af van de omgeving. 

- De opmerking over het verbod op het jagen van aalscholvers wordt voor kennisgeving aangenomen.  

- Pagina 24, populatiebeheer: het antwoord staat op dezelfde pagina onder “afschot van grote 

hoefdieren..”. “Afschot van grote hoefdieren (edelhert, damhert, wildzwijn en ree) kan alleen worden 

toegestaan op basis van een faunabeheerplan.  Voor de grote hoefdieren moet daarbij ingegaan 

worden op de relatie tussen voedselaanbod en populatieomvang. Omdat dit voedselaanbod mede 

bepaald wordt door de populaties ganzen, heckrunderen en konikspaarden zullen deze relaties in 

het plan aan bod moeten komen. Behalve het bezit van een jachtakte stelt de provincie geen 

aanvullende eisen voor de uitvoering van afschot van grote grazers. De bepalingen van de Flora & 

faunawet voorzien er in dat het doden van dieren zorgvuldig moet geschieden, waarbij onnodig lijden 

wordt voorkomen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de uitvoerders. Een faunabeheerplan 

wordt opgesteld door of in opdracht van de faunabeheereenheid en beoordeeld door een andere 

instantie nl. GS. GS kan gevraagd worden politieke verantwoording af te leggen over de 

goedkeuring (of afwijzing) van een faunabeheerplan.” 

- De Faunabeheereenheid is opgericht als Stichting, de akte is bij de notaris neergelegd en in principe 

kan de organisatie in het nieuwe jaar van start gaan.  

- Relatie tussen Stichting Faunabeheereenheid en Stichting Faunabeheer Flevoland. De naamgeving 

is wat verwarrend, maar in de praktijk komt het erop neer, dat de Faunabeheereenheid Flevoland de 

wettelijke en bestuurlijke rol (van een faunabeheereenheid) op zich gaat nemen en de feitelijke 

uitvoering (schadebestrijding) door de Stichting Faunabeheer wordt gedaan, zoals dat tot nu toe in 

Flevoland al gebeurde. 

- De oprichting heeft lang op zich laten wachten door financieringsproblemen elders in het land, daar 

is men nu uit. Provincies krijgen van het Rijk voor de uitvoering van de Flora & Faunawet een klein 

bedrag. Doordat Flevoland al een voor de hele provincie werkende wildbeheereenheid heeft in de 

vorm van de Stichting Faunabeheer Flevoland zijn de kosten hier wat lager en zijn er daarom geen 

financiële problemen.       

- In de gewijzigde nota zal duidelijk onderscheid gemaakt worden in benaming tussen jachthouder 

(worden grondgebruikers) en jachtaktehouders (jagers). De jachthouder heeft jachtrechten; dit is in 

beginsel de eigenaar, die dit recht kan verhuren of verpachten. Van het jachtrecht mag gebruik 

gemaakt worden als de jager op minimaal 40 hectare het jachtrecht bezit en over een jachtakte 

beschikt. De ChristenUnie interrumpeert met de opmerking, dat de boeren die geen 40 hectare 

hebben, toch problemen hebben. De gedeputeerde vervolgt haar beantwoording. De jachtrechten 

moeten ingehuurd worden of in een poule geplaatst worden, dat is een gangbare regeling. 

- In Flevoland worden weidevogelnesten beschermd door vrijwilligers onder leiding van 

Landschapsbeheer Flevoland. Deze vrijwilligers rapen geen eieren. Als het rapen van eieren wordt 

toegestaan zou dit ten koste kunnen gaan van de beschermde nesten. Voorgesteld is dat te 

scheiden en in een regeling het rapen van kievitseieren slechts toe te staan op percelen waar nog 

niet in nestbescherming wordt voorzien. 

 

Tweede termijn. 

 

De voorzitter stelt voor, dat de aangepaste verordening en het eerste deel van de nota voor de PS-

vergadering van 9 januari aanstaande beschikbaar wordt gesteld. De commissie stemt hiermee in. 
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SGP bedankt de gedeputeerde voor de heldere reactie en beantwoording. 

PvdA vindt de antwoordnota zo uitvoerig, dat zij daaruit de definitieve nota en de inhoudelijke 

antwoorden kan halen. De fractie heeft geen behoefte aan een extra behandeling in de commissie. 

VVD wacht de aangepaste verordening voor de PS-vergadering af. Het ‘verhaal’ is de fractie op dit 

moment wel helder en zij begrijpt de PvdA niet wanneer zij zegt, dat de vorm en context helder en 

duidelijk zijn. De fractie blijft bij haar standpunt, dat de voorliggende verordening geen verordening is. 

GS heeft gezegd niet vooruit te lopen op de mutaties uit de Tweede Kamer, maar dat doet zij wel naar 

de mening van de fractie, bij het vaststellen van de schade.  

GroenLinks dankt de gedeputeerde voor de beantwoording en maakt complimenten over de uitvoerige 

documentatie. De fractie merkt nog op, dat GS de definitieve beleidsnotitie vaststelt en PS kennis neemt 

en (be)oordeelt. Zij is op basis van de voorliggende informatie wel in staat een oordeel te vellen. Er 

blijven echter wel een aantal wensen open, die naar de mening van de fractie, wel de steun van de 

fractie verdienen, zoals de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een terrein, collectief beheer en 

continuïteit van alle flora en fauna in Nederland en niet alleen de rode lijst hanteren om de integrale 

gebieds kwaliteit van Flevoland te verbeteren. Voor de landbouw is een belangrijke rol weggelegd en dat 

is cruciaal voor de ecologische diversiteit. Hieraan toevoegend de economische belangen en het 

bereiken van een biotoop (ook water); belangrijk voor economisch gebruik voor natuur en landschap.   

ChristenUnie, fracties Visser en Kalkman gaan akkoord met de toezending van de stukken op maandag 

6 januari 2003 en behandeling van deze onderwerpen in de statenvergadering van 9 januari 2003. 

CDA gaat hiermee ook akkoord. De fractie stelt nog voor om aan het schadebedrag per ha om voor een 

ontheffing in aanmerking te komen een limiet te stellen voor de perceelsgrootte, zodat op grote percelen 

geen grote schade hoeft te worden geleden voordat een ontheffing kan worden verleend. Zij maakt een 

voorbehoud op agendapunt 4.a. 

 

De gedeputeerde  gaat in op de door de VVD genoemde mutaties en schadebedrag. De door de 

Tweede Kamer aangenomen moties hebben nog niet geleid tot wetswijziging, maar het geeft wel aan in 

welke richting gedacht wordt. Op formele punten kan de provincie niet op een wetswijziging vooruitlopen.  

De schadedrempel is niet voor niets per hectare opbrengst en wordt ook per hectare berekend. De 

hoogte van het bedrag is afgeleid van jurisprudentie die nog onder de jachtwet tot stand is gekomen en 

gerelateerd aan de opbrengst (systematiek). Uit de uitspraak van de Kamer blijkt dat ook de Kamer dit 

bedrag een redelijke norm vindt en daarmee steunt de Kamer onze opvatting. 

 

Conclusie: De fracties van VVD en CDA maken een voorbehoud. De overige fracties adviseren in te 

stemmen met het voorstel.  

Vooraf aan PS-vergadering van 9 januari 2003 zal de nota aangepast worden. De verordening en het 

eerste deel van de nota zijn voor die datum klaar. Een en ander wordt op maandag 6 januari 2003 

toegezonden. 

  

5. Ter bespreking 

a. Nota Flora en Fauna Flevoland, Antwoordnota en Verordening Vrijstelling schadelijke soorten 

Zie onder agendapunt 4.a. Verordening Vrijstelling schadelijke soorten. 

 

Conclusie: De fractie van de VVD maakt een voorbehoud. De overige fracties adviseren in te stemmen 

met het voorstel.  

 

Mevrouw J. Binnerts (VVD) verlaat de vergadering. 

 

b. Hoofdlijnen voor beleid Cultureel Erfgoed Flevoland 

Eerste termijn. 

 

CDA merkt op, dat de hoofdlijnen conform afspraak zijn geformuleerd en gaat akkoord met het voorstel.  

De fracties Kalkman en Visser stemmen in met het voorstel. 

ChristenUnie complimenteert de steller van het stuk en stemt in met het voorstel. 

GroenLinks vindt het een uitstekend voorstel en complimenteert de steller hiermee. De fractie vraagt 

naar de synergie tussen de doelstellingen van het voorstel en met het Sociaal Historisch Centrum. Hier 

en daar veronderstelt het voorstel wat meer raakvlakken met de werkelijke taak, zoals het 

(bodem)archief. Er zijn veel scheepswrakken, maar geen provinciale middelen om ze op te graven. 
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VVD is het met de vorige fracties eens over de helderheid van het voorstel en de complimenten aan de 

steller. De fractie is van mening dat met deze nota de goede weg wordt ingeslagen. Wel heeft de fractie 

nog een aanbeveling. De gemeente NOP heeft een cultuur historische waardenkaart vastgesteld en 

misschien kan een dergelijke kaart voor de hele provincie worden gemaakt. 

PvdA is het met de vorige fracties ook eens, dat het een helder en kwalitatief goede nota is en ook zij 

complimenteert de steller. Zij ziet met belangstelling de nota tegemoet. 

SGP kan zich ook vinden in de complimenten over deze nota, maar voegt hier aan toe, dat in feite alle 

nota’s op dit gebied van goede kwaliteit zijn geweest. Bij deze nota is het nieuw dat eerst de hoofdlijnen 

voor beleid worden voorgelegd. De fractie vraagt zich af hoe de hoofdlijnen uitgewerkt gaan worden in 

actiepunten. Om de interesse op het gebied van cultureel erfgoed te vergroten, moet een en ander 

gedaan worden en hierbij is de provincie afhankelijk van derden. Met name het vroeg betrekken van de 

jeugd is hierbij van belang. De fractie denkt aan het werken met ‘lesbrieven’, zodat de jongeren weten 

waar ze wonen en opgroeien. Wanneer de provincie dit onderwerp serieus neemt, dan zijn de financiële 

middelen (begroting 2004) ontoereikend en zal met de uitvoering van deze plannen rekening gehouden 

moeten worden met het beschikbaar stellen van middelen. 

 

Gedeputeerde gaat tot beantwoording over. 

- Is blij te horen dat de commissie waardering heeft voor het werk van de ambtenaren. 

- Voor het synergie-effect wordt verwezen naar pagina 9. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk samen 

een en ander voor elkaar te krijgen. 

- Voor digitaal archief wordt verwezen naar pagina 7. punt c. 

- Het Rijk vindt archeologie belangrijk, maar stelt weinig geld beschikbaar. Op dit moment wordt 

zoveel mogelijk in de bodem gelaten, totdat er meer duidelijkheid is en een en ander zal dan verder 

uitgewerkt kunnen worden. 

- De cultuurhistorische kaart wordt gemaakt in het kader van het Belvedereproject. 

- Jongeren en cultuur in het kader van de cultuureducatie is duidelijk aanwezig, bijvoorbeeld 

Schokland-project. 

- Financiële middelen zijn inderdaad ontoereikend. 

 

Tweede termijn. 

 

VVD vraagt of bij de initiatiefnemers en gemeenten geld te genereren is voor educatieve projecten. De 

gedeputeerde antwoordt, dat dit niet mogelijk is. Wel is overleg mogelijk om tot samenwerking te komen. 

Zij gaat nog in op de vragen over de vervolgstappen. Eerst moet de nota op hoofdlijnen vastgesteld 

worden, daarna komt de beleidsnota en vervolgens de jaarprogramma’s. 

 

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

 

c. Afronding woningmarktonderzoek Laagland’advies 

VVD vindt het een goed onderzoek en advies en is tevreden, dat de relevante aspecten worden 

opgenomen in de woonvisie Flevoland.  

CDA merkt op, dat in de nota commissie wordt verwezen naar het bijgaand onderzoeksrapport. De 

fractie vraagt of dit rapport ook digitaal beschikbaar gesteld kan worden. De gedeputeerde zegt dit toe. 

GroenLinks mist de vertaling van de landelijk woonmilieus naar de Flevolandse woonmilieus. Daar waar 

riant en rustig wonen als minder relevante doelgroep wordt gezien en het in Flevoland deel uitmaakt van 

uitgangspunt voor het vaststellen van beleid. De fractie vraagt waarop het beleid ontwikkeld wordt en 

vreest dat de woonvisie Flevoland matig vorm zal krijgen wanneer die visie ontleend wordt op basis van 

dit onderzoek.  

 

Gedeputeerde merkt op, dat het onderzoek een waarneming is en dat de resultaten betrokken zullen 

worden bij het op te stellen van de woonvisie Flevoland.   

 

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

 

6. Ter kennisneming  

De aangeboden stukken genoemd onder punt a. t/m g. worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. IPO aangelegenheden 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

 

 

8. BCR aangelegenheden 
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Geen mededelingen. 

 

9. Onderwerpen voor de volgende vergadering 

Geen.  

 

10. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.06  uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

 

 

 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Cultuur 

 

Nr. Datum Onderwerp/toezegging Verwacht 

    

1. 16-11-‘00 Flora en Faunawet 

Bespreken decentralisatie van taken en de 

regelingen voor wildschade  

Tweede helft van het jaar 

i.v.m. IPO-bespreking 

2. 13-09’01/ 

13-03-‘02/ 

21-11-‘02 

Archeologie Nota 

In een notitie zal het financiële kader voor de 

toekomst worden opgenomen 

Tweede kwartaal 2003 

3. 25-04-‘02 NVVP en Vijfde Nota 

Notitie waarin een beeld gegeven wordt van de 

consequenties van het vooruitschuiven van 

NVVP en Vijfde Nota 

Februari 2003 

4. 12-12-‘02 Woningmarktonderzoek Flevoland 

Laagland’advies 

Digitaal beschikbaar 

Zo spoedig mogelijk 

  

 
 

 


