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Betreft: vergadering van Commissie Werk 

Datum: donderdag, 6 januari 2011 

Tijd: 19.30 uur 

Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

 

Aanwezig zijn: 

De heren P.T.J. Pels (voorzitter), N. Benedictus (VVD), W.C. Noordegraaf (VVD), R.T. Oost (CDA), C.J.M. 

Goossens (PvdA), N. Demirbilek (SP), A. Stuivenberg (SP), J. van Dijk (ChristenUnie), K. Tadema 

(ChristenUnie), F.N.E.M. van Schoot (GroenLinks), J.N. Simonse (SGP) en W. Boerma (commissiegriffier) 

 

Ook aanwezig zijn: 

Leden gedeputeerde Staten: de heren M.F.A. van Diessen (tot 20.25 uur) en A.L. Greiner 

 

Afwezig zijn: 

De dames G.A. Dijkstra-Oostindie (PvdD), H. Nijhuis-Ovinge (CDA) en N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij 

(SP) en de heer E. Taskin (PvdA). 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en wenst ze het beste voor het komende 

jaar. 

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter stelt voor om na agendapunt 9.c. over te gaan tot een besloten behandeling van de wijziging 

op het verslag van de besloten vergadering van 25 november 2010 en een vertrouwelijke mededeling van 

gedeputeerde Greiner. 

De commissie stemt hiermee in. 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee, dat bericht van verhindering is ontvangen van de dames G.A. Dijkstra-Oostindie 

(PvdD) en H. Nijhuis-Ovinge (CDA) en de heer E. Taskin (PvdA). Mevrouw N. van Herwaarde-van 

Ravenzwaaij (SP) wordt vanavond vervangen door de heer A. Stuivenberg. 

Mevrouw Karin van der Walle is na zwangerschapsverlof weer terug als notuliste. 

 

4. Verslag van de vergadering van 25 november 2010 

Er is een schriftelijke tekstwijziging van de VVD ontvangen: Het verslag vermeldt de Rietkerkzaal als 

vergaderzaal. We hebben echter in de commissiekamer vergaderd. Agendapunt 8b, pagina 5, eerste alinea 

van b, huidige tekst “de VVD stemt in met het voorstel maar waarschuwt dat soms de branche meer geld 

verbruikt dan degenen die aan nieuw werk worden geholpen” vervangen door “de VVD stemt in met het 

voorstel maar waarschuwt dat soms de branche, die zich bezig houdt met koppelen van werkzoekenden 

aan een baan, meer geld verbruikt, dan degenen die aan nieuw werk worden geholpen.” 

De heer Van Schoot (GroenLinks) meldt dat hij wel aanwezig was, maar niet bij de aanwezigen vermeld 

staat. 

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

a. Lijst van toezeggingen 

De voorzitter meldt, dat recent over beide punten nieuws in de bakjes is gelegd. Omdat nog niet iedereen 

dit heeft gelezen, blijven de punten staan tot de volgende vergadering. 

 

b. Lijst van moties 

Hierover zijn geen opmerkingen. 
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c. Jaarprogramma 2010 

1. CO2 en interne bereikbaarheid Almere 

De heer Van Schoot meldt dat het programma voor 27 januari as. rond is. Op de vooraankondiging zijn al 

veel reacties gekomen. De definitieve uitnodigingen worden morgen (vrijdag 7 januari) verstuurd. Als de 

commissieleden nog organisaties of instanties weten die iets doen met het thema, mogen ze die ook 

uitnodigen. 

 

2. Energie en werkgelegenheid 

De heer Benedictus vertelt, dat er op korte termijn gesproken gaat worden met de heer Arie van Beek om 

te kijken hoe men de zaken in elkaar over kan laten lopen (GS-PS). De werkgroep zal haar best doen om 

nog voor de verkiezingen een memo te produceren, maar kan dat niet toezeggen. 

 

3. Pilot strategische sturing 

Dit onderwerp staat vanavond op de agenda. 

 

5. Lijst ingekomen stukken d.d. 6 januari 2011 

Er zijn geen opmerkingen en de stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

6. Lijst ter kennisneming stukken van 6 januari 2011 

Er zijn geen opmerkingen en de stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

7. Door fracties ingebrachte onderwerpen 

Er zijn geen onderwerpen ingebracht. 

 

8. Portefeuillehouder M.F.A. van Diessen 

a. Mededelingen 

1. N50 

Gedeputeerde Van Diessen is blij te kunnen melden, dat de minister van Infrastructuur en Milieu gisteren 

de startbeslissing voor de N50 (het deel Emmeloord-Ens) heeft ondertekend. Nu kan men verder met het 

maken van de verkenning, die in april as. klaar zal zijn. 

 

2. Schuif- en strooiacties 

Verwacht wordt dat de uitgaven voor de schuif- en strooiacties dit jaar € 2,3 miljoen zullen bedragen, een 

overschrijding van € 1,6 miljoen. Dit komt door een koude winter aan zowel het begin als het einde van 

het jaar. 

De PvdA spreekt wel haar complimenten uit over de manier waarop het strooibeleid is uitgevoerd. 

 

b. Statenvoorstellen 

1. autoDRIP’s op dienstauto’s wegen en vaarwegen 

De ChristenUnie heeft uit het stuk opgemaakt, dat het een verplichte uitgave is. Bovendien gaat veiligheid 

van de werknemers boven alles. De partij mist alleen de mutatie in de begroting. 

GroenLinks kan ook instemmen, want het gaat uiteindelijk om veiligheid. 

Het CDA gaat eveneens akkoord. 

De VVD stemt in, maar vindt het wel jammer dat het langer geduurd heeft dan strikt noodzakelijk was. 

De SP gaat mee met de woorden van de VVD. 

Gedeputeerde Van Diessen geeft aan dat de begrotingsmutatie erbij had moeten zitten. Hij zal ervoor 

zorgen, dat die er bij de PS-vergadering wel bij zit. 

De voorzitter stelt voor om dit voorstel als een hamerstuk naar de PS-vergadering te laten gaan, waarmee 

de commissie instemt. 

 

2. Verzoek tot het nemen van een Koninklijk Besluit inzake onteigening gronden Marknesserweg ten 

behoeve van parallelweg 

Het CDA vindt dat onteigening een laatste middel moet zijn. Tot nu toe is er blijkbaar niet minnelijk uit 

gekomen. De partij heeft vernomen dat de situatie inmiddels mogelijk wat gewijzigd is en vraagt de 

gedeputeerde of hij persoonlijk nog een minnelijke poging zou kunnen doen. Het is altijd beter om er 
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minnelijk uit te komen dan met een onteigening. De PvdA zegt dat er minnelijke pogingen zijn gedaan en 

dat ook het onteigeningstraject met een minnelijke poging begint. Volgens de PvdA moet nu duidelijk 

worden of het onontkoombaar is dat de provincie de grond verwerft en als dat zo is, is dat, in combinatie 

met de urgentie van voortgang van het project, de enige juiste stap om te nemen. Met een extra 

minnelijke stap gaat alleen maar tijd verloren. Het CDA is ook van mening dat verwerving van de grond 

onontkoombaar is. Of een extra minnelijke stap inderdaad tijdverlies betekent, hoort het CDA graag van de 

gedeputeerde. 

De ChristenUnie constateert, dat van alles is gedaan om er in overleg uit te komen. De voorwaarden van de 

verkoper blijken volgens de provincie niet redelijk. Het algemene belang gaat voor het individuele belang 

en het is niet aan de Staat om zich te mengen in de onderhandelingen. Hoe lang kan de onteigening nog 

opgehouden worden door middel van beroepsprocedures? 

De SGP is de situatie ter plaatse bekend. Het algemene belang staat onomstotelijk vast en is ontzettend 

groot. Onteigening is jammer, maar lijkt onontkoombaar. Gaat het daarbij alleen om geld of ook om 

emotionele zaken? Hoewel dit vanavond niet ter discussie staat, merkt de partij op, dat zij nog wel enige 

twijfels heeft bij de scheiding tussen langzaam verkeer en fietsverkeer. In de praktijk gaan er heel grote 

landbouwmachines over de parallelweg, die rakelings langs de fietsers gaan en de partij betwijfelt of dat 

altijd even veilig is. 

De VVD geeft aan dat het proces zorgvuldig doorlopen lijkt te zijn, met een bestendige gedragslijn van de 

provincie. Zij is het met de PvdA eens dat de volgende stap in het proces, wil je je geloofwaardigheid niet 

verliezen, deze stap is. Tijdens deze procedure tot het verkrijgen van een Koninklijk Besluit kan de 

grondeigenaar alsnog besluiten om te schikken, daarvoor zijn geen aparte maatregelen nodig. De partij is 

het eens met het voorstel. 

Ook de SP kan zich vinden in het verloop van het proces en noemt met name de onafhankelijke taxatie. Zij 

vindt dat onteigening alleen plaats moet vinden als het echt niet anders kan en stemt in met het voorstel. 

GroenLinks staat achter de argumenten die genoemd worden in het stuk en door de overige partijen. Zij 

stemt met het voorstel in. 

Gedeputeerde Van Diessen geeft aan, dat de provincie aan de minister vraagt om een besluit tot 

onteigening te nemen. Als het tegen zit kan die procedure twee tot drie jaar duren en in de tussentijd 

blijft de provincie in gesprek met de eigenaren en proberen om toch nog tot een minnelijke overeenkomst 

te komen. Eigenlijk moet je onteigening zien als een stok achter de deur. Ook bij de provincie bestaat de 

wens om er minnelijk uit te komen, al is het alleen maar om zo snel mogelijk de parallelweg aan te kunnen 

leggen. Het is een geldkwestie, maar het gaat ook om wensen die niet alleen met geld te maken hebben, 

met dingen die de provincie op andere terreinen niet toestaat. In het belang van de onderhandelingen lijkt 

het de gedeputeerde beter om hier niet te diep op in te gaan. 

De voorzitter stelt voor om dit voorstel als hamerstuk voor een Statenbesluit te agenderen, waarmee de 

commissie instemt. 

 

c. Vragenronde 

Er zijn geen vragen. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 20.00 uur om over te gaan tot een besloten deel van de 

vergadering. 

Gedeputeerde Van Diessen verlaat de vergadering en de voorzitter heropent de vergadering om 20.25 uur. 

 

9. Portefeuillehouder A.L. Greiner 

a. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

b. Bespreekstuk 

1. Inzet van het Buck/Lysias-rapport “150.000 banen” 

De voorzitter vraagt partijen om de vragen van de griffie uit de oplegnotitie mee te nemen in hun betoog 

en daarbij met name in te gaan op de rollen voor PS en GS. 
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Eerste termijn 

De SGP vindt het een heldere quick-scan met een heel hoge ambitie. Opvallend is een afwijkende situatie 

in Flevoland ten opzichte van Nederland, vooral veroorzaakt door de bevolkingsopbouw. Er blijkt ook een 

disbalans tussen wonen en werken. Belangrijk vindt zij dat het opleidingsniveau in het middensegment 

afwijkt van het Nederlandse gemiddelde. Een aantal trends: landbouw is fors hoger dan het gemiddelde in 

Nederland, maar wel dalend. Werkgelegenheid in de nijverheid is behoorlijk lager ten opzichte van 

Nederland en daar zou op ingezet moeten worden. Zakelijke diensten heeft een hoge werkgelegenheid, 

maar is wel heel kwetsbaar. De partij begrijpt de ontwikkelingsstrategieën die GS volgen, maar vindt dat 

er bevolkingsvolgend gekeken moet worden en dat er een keuze gemaakt moet worden tussen de sectoren. 

Wellicht komen er dan andere keuzes naar voren, bijvoorbeeld (bouw)nijverheid. De voorzitter vraagt op 

welke wijze de partij hieraan een vervolg wil geven, maar daar heeft de SGP nog geen antwoord op. 

De ChristenUnie merkt op dat het rapport gekoppeld is aan de schaalsprong. De gemiddelde 

bevolkingsgroei per jaar van Almere is echter lager en dalend. Het uitgangspunt van de schaalsprong wordt 

niet gehaald. De partij is het ermee eens, dat de woon-/werkbalans meer in evenwicht moet komen en de 

aangegeven strategieën zijn een goed begin. De overheid moet een goed voorbeeld geven door 

ambtenaren in Flevoland te laten werken. Ook moet er creatief gewerkt worden om werkgelegenheid naar 

Flevoland te halen, bijvoorbeeld met een Europese vestiging van de Harvard University. Kortom, de 

ambities zijn te hoog. De provincie moet haar lobbykracht en ervaring met Europese financieringen 

gebruiken. De hoofdelementen en strategieën staan niet los van elkaar. Een goed plan van aanpak, dat 

anticipeert op de ontwikkelingen van groei en financiële middelen is noodzakelijk. Het rapport is hiervoor 

een goede basis. Samenwerking met de gemeenten blijft noodzakelijk. De SGP vraagt voor welke sector de 

ChristenUnie kiest. De ChristenUnie kiest niet voor een sector. Werkgelegenheid naar Flevoland halen zal 

zo breed mogelijk gedaan moeten worden, waarbij kansen die zich voordoen, gegrepen moeten worden. 

De provincie moet meer vraaggericht te werk gaan dan aanbodgericht. De SGP vraagt zich af of er niet 

vanuit het grote middensegment gewerkt moet worden. De ChristenUnie is van mening dat het universitair 

niveau een trekkende factor is. 

De VVD merkt op dat er veel aannames en onzekerheden in het rapport staan. Wat beoogt het college 

hiermee op korte en langere termijn? De partij heeft bedenkingen om dit rapport als basis voor beleid te 

beschouwen. De SGP heeft er moeite mee, dat de VVD weigert om inhoudelijk op dit rapport in te gaan. De 

VVD geeft aan dat er een uitvoerige ambtelijke uitleg is geweest en dat het weinig zin heeft om daar nu op 

in te gaan. Zij vond die informatie erg nuttig, maar herhaalt dat zij bedenkingen heeft. De ChristenUnie 

vraagt wat de VVD wil doen met de onzekerheden; wat is haar beleidsvoornemen? De VVD merkt op dat er 

een discussie gaande is in het Provinciefonds. Tevens vraagt zij zich onder andere af of de arbeidskrachten 

in de toekomst wel beschikbaar zijn. 

Het CDA zegt dat het rapport een onderbouwing is van het Cebeon-rapport en dat het ook zo gebruikt moet 

worden. De bij het Provinciefonds geclaimde bijdrage blijkt te laag. De provincie zal ook meer regionaal 

economisch beleid moeten gaan voeren, waar meer geld voor moet komen. Het CDA mist het onderdeel 

landbouw/visserij, terwijl dit een belangrijke motor van de economie is. De partij wil insteken op toerisme 

en zij vindt ook onderwijs en gezondheid belangrijk. Ingezet zal moeten worden op de clusters van de 

Noordvleugel, terwijl zij graag wil discussiëren over de eigen pieken. Zij vindt dat Flevoland naar meer 

banen met een hoger opleidingsniveau toe moet om de motor in de toekomst draaiende te kunnen houden, 

hoewel dit extra geld kost. De vragen 1 tot en met 3, 5 en 6 uit het stuk beantwoordt de partij 

bevestigend. Bij vraag 4 heeft zij nog enige twijfels/vragen met betrekking tot de pieken. Bij vraag 7 stelt 

zij voor om in de nieuwe Staten te starten met bijvoorbeeld een werkconferentie. Het is wel jammer, dat 

de nieuwe mensen eerst ingewerkt moeten worden, maar dit kan ook een drive geven om het gezamenlijk 

aan te pakken. 

De PvdA vond de presentatie tijdens de laatste vergadering verhelderend, zeker de achtergrond dat dit 

document in eerste instantie bedoeld is om richting de Rijksoverheid te onderbouwen waarom Flevoland 

meer geld uit het Provinciefonds nodig heeft. Het is een goed signaal, dat dit soort middelen horen bij de 

opgelegde taakstelling. De partij vindt, dat zij nog geen concrete keuzes kan maken, omdat nog niet 

bekend is hoeveel geld er beschikbaar zal worden gesteld. Aansprekend was ook, dat de schaalsprong 

Almere synoniem zou moeten zijn met de ontwikkeling in de totale provincie. Almere is erg belangrijk en 

de economische motor van Flevoland, maar de rest van de provincie mag niet vergeten worden. De 

ontwikkelstrategieën zijn een aardig handvat voor het maken van keuzes, mocht het Rijk niet over de brug 

komen. De autonome ontwikkeling en het faciliteren van werkgelegenheid voor de eigen bevolking hebben 
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voor de partij dan prioriteit. Zij wil dan ook eigenlijk kiezen voor de pieken, omdat dat de Flevolandse 

pareltjes zijn. De partij beantwoordt de vragen uit het stuk bevestigend. Ook zij denkt dat het beter is om 

de keuzes en afwegingen over te laten aan de nieuwe Staten. Het rapport is daarbij een prima 

uitgangspunt en handvat. Ten slotte noemt zij MKB/Starters als belangrijke sectoren. 

GroenLinks vindt het rapport en de presentatie duidelijk. Er moet hard gewerkt worden aan de verhouding 

tussen de bewoners van en de werkgelegenheid in Flevoland. Organiseren van werkgelegenheid voor 

Flevolanders kan ook gezien worden als groene opdracht, omdat er dan minder kilometers gemaakt gaan 

worden en minder CO2-uitstoot zal zijn. Flevoland is wel afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland, 

Europa en de rest van de wereld. De partij vindt onderwijs, gezondheidszorg, een hoger niveau van banen 

en de onderkant van de startersmarkt belangrijke sectoren. 

Gedeputeerde Greiner is erkentelijk voor de manier waarop de commissie omgaat met het stuk. Dit 

rapport is overlegd toen de rijksoverheid vroeg of een hogere uitkering uit het Provinciefonds wel 

weggezet kon worden. Het is geen blauwdruk, want er zijn nog veel onzekerheden en aannames. Maar er 

zijn wel volop aanknopingspunten om op in te zetten. De eigen pieken zouden de oerkracht van de 

economie moeten kunnen vormen. Met betrekking tot de schaalsprong houdt het college zich in verband 

met de onderhandelingspositie aan het rijksbeleid. Op dit moment zijn er gesprekken met de La Salle 

Universiteit in Barcelona over een eventuele nevenvestiging in Almere. De agrarische sector blijft een 

beeldbepalende sector, maar er is hier gekozen voor sectoren die veel werkgelegenheid genereren. De 

sectoren vertegenwoordigen alle drie de opleidingsniveaus. Nijverheid is de moeilijkste sector, omdat deze 

honkvast is. Het is aan de volgende Staten om de koers uit te zetten. 

De voorzitter brengt het voorstel van het CDA voor een werkconferentie in herinnering. Hij stelt vast dat 

de commissie steun voor de onderhandelingsstrategie van het college richting het Rijk heeft uitgesproken. 

Op dit moment kan hij nog geen centrale inhoudelijke richting van de commissie destilleren, maar er ligt 

wel een schat aan informatie die gebruikt kan worden voor, in en tijdens de verkiezingen. 

 

Tweede termijn 

 

De PvdA kan zich vinden in de gedachtegang van het CDA over een conferentie. Wel is de partij nog 

benieuwd naar de inhoudelijke ideeën van de VVD. Is de VVD het eens met de voorgestelde 

onderhandelingsstrategie en de hoofd- en denklijnen uit het rapport? 

De VVD vindt het een uitstekend uitgangspunt om te dienen als basis voor het overleg met het Rijk. Ook 

het idee van een Statenconferentie na de verkiezingen spreekt haar aan. 

De ChristenUnie gaat wel uit van de groeinorm die Flevoland is opgelegd, maar zij probeert ook realistisch 

te kijken naar de huidige situatie. Zij vindt het namelijk belangrijk, dat er een uitweg is. De partij wil 

zeker gezamenlijk iets met dit onderwerp doen, maar omdat er diverse werkvormen zijn, zou zij daar 

graag een overzicht van ontvangen om te kunnen bepalen welke voor dit onderwerp het meest geschikt zou 

zijn. De VVD stelt de ChristenUnie voor om eens na te denken over het proces en de vorm die gebruikt zijn 

bij de pilot Strategische visie over het OV. 

De voorzitter stelt voor om samen met de griffie en de heer Oost van het CDA een voorstel uit te werken 

voor na de verkiezingen. 

De VVD heeft van de heer Greiner begrepen, dat het rapport al gebruikt en openbaar is. Daardoor kan de 

conferentie niet gaan over de inhoud van het rapport, maar over wat met de inhoud gedaan zou moeten 

worden. 

GroenLinks vindt ook dat er iets met het rapport gedaan moet worden, in welke vorm is haar nog niet 

helemaal duidelijk. Kan het ook ingebouwd worden in het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan? 

De voorzitter constateert, dat de commissie daarmee instemt.  

 

c. Vragenronde 

Er zijn geen vragen. 

 

10. Presidium 

a. Tariefdifferentiatie in het OV 

De voorzitter vraagt of het Statenvoorstel recht doet aan de behandeling in de vorige 

commissievergadering en of de commissie kan instemmen met het op deze wijze in behandeling geven van 

dit voorstel door PS. Hij stelt voor om het niet als hamerstuk te agenderen. De vorige keer is besloten is 
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om het procesmatige deel in een aparte notitie voor te leggen en daar een apart besluit over te laten 

nemen. In het Presidium is besproken of dit in een overdrachtsdocument aan de nieuwe Staten 

meegenomen kan worden, aangezien er bijzondere ervaringen zijn opgedaan die niet verloren mogen gaan. 

De SP stemt met het voorstel in. 

De SGP had een goed gevoel bij het proces en het Statenvoorstel geeft een goede weergave van wat de 

partij in de vorige vergadering bedoelde. De partij vraagt aandacht voor nazorg aan de deelnemers van de 

hoorzitting en het publiek. 

Het CDA deelt de vraag over nazorg. Het voorstel doet recht aan het besprokene en het moet inderdaad 

geen hamerstuk worden. 

De ChristenUnie vindt dat het traject een goed en nuttig proces is geweest. De partij onderschrijft de 

beslispunten 1 tot en met 4. Zij vindt de uitkomst wel wat teleurstellend; tariefdifferentiatie leeft niet 

echt bij de reiziger. Er zal meer interprovinciaal geregeld moeten worden. De SGP vraagt wat de 

ChristenUnie anders had gewild. De ChristenUnie geeft aan dat de commissie startte met 

tariefdifferentiatie, maar vervolgens tegen haar eigen grenzen aan liep. 

GroenLinks kan goed leven met de conclusies en vindt het prima dat het een bespreekstuk wordt. De partij 

is van mening dat de opzet was om meer mensen in het OV te krijgen, waarbij tariefdifferentiatie slechts 

een middel is. 

De voorzitter reageert, dat het doel van de pilot was om ervaring met een vernieuwende werkwijze op te 

doen (het proces). Vervolgens kunnen partijen politiek verschillend denken over wat ermee gedaan kan 

worden. Het was niet het doel van de pilot om te komen tot ander beleid. 

Volgens de VVD is het een prima methode om de opgedane kennis over hoe je met dit soort onderwerpen 

of met dit proces omgaat te verankeren. Daarmee kan het in de toekomst ook door anderen als instrument 

gebruikt worden. De partij kan zich vinden in de voorliggende voorstellen. Wel had zij liever iets meer tijd 

gehad om ook tot een resultaat richting reiziger te komen. 

Namens de werkgroep reageren de heren Noordegraaf en Boerma: De werkgroep zal voldoende aandacht 

besteden aan de nazorg. De tijdens het proces gestelde vragen zijn doorgespeeld aan de ambtelijke 

organisatie. Alle deelnemers aan de rondetafelgesprekken hebben daarvan verslagen gekregen, evenals de 

rapportage van het Flevolandpanel. Een aantal van hen heeft ook de discussienotitie opgevraagd. 

De PvdA vindt dat aan het einde van het traject de deelnemers aan de rondetafelgesprekken en middels 

een advertentie mensen bedankt moeten worden voor hun deelname. Daarbij kan aangegeven worden dat 

het nog niet tot een concreet resultaat geleid heeft vanwege tijdgebrek, maar dat dat wel aan de nieuwe 

Staten wordt meegegeven. Bovendien is belangrijk om aan te geven dat de waarde zit in de andere manier 

van kijken, werken en optreden als volksvertegenwoordiger. 

De werkgroep kan zich daarin vinden. 

De SGP hecht aan de advertentie in verband met enquêtes in de bus. 

De ChristenUnie suggereert om een afscheurfolder in de bus op te hangen. 

De voorzitter stelt brede steun vast voor het voorstel. Hij vraagt of de commissie ervoor voelt om dit 

onderwerp op een andere wijze dan gebruikelijk in de Staten te behandelen. De procesevaluatie volgt nog. 

Het CDA vindt het een goede suggestie en stelt een gezamenlijke presentatie van de werkgroep voor. 

Namens de werkgroep ondersteunt de heer Noordegraaf dit voorstel. 

De voorzitter bedankt de commissie voor haar inbreng en inzet in de pilot. 

 

b. Commissiebehandeling Rekenkamerrapport Economisch beleid 

De voorzitter meldt, dat dit rapport in december via de e-mail is verzonden en niet via de bundel omdat 

het pas op 4 januari 2011 openbaar gemaakt is. Het is vandaag op papier binnengekomen. Hij doet het 

ordevoorstel om de Rekenkamer te vragen om op beide rapporten een korte toelichting te geven. 

Het CDA vraagt waarom de voorzitter dit niet bij de behandeling van de agenda aan de orde heeft gesteld. 

De voorzitter reageert dat dat had gekund, maar dat hij het nu bij de behandeling voorstelt. 

De SGP geeft aan dat ook voor het andere rapport een embargo tot 4 januari 2011 gold. Waarom heeft de 

commissie dat rapport wel op schrift ontvangen? 

De voorzitter antwoordt, dat hij niet weet waarom het ene rapport per e-mail en het andere rapport op 

schrift is verstuurd. Hij stelt voor om beide rapporten nu wel te behandelen. Hier stemt de commissie mee 

in. 

Mevrouw Hoenderdos meldt namens de Rekenkamer, dat het rapport over de bedrijventerreinen eerder 

klaar was en daarom wel op papier is verschenen. Met het rapport over economisch beleid is dat logistiek 
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niet gelukt. De projectleider, mevrouw Verlinde, geeft een korte toelichting op het rapport en wijst op de 

aanbevelingen op pagina 9. De Rekenkamer steunt het idee van GS om een evaluatiekalender op te stellen. 

Het CDA vraagt of de Rekenkamer bij nieuw beleid kan helpen om dat meetbaar te maken. 

Mevrouw Hoenderdos reageert, dat zij daar bij wil helpen, maar zij wil niet op de stoel van de 

beleidsmaker gaan zitten. Mevrouw Verlinde zegt dat er vier provincies zijn onderzocht, die alle vier bezig 

zijn om doelen meetbaarder te maken. Zij stelt voor dat de provincies ideeën over indicatoren uit gaan 

wisselen. De voorzitter voegt toe, dat als de commissie de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer 

steunt, die worden verwerkt in de beleidscyclus, hetgeen leidt tot een beter beleid. 

Het CDA vraagt of zijn conclusie klopt, dat de provincie te weinig geld had om het te doen en moest roeien 

met de riemen die zij had. 

Mevrouw Hoenderdos geeft aan daar geen uitspraak over te kunnen doen, omdat het een vraag naar 

effectiviteit is en dat is niet onderzocht. 

 

De voorzitter dankt de dames voor hun toelichting en geeft het rapport in bespreking. Hij vraagt om de 

conclusies en aanbevelingen zo specifiek mogelijk te behandelen. 

 

Eerste termijn 

 

GroenLinks kan zich vinden in het voorwoord en de aanbevelingen en stelt voor om de conclusies en 

aanbevelingen over te nemen. Zij wil vaste ijkmomenten invoeren. 

De SGP vindt de aanbeveling over het meetbaar maken en de suggestie om meer overleg met andere 

provincies daarover te hebben interessant. De partij vraagt GS om die aanbevelingen toch over te nemen. 

De PvdA deelt de samenvattende conclusie op pagina 6. Niets ten nadele van het door het college 

gevoerde beleid, maar meer om zelf meer inzicht en grip te krijgen. Zij kan zich vinden in 

evaluatiekalenders, meetbare doelstellingen en ijkmomenten, alsook in de aanbevelingen uit het rapport. 

Het lijkt haar ook goed om als provincies van elkaar te leren en middels een benchmark de provincies te 

vergelijken. De partij waardeert het dat de Rekenkamer mee wil kijken bij het meetbaar maken van zaken 

en benoemen van indicatoren. 

De SP geeft aan dat het betoog van de PvdA haar aanspreekt. Zij vindt de rapportage helder, waarin de 

pijnpunten duidelijk worden. Zij kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen. 

De ChristenUnie is geschrokken van het stevige persbericht van de Rekenkamer. Het geeft stevige 

conclusies en aanbevelingen en de partij is benieuwd wanneer GS de aanbevelingen gaan uitwerken en 

toepassen. De laatste reactie van de Rekenkamer bij het rapport is veelzeggend en de partij stelt voor dat 

GS in het verantwoordingsdebat aangeven welke bijdrage de provincie heeft gehad in het creëren van 

25.000 arbeidsplaatsen. Dit item leent zich voor een debat in de Staten. 

Het CDA heeft geen toevoegingen. De suggestie om met meerdere provincies wat te doen spreekt de partij 

aan. Omdat Flevoland de eerste provincie is waarin dit rapport besproken wordt, zou zij graag op de 

hoogte gehouden willen worden over hoe de andere provincies met de conclusies uit het rapport omgaan. 

De PvdA vindt het aan PS om het initiatief daarin te nemen. Het CDA stelt daarop voor om naar aanleiding 

van deze behandeling zelf een brief naar de andere provincies te sturen. Dit lijkt de PvdA een prima 

initiatief. 

De VVD onderschrijft de conclusies en aanbevelingen. De suggestie van het CDA om de beleidscyclus samen 

met de Rekenkamer aan te pakken vindt zij een goede. 

De voorzitter geeft het verzoek voor een brief aan de andere provincies door aan de griffie. Voor het 

verantwoordingsdebat kan iedere fractie onderwerpen agenderen. De voorzitter constateert dat er brede 

steun is uitgesproken voor de conclusies en aanbevelingen. 

Gedeputeerde Greiner geeft aan dat het college niet geschrokken is van het rapport, omdat het 

geconfronteerd werd met het feit, dat een aantal elementen van het beleid onvoldoende onderbouwd zijn. 

Maar wat is de rol van de provincie? Zij heeft verschillende rollen. Op de vraag van de ChristenUnie 

hoeveel banen de provincie heeft toegevoegd is het antwoord nul, want de provincie heeft een heel 

andere rol in het proces. De vraag is of de provincie in het proces van economische beïnvloeding een 

bijdrage levert en dat is wel het geval. Hij zal dat in het verantwoordingsdebat aantonen. 
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Tweede termijn 

De SGP vraagt of het college het voor het traject ook een wezenlijke bijdrage lijkt om de andere 

provincies erbij te betrekken. 

De PvdA vindt het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Zij geeft toe dat het razend moeilijk is om 

indicatoren te benoemen en de meetbaarheid daarvan in beeld te brengen om de invloed van het 

provinciale beleid op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en banengroei te meten. Zij vindt wel dat 

geprobeerd moet worden om steeds dichter bij de waarheid te komen. Krachten bundelen met de 

provincies en de Rekenkamer is daarvoor belangrijk, evenals benchmarkresultaten. 

De ChristenUnie verbaast zich erover dat de gedeputeerde nu al aan kan geven wat hij tijdens het 

verantwoordingsdebat zal zeggen, terwijl hij nog niet weet welke vragen er gesteld zullen gaan worden. 

De partij voelt zich op die manier niet serieus genomen. 

Gedeputeerde Greiner vindt het contact tussen de vier provincies een positieve ontwikkeling, want de vier 

portefeuillehouders hebben elkaar in de laatste periode al steeds meer opgezocht. Hij heeft een reactie 

gegeven op de aangekondigde, mogelijke vraag ‘Hoeveel van de 25.000 banen heeft de provincie tot stand 

gebracht’. Alleen op die vraag heeft hij geantwoord. Op alle andere vragen kan hij zich niet voorbereiden, 

maar hij zal ze zeker beantwoorden. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie breed instemt met de conclusies en aanbevelingen en dat dat 

verwerkt zal worden in een Statenvoorstel. Hij stelt voor om het initiatief voor een brief aan de andere 

provincies als een beslispunt daarin op te nemen. Het verantwoordingsdebat zal plaatsvinden voordat het 

rapport is vastgesteld, maar de commissie kan het rapport daar gewoon gebruiken. 

 

c. Commissiebehandeling Rekenkamerrapport Regie op herstructureren bedrijventerreinen 

Namens de Rekenkamer geeft projectleider mevrouw Voetee een korte toelichting op het rapport en wijst 

op de aanbevelingen op pagina 8. 

De VVD kan de opmerking ‘Daarentegen heeft een convenant … gemaakte afspraken serieus nemen.’ niet 

plaatsen. Een convenant is immers een rechtsgeldige en bindende overeenkomst. 

Mevrouw Hoenderdos reageert, dat deze passage is opgenomen omdat verwarring was over in hoeverre het 

wel of niet verplicht is. Zij is blij met de steun van de VVD. 

De voorzitter geeft het rapport in bespreking. 

 

Eerste termijn 

 

De SGP spreekt haar verbazing uit. Het beleid is alleen getoetst aan het convenant, dat ook namens het 

IPO getekend is. GS blijken de aanbevelingen van de Rekenkamer echter nauwelijks te onderschrijven. Hoe 

zit dat? 

Het CDA onderschrijft op zich de opmerkingen van de SGP. Volgens de Rekenkamer doet Flevoland het 

echter wel redelijk, maar het moet concreter. Waarom wijzen GS de aanbevelingen af? 

De VVD vindt het rapport een uitstekend instrument om als richtsnoer te gebruiken bij de verdere 

ontwikkeling van het beleid. Het college hoeft wat haar betreft niet alle aanbevelingen letterlijk over te 

nemen; het gaat om de geest van het rapport. Deze spreekt over een prima, constructieve aanpak over het 

omgaan met en opwaarderen van bedrijventerreinen. 

De ChristenUnie heeft hetzelfde gevoel als de SGP en het CDA. GS reageren als door een wesp gestoken en 

de partij begrijpt dat niet. Zij leest niet zoveel verschil in inzicht tussen GS en de Rekenkamer en 

adviseert GS om de gouden appeltjes uit het rapport te halen. Het proces moet inderdaad beter bewaakt 

worden. De Rekenkamer is een verlengstuk van PS en kritiek op de Rekenkamer beschouwt de ChristenUnie 

als kritiek op PS. 

De PvdA vindt het prima conclusies en aanbevelingen. Ook zij vindt dat er niet veel verschil zit tussen de 

aanbevelingen, de denklijn van het college en de houding die PS willen volgen. Maar de reactie van het 

college is wel erg defensief. De partij vindt dat de conclusies en aanbevelingen een handvat bieden om de 

kwaliteit van het huidige beleid nog meer op te schroeven. 

De SP spreekt haar complimenten uit aan de medewerkers van het rapport. De partij kan zich niet vinden 

in de reactie van het college. Zij vindt dat de WRO meer mogelijkheid biedt dan het college voorstelt. De 

akkoorden tussen de provincie en de gemeenten zijn te zacht en de provincie neemt hierin niet haar 

verantwoordelijkheid. De SP wil dat het beleid aangepast wordt. Bovendien wil zij nieuwe 
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bedrijventerreinen alleen toestaan als bij de oude bedrijventerreinen aan de herstructureringsopgave 

wordt voldaan. Ook is zij voor het invoeren van erfpacht op gronden van bedrijventerreinen. 

GroenLinks vindt dat de provincie de regie over het herstructureren in eigen hand moet nemen en niet aan 

gemeenten over moet laten. De partij vindt het jammer dat er niets over duurzaamheid in het rapport 

staat. 

Gedeputeerde Greiner merkt op dat het niet de bedoeling was om defensief te reageren, maar dat de 

portefeuillehouders EZ eigenlijk in een heel ander proces zitten. De hoofdaandacht ligt bij de 

ontwikkelingsopgave en de herstructurering van bedrijventerreinen is daarin een relatief klein onderwerp. 

De portefeuillehouders hebben afgesproken, dat de herstructureringsopgave in de Visie Werklocaties wordt 

meegenomen. Aan het convenant ligt wel een strijd ten grondslag. De provincie moest van het Rijk aan de 

gang met de herstructureringsopgave en het Rijk stelde daar een beetje geld voor ter beschikking. Maar in 

tegenstelling tot de andere provincies heeft Flevoland geen cofinancieringsmiddelen. Bij de ondertekening 

van het convenant heeft Flevoland dat ook aan laten tekenen. In de onderhandelingen stond Flevoland 

overigens niet sterk, omdat haar opgave zo klein is. De Rekenkamer stelt het instrument van regionale 

verevening voor, terwijl het college dat niet realistisch vindt voor Flevoland. De portefeuillehouders EZ 

gaan enthousiast aan de gang met de Visie Werklocaties en de totstandkoming van de volgende GVV´s zal 

een stuk soepeler gaan. De provincie zit ook niet in de fase waarin zij gemeenten moet dwingen stappen te 

nemen, want er zijn geen bedrijventerreinen die dat kwalitatief afdwingen. Zij wil het als instrument 

gebruiken bij de optimale benutting van de beschikbare ruimte. Hij stelt voor om nog eens bij de 

commissie terug te komen met een reconsiderans, want het was niet de bedoeling van het college om er in 

deze sfeer over te praten. In een aparte notitie zal hij dan aan de commissie uitleggen hoe het college 

omgaat met de herstructurering. 

De voorzitter vraagt hoe de commissie om wil gaan met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. 

 

Tweede termijn 

 

De PvdA is erg blij met de reactie van de gedeputeerde en diens voorstel voor een reconsiderans. Het lijkt 

de partij nuttig om de Statenbehandeling dan uit te stellen in verband met een eventuele aanpassing van 

de reactie van GS en eventueel over de verkiezingen heen te tillen. 

De VVD wil de reconsiderans graag voor de verkiezingen behandelen. 

De SGP merkt op, dat het erg had geholpen als de Rekenkamer gemeld had, dat er een aantekening van de 

provincie Flevoland bij het ondertekenen van het convenant was geweest. 

De SP geeft aan, dat het voorstel van de PvdA haar aanspreekt. 

GroenLinks is ook blij met de reactie van de gedeputeerde en sluit zich aan bij het voorstel van de PvdA. 

Ook de ChristenUnie is blij met de reactie van de gedeputeerde. Zij maakt zich wel zorgen over de 

verhouding tussen de Rekenkamer en de afdeling van de gedeputeerde, vanwege de scherpe formulering 

van de reactie van GS. Ook hadden deze zelf de aantekening bij het convenant aan de Rekenkamer moeten 

melden. Wat gaat de gedeputeerde doen aan de communicatie tussen zijn afdeling en de Rekenkamer? 

Mevrouw Hoenderdos reageert, dat dit ook voor de Rekenkamer nieuwe informatie is. Op het convenant 

dat de Rekenkamer heeft staat geen aantekening. Mevrouw Voetee voegt toe, dat er bij haar weten geen 

sprake is van een aantekening bij het convenant. Het convenant is door het IPO namens alle provincies 

ondertekend. Het enige dat de provincie Flevoland bij de onderhandelingen heeft bereikt, is dat zij geen 

eigen geld heeft hoeven inzetten. Dit is ook in de rapportage opgenomen. 

Gedeputeerde Greiner geeft aan dat hij op dit onderwerp nog voor de verkiezingen terug zal komen. De 

gedeputeerden en de Rekenkamer hebben een gesprek gehad, waarin onder andere ter sprake kwam hoe 

er meer onderling contact zou kunnen zijn. Daar is het idee van de evaluatiekalender ontstaan. Misschien 

is dit een middel om de niet ontbrekende harmonie te optimaliseren. 

De voorzitter constateert dat in de volgende commissievergadering een notitie volgt van het college, 

waardoor de behandeling in de Staten wordt opgeschoven. Hij bedankt de dames van de Rekenkamer voor 

hun komst en toelichting. 

 

d. Lange termijn agenda (LTA) nr. 3 2010 

Er zijn geen opmerkingen. 
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11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 22.22 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 3 februari 2011, 

 

 

de commissiegriffier,      de voorzitter, 

 


