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Aanwezig zijn: 
De heren R.T. van der Avoort (voorzitter), J. Kramer (WD), R.P.G. Bosma (WD), A.A. Rijsdorp (PvdA), J. 
van Wieren (CDA), J.J. Posthumus (CDA), J.N. Simonse (SGP), D.G. Schutte (Christenunie), R.J. Siepel 
(Christenunie), A.W.J.H. van der Avoird (PvdD), de dames A.S.M. Roda (GroenLinks) en R.C.M. Stadhouders 
(griffier); 

Ook aanwezig is: 
Lid van Gedeputeerde Staten: de heer L. Verbeek (CdK); 

Afwezig: 
De heer M.F.A. van Diessen (gedeputeerde) en mevrouw F.J.E. Boode - Groot Nibbelink. 

1. Opening 

De voorzitter, de heer Van der Avoort, opent de vergadering, de laatste commissievergadering in deze 
bestuursperiode. De heer Van der Avoort feliciteert mevrouw Roda, namens de commissie, met haar 
verjaardag. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 

• Bericht van verhindering ontvangen van: Gedeputeerde Van Diessen en mevrouw Boode - Groot 
Nibbelink (PvdA). 

4. Verslag van de vergadering van 5 januari 2011 
Ontvangen van mevrouw F.J.E. Boode - Groot Nibbelink (PvdA) op agendapunt 8b1 en 10b 
pagina 3, 7^ alinea, 3^ zin het woord "strop" vervangen door "STROP". 
Ontvangen van mevrouw F.J.E. Boode - Groot Nibbelink (PvdA) op agendapunt 8b1 en 10b op 
pagina 9, 6^ alinea, 1^ zin, het woord "voldoende"wijzigen in "onvoldoende". 
Ontvangen van mevrouw F.J.E. Boode - Groot Nibbelink (PvdA) op agendapunt 9b1, pagina 15, 
5̂  alinea, 1^ zin, het woord "raadsverandering" vervangen door "raadsbehandeling". 
Ontvangen van de heer R.J. Siepel (ChristenUnIe) op agendapunt 10c op pagina 17, 5̂  alinea de 
zin "de heer Kramer (WD): voorzitter ik heb moeite..." te vervangen door "de heer Siepel 
(Christenunie): ik heb moeite...." 
De heer J.J. Posthumus op agendapunt 8b1 en 10b pagina 5, 1^ alinea "Goed dat het college en 
de Christenunie" de woorden " en de ChristenUnIe" verwijderen. 

Het verslag wordt, met inachtneming van de wijzigingen, vastgesteld. 

a. Lijst van toezeggingen 

1. Aanbestedingsbeleid: uitstellen tot nieuwe wet is aangenomen. 
2. Presentatie Treasury beleid: bij de ingekomen post is de notitie "Afwikkeling toezegging educatieve 
bijeenkomst treasury"gevoegd. De toezegging kan van de lijst verwijderd worden. 
Christenunie: in de notitie is nog wel een vraag aan de commissie gesteld. Indien er nog steeds behoefte 
bestaat aan een educatieve bijeenkomst over het gevoerde treasury beleid, dan kan dit als onderdeel 
worden opgenomen in het introductieprogramma van de nieuwe Staten. Het lijkt de fractie verstandig dat 
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deze informatieve presentatie in het introductieprogramma, of op een later moment in het jaar, wordt 
opgenomen. 
PvdA: gezien de complexiteit van het onderwerp lijkt het verstandig om hier meer t i jd voor te gunnen, 
nadat mensen langer zijn ingewerkt. De fractie stelt voor om de informatieve presentatie na de zomer te 
laten plaatsvinden. 
De Christenunie vindt het belangrijk dat er in de nieuwe Staten voldoende aandacht voor dit onderwerp is. 
De fractie kan de opmerking van de PvdA ondersteunen. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering het hiermee eens is. Dit wordt meegenomen. 

b. Lijst van moties 

C. 693745: Verantwoorde groei: uitvoering afhankelijk van ontwikkelingen rijksbeleid. 
Deze motie blijft op de lijst staan, om in de nieuwe periode aan de orde te laten komen. 

5. Lijst ingekomen stukken van 2 februari 201 
• Bijlage bij Statenvoorstel Autodrip's op dienstauto's, wegen en vaarwegen. 

Afwikkeling toezegging educatieve bijeenkomst treasury: zie agendapunt 4a 1. 
• Brief OVW voor vergadering Commissie Ruimte 3 februari 2011, deze brief is bedoeld voor 

de Commissie Ruimte. 

6. Lijst ter kennisneming stukken van 2 februari 2011 
Er is geen lijst ter kennisneming stukken van 2 februari 2011. 

7. Door fracties ingebrachte onderwerpen 
Er zijn geen onderwerpen ingebracht door de fracties. 

8. Portefeuillehouder M.F.A. van Diessen 
a. Mededelingen 
1. Financiële verhoudingen 
CdK: het feit dat er geen nieuws is over de financiële verhoudingen is slecht nieuws. De belofte van het 
kabinet, de minister, om in januari 2011 met een standpunt te komen, heeft de minister alsmaar 
uitgesteld. Het is belangrijk om met zijn allen, ook de Staten, vol te houden en op de strepen te gaan 
staan in dit dossier. De situatie blijft zich herhalen dat andere partijen, om hun moverende redenen, het 
dossier van het provinciefonds koppelen aan andere dossiers. Het provinciefonds is een zodanig zwaar punt 
dat Flevoland nu echt wil dat dit geregeld is. Op andere terreinen is Flevoland niet bereid om tot welk 
compromis tot overeenstemming te komen als dit niet eerst geregeld is. Een voorbeeld hiervan is: er wordt 
heftig gediscussieerd over het af te sluiten bestuursakkoord met het Rijk. Flevoland heeft zwaar aangezet, 
ook bij het IPO, dat er geen bestuursakkoord kan komen als dit probleem aangaande de verdeling van het 
provinciefonds niet is opgelost. Dat wordt Flevoland niet door iedereen in dank afgenomen. GS zit hierin 
op een redelijk scherpe lijn. Vanuit het Ministerie en indirect van de minister, krijgt Flevoland keer op 
keer signalen om vol te houden. Het is een ingewikkeld besluit, wat niet op Flevoland vastzit maar naar 
andere onderwerpen toe. Flevoland wil haar positie hebben, waar veel druk op wordt uitgeoefend. 
De VVD heeft in de politieke lijn van Lelystad ook aandacht gevestigd op de positie van de provincie. 
De CvdK merkt in zijn contacten met het ministerie en de Kamerleden dat een aantal statenleden hier 
actief in zijn gebleven. De CvdK stelt dit zeer op prijs, het wordt als rugdekking ervaren. Men merkt in Den 
Haag dat Flevoland hier collectief in is. 

b. Vragenronde 
Er zijn geen vragen voor gedeputeerde Van Diessen. 

^ 9. Portefeuillehouder L. Verbeek 
' ^ a. Mededelingen 
c=J 1. Middenbestuur / positionering provincies 
yH) CdK: in de regeringsverklaring wordt gesproken over het Randstad bestuur en een OV autoriteit. GS heeft 
(Q^ het standpunt ingenomen dat er wordt gekeken naar een andere richting van bestuur in de Randstad, het 
n |] ijkpunt zit in: er wordt gekeken dat Flevoland er daadwerkelijk beter van wordt. In alle modellen die GS 
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daarover tegenkomt, komt GS niet tot de conclusie dat Flevoland veel beter wordt van een andere 
bestuurlijke richting. Dit geeft wrijving in een dergelijk dossier. Andere partijen gaan, om hun moverende 
redenen, daarmee aan de slag. In de Randstad ziet men de problematiek van de Noord en de Zuidvleugel. 
De Zuidvleugel is enthousiaster over het idee om van de hele Randstad één bestuurlijke entiteit te maken. 
De Noordvleugel is daar redelijk wars van. Met name Utrecht en Noord-Holland, naar men zegt gesteund 
door hun Staten, zijn redelijk enthousiast over het idee om zichzelf op te heffen. Flevoland stelt zich 
vanuit GS op met het standpunt dat het eerst aan de minister is om aan te geven hoe hij met dit dossier 
aan de gang wil. GS stelt zich voor dat de minister een soort van procedurevoorstel doet waarlangs dit 
debat met elkaar gevoerd kan worden. De minister koos ervoor om een andere strategie te bewandelen. 
Dit is een strategie waarbij hij veel partijen prikkelt om met ideeën te komen. Dit heeft ertoe geleid dat 
hij de grote steden heeft uitgenodigd om een reactie op het standpunt dat WGR-plus moet worden 
afgeschaft en hoe dan verder te gaan. De vier grote steden hebben dit zeer voortvarend opgepakt. Met 
name Den Haag heeft een redelijk pittige brief geschreven, gesteund door Amsterdam en Utrecht, aan de 
minister dat het een dijk van een kans is om grote agglomeraties rondom de steden te vormen, bij 
voorkeur provincies vri j . De overige gebieden zouden door een bestuurlijke entiteit, zoals een provincie, 
bestuurd kunnen worden. Voor een aantal collega's van de CdK was dit een enorme prikkel en hadden de 
behoefte om enorm actief te worden. Zij gingen hard met elkaar aan de slag dat er een Randstadprovincies 
zou moeten komen, waarbij alles integraal, inclusief de vier grote steden. De spanning wordt op dit 
moment opgevoerd. Omdat Flevoland zo terughoudend was, ging Utrecht alleen met Noord-Holland praten, 
zonder Flevoland. Zij betrokken daarbij de stelling, dat er naar hun oordeel geen sprake moet zijn van een 
Randstadprovincie, maar vanuit de Noordvleugel provincie. Met de Zuidvleugel problematiek voelen deze 
provincies zich niet verwant. Deels anticipeert dit op uitspraken die Zuid-Holland eerder heeft gedaan, dat 
als je puur geografisch/economisch kijkt en hetgeen er zich in Zuid-Holland afspeelt, dat de conclusie zou 
kunnen zijn dat een samenwerking van West Brabant, Zeeland en Zuid-Holland logischer zou zijn, dan dat 
je het op Randstad niveau zou bekijken. Met name CdK Franssen propageert dit wel eens, zeer tegen de 
zin van Brabant en Zeeland in. GS ervaart dat ze in een positie zit van oppassen, want anders wordt er 
over Flevoland gesproken en besloten, zonder dat Flevoland aan tafel zit. Dat is niet acceptabel. De vraag 
is, hoe er recht wordt gedaan aan het standpunt van Flevoland, dat zij eerst aangetoond wil zien dat 
Flevoland er beter van wordt, ervoor gezorgd wordt dat Flevoland niet van de tafel wegblijft. Utrecht en 
Noord-Holland gaan anders met de minister in gesprek over hoe de Noordvleugel bestuurd moet gaan 
worden. Deze discussie is opgestart met Utrecht en Noord-Holland. Zij erkennen de vraag van Flevoland 
dat er eerst moet worden aangetoond dat je er beter van wordt. Zij deden het tegenvoorstel, om met 
elkaar af te spreken, om te onderzoeken of dit zo is. Dan kan het gebied ontwikkeld worden. Wat zijn de 
argumenten die je kunt bezigen om te zeggen dat je er beter van wordt, of als je aan het uitwerken bent 
dat je tot de conclusie komt dat je er niet beter van wordt, of er zit onbalans in de argumenten. Als het 
traject wordt ingezet dat men serieus bereid is om daar naar te kijken en men zich niet bind aan een 
uitkomst, dat is uit te leggen aan de Staten. In principe ben je op deze wijze huiswerk aan het maken. 
Een tweede denklijn die hierbij werd ontwikkeld is, los van het traject over het wel of niet een 
bestuurlijke entiteit moet worden in de Noordvleugel, het traject om op een aantal terreinen in shared 
services te gaan zitten met meerdere provincies, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke personeelszaken, 
wegenbeheer en dergelijke. De vraag die daarbij speelt is of er daadwerkelijk efficiency in zit en het een 
meerwaarde oplevert, ongeacht of je wel of niet bestuurlijk iets doet. 

Deze twee trajecten zijn afgesproken en zijn in een brief verwoord. Deze brief circuleert vandaag langs de 
commissarissen, wordt in GSen besproken en zal denkelijk deze week gepubliceerd worden. 
Een kopie van deze brief zal vanavond aan de statenleden gestuurd worden. 
Tot op heden heeft de minister zich nog niet willen uitspreken over wat hij met dit dossier gaat doen. Hij 
heeft inmiddels een brief van de G-4 ontvangen en de brief die zojuist genoemd is, is onderweg, wat de 
minister weet. De minister is van plan om in de tweede helft van deze maand in het kabinet erover te 
spreken, over hoe hij hiermee aan de slag wil gaan. Je zou mogen verwachten dat de minister medio maart 

(ï^) sen procesvoorstel doet, of de lijn wordt doorgetrokken zoals hij die nu uitvoert. Het is moeilijk te peilen 
^ ^ wat de minister van plan is. 
^ ^ De vervoersautoriteit discussie, tussen Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat, daarin heeft 
•-=J minister Schultz geclaimd, ook naar minister Donner toe, dat zij hier echt mee aan de slag wil gaan. 
yH) Tegelijkertijd ziet men dat minister Donner zich ook op dit terrein beweegt. Binnen de afspraken in het 
(Q^ kabinet is er onvoldoende afgetimmerd wie dit gaat doen. Het is dus onduidelijk wie dit gaat doen en in 
ü jü welke richting dit zal gaan. 
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De voorzitter: de CdK heeft een belangrijke mededeling gedaan over de situatie en er komt een brief. De 
voorzitter kan zich voorstellen dat de commissie hier in een breder verband met elkaar over wil praten. 
De WD heeft tijdens de vorige commissievergadering ook gezegd, dat zij de discussie over de bestuurlijke 
drukte niet zo ervaart. Als kaderstellend orgaan zie je deze discussie bijna niet en de fractie herkent 
Flevoland hier niet in. De berichten waren echter zodanig, dat de WD het idee had dat dit Flevoland zou 
overkomen. De provincie als is ook niet degene die hierrover gaat. Als de minister van BZK wil, dan neemt 
hij hier gewoon een besluit over. De WD denkt dat het prima is als er vanuit GS en vanuit de commissaris, 
gekeken wordt wat dit betekent en waarover gesproken wordt. De WD zit echter met het probleem, dat 
zij voor een ongedeeld Flevoland is, maar de fractie weet niet of deze ambitie vol te houden is, ook als de 
fractie dit zou willen. Wat zijn de scenario's wat de VVD zou kunnen bewegen, wat zou handig zijn als je 
dat uitgangspunt hanteert? De fractie denkt dat dit een ander soort stuk is dan de gezamenlijke 
commissarissen gaan opleveren. Het is denkelijk het moment dat deze commissie verder nadenkt over hoe 
haar eigen Flevoland haar positie kan veiligstellen, als het mogelijk is in beslotenheid om niet direct een 
strategie naar buiten toe te geven. De WD is benieuwd hoe deze commissie gezamenlijk een opdracht zou 
kunnen formuleren over hoe de Flevolandse rol hierin zo goed mogelijk gespeeld kan worden. 
Voorzitter: in een goede voorbereiding in een besloten commissievergadering? 
WD: inderdaad. Als er een discussie komt van: "wat zou het betekenen" , dan moet de samenwerking als 
eerste uitgangspunt genomen worden. Los daarvan wil de WD ook de vraag stellen, in hoeverre Flevoland 
zich kan permitteren om niet samen te werken, vanuit het belang van de Staten. 
SGP: het stimuleert de fractie het meest, dat er zonder dat minister Donner duidelijkheid heeft gegeven 
over die ene zin in het regeerakkoord, dat heel Nederland met elkaar praat, de grote steden met elkaar 
praten, de provincies met elkaar praten en er hier binnen de provincie met elkaar gesproken moet worden. 
Maakt men het minister Donner niet te gemakkelijk? 
PvdA: het antwoord op de laatste vraag van de SGP is, dat het om belangen gaat, een positie waarin je 
kunt kijken of je, je belangen kunt verstevigen. De fractie begrijpt de opmerking van de VVD, van wat zijn 
de belangen van Flevoland en hoe zijn deze belangen te versterken. De PvdA kan dan ook meegaan in het 
idee om in gesprek te gaan met elkaar. Wellicht is het een idee om een basis te kiezen voor het 
voorgestelde onderzoek, om te bepalen of er voor Flevoland iets inzit. Waar de belangen inzitten, daar kan 
mogelijk de strategie op ingezet worden. Met welke planning houdt de CdK rekening? De PvdA fractie wil 
hier niet pas na de zomer mee verdergaan. 
Christenunie: het initiatief van de CdK"s horende, is het nog een beetje zoeken of het een offensieve 
strategie is waarin de positie van de provincie Flevoland versterkt kan worden, of is het voor de troepen 
uitlopen en is de minister wel heel erg makkelijk. De fractie voelt er heel erg voor om op een geschikt 
moment elkaar in de ogen te kijken van, hoe zitten we er in en wat is beter voor Flevoland. Er wordt 
onderzocht wat voordelen zijn, maar zijn voordelen al gedefinieerd? Terecht stelt de PvdA dat je een basis 
moet hebben om over te praten. Op het moment dat er een onderzoek wordt gestart zonder dat je weet 
wat de opdracht is en voordat het provinciaal belang is gedefinieerd, dan kan het best zo zijn dat je met 
een onderzoek wordt geconfronteerd waar de provincie Flevoland niet mee uit de voeten kan, omdat er 
mogelijk andere politieke opvattingen zijn. Een aantal spanningsbogen hierbij zijn: voordelen kun je 
definiëren in kosten zoals shared services, maar waarom met de Randstadprovincies en niet met de andere 
provincies? Je kunt voordelen definiëren in bestuurskracht, dan kom je gauw in de zichtbaarheid van de 
provincie voor de inwoners. Of daar echt verbeteringen in aangebracht kan worden, dan is de vraag aan de 
orde of dit voor een ongedeeld Flevoland in Randstad verband is of voor een gedeeld Flevoland. 
PvdA: in de voorbeelden die de Christenunie noemt, daar zit geen spanningsboog in. Minder geld uitgeven 
in plaats van meer geld uitgeven, er zitten geen politieke verschillen. Een zichtbaar Flevoland is hier door 
een ieder al geuit. Hoe het straks uitpakt in de consequenties, dat zou verschillend gewogen kunnen 
worden. Het is van belang dat er zoveel mogelijk neutrale informatie boven tafel wordt gehaald. Is er 
financieel voordeel te halen, is er zichtbaar voordeel te halen. Dit soort zaken moet een onderzoeker in 
beeld kunnen brengen. Hier gaat geen politiek gekleurde opdracht aan vooraf. Je zou moeten kunnen 

( ^ streven naar iets wat partij politieke gestuurd is, iets wat moeilijk voor te stellen is, dan zou het kunnen 
^ ^ zijn dat de grote steden het goed moeten hebben en het platteland minder. 
' ^ De WD wil graag een interpretatie verschil geven in de vraagstelling van het onderzoek van de 
=!1 commissarissen en hetgeen de VVD voorstelt. Een vraag van de VVD zou kunnen zijn: stel je voor dat je de 
%f\ Randstad samenwerking als Flevoland zou kunnen tegenhouden, wat is dan de positie van Flevoland als de 
(Q^ rest wel samengaan. Deze vraag zal waarschijnlijk niet gesteld worden in de Randstad samenwerking, maar 
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is wel relevant voor een afweging. Dit soort vraagstukken is relevant om te weten, om het speelveld te 
leren kennen. Hier is nu geen zicht op en gevoel voor. 
Christenunie: hieruit blijkt dat het goed zou zijn om de Staten er ook in dit stadium bij te betrekken. De 
partijen hebben allemaal een verschillend beeld van wat zij willen bespreken. Er zijn verschillende 
waardering van belangen. Om het pad nu, of op een later moment, goed te kunnen doen, zal het speelveld 
inzichtelijker gemaakt moeten worden. Als het om de reikwijdte van het onderzoek gaat, dit onderzoek 
wordt met de Randstadprovincies gedaan, maar wordt dit onderzoek ook gedaan met andere provincies? 
Wordt er gekeken naar de oriëntatie richting van het Noorden, of oriëntatie richting van het Oosten? Wordt 
er gedacht in scenario"s waarbij de deelbaarheid van Flevoland wordt losgelaten? De Christenunie heeft 
hier nog geen standpunt over. Voordat het debat wordt gevoerd en het goede wordt gezocht voor de 
inwoners van Flevoland, zullen alle varianten op dit thema in beeld gebracht moeten zijn. 
Voorzitter: in feite zegt de Christenunie dat je, je heel breed moet oriënteren. De commissaris geeft dit 
net ook aan op de onderwerpen waarop samenwerking mogelijk zou kunnen zijn. 
Christenunie: het gaat niet alleen om de onderwerpen, het gaat ook om de partners met wie je dat doet. 
SP: in aansluiting met hetgeen de Christenunie zegt, luister naar de commissaris. Waar richt de provincie 
Flevoland zich op, alleen maar op de Noordvleugel? Als je praat over het plan voor Flevoland, wat is dan 
het plan voor Flevoland? Primair politiek, Flevoland op zich qua bestuursmodel is volgens de SP de ideale 
schaal. Richt de provincie Flevoland zich alleen maar op Noord-Holland en Utrecht, of oriënteert de 
provincie Flevoland zich ook op Overijssel en Gelderland? De fractie weet het nog niet. De fractie zou niet 
in zo"n keus gedwongen willen worden. 
Voorzitter: dit is hetgeen de Christenunie aangeeft. 
CDA: er ligt een Staten uitspraak, dat moet het uitgangspunt zijn voor het onderzoek. Waar staan we op 
dit moment, wat vinden we zelf, kunnen wij het zelf en als de provincie Flevoland ergens anders naartoe 
wil, wat wordt er dan opgegeven en wat komt er bij. Het lijkt het CDA verstandig om hier als staten 
binnenkort mee aan de gang te gaan. 
CdK: een aantal spreekt over het initiatief van de commissarissen. Het is echter een initiatief van de vier 
GSen. Het is ook iedere keer in gedeputeerde staten besproken, die meedoen in het proces. Rond de 
organisatie van de brief van de drie Noordvleugel provincies is afgesproken dat er een stuurgroep gevormd 
zal worden om het proces te benoemen en te begeleiden, waarbij een commissaris en gedeputeerden zit. 
Voor de periode van het "oude" college is afgesproken dat de heer Witteman dat zal doen, omdat hij ook in 
het IPO bestuur zit. Ook is benoemd dat bij de coalitievorming expliciet in de portefeuilleverdeling in de 
portefeuille dit soort bestuurszaken te plaatsen, omdat het een hoog politiek gehalte heeft. De CdK is van 
mening dat het niet goed zou zijn als dit te zwaar bij de commissaris zou komen te liggen. Er moet een 
gedeputeerde volwaardig participeren in het proces, maar ook in politieke zin mee sturing geven aan hoe 
zo"n proces verloopt en verantwoorden in PS. In de stuurgroep zal ook nog gesproken moeten worden hoe 
je vanuit de stuurgroep zo"n proces opzet, de opdracht formuleert en wat voor vragen je beantwoord wilt 
hebben. Hoe je, je het proces voorstelt, niet alleen richting gedeputeerde staten maar ook richting de 
afzonderlijke provinciale staten. Dit alles is nog niet beantwoord. De CdK is daar in deze fase niet echt 
ongelukkig om, omdat de CdK van mening is dat je dat vanaf de echte start met de nieuwe staten zou 
moeten doen. Zij dienen het hele proces mee te maken en zo nodig mee aan sturen. Met de afspraken 
zoals ze er nu liggen kan dit volgens de CdK. In de nieuwe staten moet hier goed over gesproken worden, 
ook welke rol de commissie heeft en op welke wijze de Staten bij aan tafel zit. Juist vanuit de politieke 
kant lijkt er veel voordeel te zitten in het dualisme bij dit soort dossiers. Als je te zwaar in het proces gaat 
zitten als zon stuurgroep, dan heeft de commissie haar handen niet meer vrij om onafhankelijk haar eigen 
oordeel te vellen over de resultaten die er uitkomen. De CdK wil de commissie niet op grote afstand 
zetten, maar het moet een eigen proces zijn van de commissie en de provinciale staten van Flevoland. 
Ten aanzien van verder om je heen kijken is het zo dat de regering de kaders heeft gesteld van deze 
discussie. De regeringsverklaring is dan voorwaardelijk. Bij de vorming van de huidige coalitie in deze 
regering expliciet afgesproken dat het hele debat over bestuurlijke herinrichting in deze periode van het 

(ï̂ m kabinet zich beperkt tot de Randstad. De CdK is zelf langs de diverse woordvoerders van de huidige coalitie 

< in de Tweede Kamer geweest die betrokken zijn geweest bij het schrijven van de teksten. Zij hebben 
verklaard dat zij in deze regeringsperiode niet bereid zijn om deze discussie toch weer uit te breiden naar 

•==!' de rest van het land. Dit ontslaat de provincie Flevoland niet van het recht hier zelf over na te denken, 
y m maar er zijn kaders door de regering meegegeven. In de huidige afspraken met Utrecht en Noord-Holland 
(Q^ worden deze afspraken gerespecteerd. Dit is ook de reden waarom niet is gezegd dat het traject ook 
y j buiten de Randstad betrokken moet worden. 
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VVD: dat de opdracht er ligt neemt in de optiek van de fractie niet weg dat je goed na moet gaan wat je 
eigen positie daarin is. De positie en de waarde van bepaalde dingen houden of eventueel op te geven kan 
wel degelijk van invloed zijn op de uiteindelijke discussie. De fractie kan zich voorstellen, als er wordt 
gekeken naar deze provincie, dat noordelijk Flevoland een gevoel oproept bij de Randstadprovincies als 
het gaat om bestuurlijke samenwerking, dan denkt de fractie dat zij dit niet ambiëren. Klaarblijkelijk 
hebben ze er wel een bepaald idee over. Hier is echter ook een bepaald gevoel over noordelijk Flevoland. 
Het is goed om dat in beeld te brengen. De discussie is nog onduidelijk. Hoe beter je, je eigen positie in 
beeld hebt, hoe beter de discussie gevoerd wordt. 
CdK: dit is hetgeen de commissaris bedoeld. Het kunnen gescheiden trajecten zijn. De samenwerking van 
de Noordvleugel beweegt zich binnen de afspraken van de kabinetsvorming. De provincie kan autonoom 
zeggen, prima, maar vanuit provinciale staten hebben wij ook behoefte aan andere analyses, waardoor de 
afweging beter gemaakt kan worden. Dat hoeft niet in het kader van de afspraken te gebeuren. Het zijn 
twee gescheiden trajecten. 
Christenunie: de commissaris legt de bal nu bij PS neer. Het is echter een initiatief vanuit GS. Is het nog 
niet bij GS opgekomen om meerdere scenario"s uit te werken? 
De CdK blijft persoonlijk op het standpunt staan dat hij het helemaal eens is met de gang van zaken. De 
minister zou de verantwoordelijkheid moeten nemen langs welke route hij het debat wil voeren en langs 
welke route informatie wordt verzameld op grond waarvan een oordeel wordt gevormd. Minister Donner 
heeft andere keuzes gemaakt. Hij zet anderen aan het werk, waardoor het volgens de mening van de 
commissaris gefragmenteerd gaat. In de opvatting van de commissaris creëert de minister tegenstellingen 
doordat hij grote steden anders benadert dan de provincie, wat een spanning creëert in dit dossier. Of dit 
uiteindelijk productief zal blijken te zijn, daar zijn de meningen over verdeeld. De meningen over de 
haalbaarheid van dit soort processen, daar lopen de meningen ook over uiteen. De CdK is bang dat er aan 
self infilling provicy wordt gedaan, dat je een groot risico loopt dat de oplossingen waar je uiteindelijk in 
terechtkomt vaak meer door politieke motieven worden bepaald dan inhoudelijke. Als je bijvoorbeeld al te 
ijverig vanuit Flevoland na gaat denken over bijvoorbeeld dat bepaalde delen van Flevoland naar Overijssel 
gaan, die vraag is nog door niemand gesteld, wat je zelf dan helemaal gaat invullen. Een ander hoeft dan 
alleen nog maar in te koppen. Dat soort dilemma"s, daar worstelt de CdK zelf erg mee. De CdK blijft op het 
standpunt staan dat het kabinet zelf eerst maar eens richting moet aangeven. In een eerste gesprek met 
minister Donner was zijn eerste uitspraak: "ik heb die zin ook niet geschreven en weet ook niet precies wat 
ik ermee aan moet"". Hij gaf aan, ook tegen andere collega's van de commissaris, dat hij nog helemaal 
moest nadenken over wat hij met dit onderwerp aan wil. Het is een opvatting over de wijze waarop 
minister Donner zich wil bewegen in dit dossier. De vraag is hoe je er zelf vervolgens op reageert. 
Flevoland wordt min of meer door Utrecht en Noord-Holland gedwongen om harder te lopen in dit tracé 
dan dat de provincie Flevoland zelf had gewild. De CdK heeft zelf het belang gepropageerd, ook richting 
Utrecht en Noord-Holland, laat minister Donner zelf aangeven hoe hij hiermee aan de slag wil. Zij denken 
daar anders over. De commissaris begrijpt het wel. Noord-Holland wil zijn positie terugkrijgen over 
Amsterdam en Utrecht heeft hetzelfde met Utrecht. Door deze beweging te maken zien zij hun kans om dit 
te bereiken. 
CDA: de commissaris gaf aan dat de regering kaders heeft gesteld. Dat betekent voor de provinciale staten 
dat de provinciale staten de kaders stellen van wat zij onderzocht wil hebben. 
WD: dit alles horende kent men het spreekwoord: als twee honden vechten om een been, dan loopt het 
derde er mee heen, maar: waar twee honden vechten om een been, gaat het derde been heen. De fractie 
is bang voor het laatste. De WD bepleit positiebepaling van Flevoland. Het Flevolandse belang, waar zit de 
waarde van Flevoland, dan kan de waarde van Flevoland onder het voetlicht gebracht worden. Dat moet er 
gewoon komen, anders blijft Flevoland vanaf de zijlijn kijken naar de discussie die over Flevoland wordt 
gevoerd, maar weet Flevoland niet wat verstandig is. 
CdK: dit is het motief waarom GS heeft gezegd: het gaat nu te ver, het gaat over Flevoland, wij willen aan 
tafel. 
Voorzitter: is het GS duidelijk dat de commissie hierbij betrokken willen zijn en op korte termijn, in de 
nieuwe Staten periode, erbij betrokken wil worden. 
De WD wil pleiten voor een soort positie bepalingsstuk. Kan GS hiermee komen? 

= J De Christenunie is het eens met hetgeen de WD naar voren brengt. Als de fractie de CdK goed beluisterd 
y m heeft, dan is de ruimte er wel maar zou de strategie voor de komende twee maanden kunnen zijn, in de 
(Q^ offensieve sfeer richting Noord-Holland en Utrecht mee aan tafel te zitten om te kijken wat de 

Ly 
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Randstadprovincie zou kunnen betekenen. Na de verkiezingen zal er heel snel bekeken worden wat er 
aanvullend nodig is om het eigen dossier compleet te maken, voor de eigen positiebepaling. 
De Cdl< roept in herinnering, dat de minister van plan is om hierover in maart in het kabinet te spreken. De 
commissaris vermoedt dat er niet vreselijk veel in februari zal gebeuren in dit dossier. Dat betekent dat er 
met de nieuwe Staten en de nieuwe commissie Bestuur dit soort zaken goed afgesproken kan worden. Er 
kan met elkaar een positie notitie ontwikkeld worden, waarvan de commissaris denkt, dat deze lopende 
het gehele proces meerdere keren herschreven zal worden. Het lijkt commissaris niet effectief om dit nog 
met de oude Staten te doen. Ook wil de commissaris iets meer zicht hebben over hoe de minister hiermee 
om zal gaan, om te voorkomen dat de commissaris te hard gaat lopen en zelf agendapunten creëert waar 
anders nooit over gesproken zou worden. 
CDA: dat betekent dat het offensieve karakter, waar de ChristenUnIe net over sprak met betrekking tot de 
opstelling van het college richting de Randstadprovincies, een beetje terughoudend wordt. 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en de commissie zal worden voorzien 
van informatie. 

b. Statenvoorstel(len) 
1. Evaluatie Dmitrov - programma 2007 - 2011 
Voorzitter: in 2011 loopt het memorandum af. Er ligt nu een evaluatie - start notitie voor. 
Eerste termijn: 
VVD: er wordt simpel gevraagd naar een aantal vragen die aangevuld kunnen worden op de 
evaluatie. In het seniorenconvent heeft de fractie al aangegeven dat een evaluatie niet gericht 
moet zijn op het per definitie verlengen van het samenwerkingsverband. De WD wil daar een 
politieke keuze in maken. Temeer omdat in de voorzet van de evaluatie staat dat de resultaten pas 
na coalitie onderhandelingen beschikbaar zouden zijn. De VVD neemt aan dat de coalitie 
onderhandelingen zich daar niet door laten hinderen. 
Een aantal vragen die de fractie zou willen meegeven in de evaluatie zijn: 
- Kan er op een of andere wijze inzicht worden gegeven dat een samenwerkingsverband kost; 
- Wat zijn de samenwerkingsverbanden vanuit de Flevolandse gemeenten; 
- In hoeverre komen de behoeften vanuit Flevoland overeen met die van Dmitrov. De WD kan zich 
voorstellen dat als deze behoeftevraag niet op elkaar aansluit er een bepaalde min of meer 
waarde is. De fractie kan zich voorstellen dat de behoeften van Dmitrov meer van praktische 
aard zijn dan aan de Flevolandse zijde. 
- Wat zijn de condities waaronder het wenselijk is om het samenwerkingsverband voort te zetten. 
De PvdA merkt dat de notitie een weerslag is van twee eerdere bijeenkomsten. De fractie herkent 
zich enorm in het stuk en de discussies die gevoerd zijn en kan zich prima vinden in de onderwerpen van 
evaluatie. Wel wil de PvdA een paar accenten zetten, waarvan zij denkt dat het van grote betekenis is om 
scherp in te zijn, in verband met het oordeel om wel of niet door te gaan en als je doorgaat hoe. Als de 
PvdA het gevoel krijgt dat het een soort van ontwikkelingssamenwerking relaties zou zijn, dan is de PvdA 
van mening dat hier snel een eind aan moet komen. Het moet bijvoorbeeld niet zijn dat er voorzieningen 
worden gerealiseerd door gebrek aan prioriteitstelling van de Russische overheid. Waar het wel voor is, is 
om handel te drijven, geld verdienen. Als er een efficiënte manier van handel kan worden gedreven. Maak 
de kosten en baten inzichtelijk, dan is het aantrekkelijk. Daarvoor is het van belang, hetgeen de PvdA 
graag in de evaluatie zou willen terugzien, op welke wijze je in staat bent om positie te krijgen in die 
regio. 
Als het gaat om de elementen die in het programma zitten, die gaan over de bilaterale betrekkingen 
Rusland - Nederland, de Oost West tegenstelling, met name de betekenis die dit programma heeft in de 
wereldvrede in zijn algemeenheid. De PvdA is van mening dat het gaat om machten die niet helemaal 
hetzelfde systeem hebben, die met elkaar de dialoog aangaan. Gek genoeg heeft het politieke deel van het 
programma wel degelijk invloed op de Oost West vraagstukken. De PvdA zou dit graag in beeld willen 

( ^ hebben, want dit kan ook van betekenis zijn. 
^ ^ GroenLinks wil graag aansluiten bij het laatste punt dat de PvdA noemde. GroenLinks heeft het idee dat 
" ^ het MATRA-project een soort van nieuwe dimensie aan de samenwerking heeft gegeven. Het wordt nu 
= y genoemd als aanleiding om te kijken waar we staan en hoe nu verder, maar het moet niet alleen gezien 
ijli worden als aanleiding, maar ook als onderdeel van zou moeten worden beschouwd. De fractie zou graag 
fO^ zien dat hierop meer nadruk aangegeven wordt in de vraagstelling. 

UJ 
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Daarnaast is het zo, dat zonder de invalshoek van het MATRA-project het al een samenwerking was met 
heel veel verschillende facetten, waarvan de bestuurlijke samenwerking een soort van paraplu was, maar 
ook een soort van rechtvaardiging gaf voor een heleboel andere zaken. Het is goed om deze twee dingen 
expliciet te benoemen. Het gaat niet alleen om de uitwisseling op niveau van bestuur, maar juist ook de 
maatschappelijke uitwisseling. 
Voorzitter: bedoelt GroenLinks hiermee het lopende programma dat is afgesproken? 
GroenLinks: inderdaad. Er zijn een aantal initiatieven geweest die mooi leken maar niet echt van de grond 
zijn gekomen. Andere dingen zijn juist heel erg goed gelopen. Het is goed om dat met elkaar te 
benoemen. 
De SGP heeft de laatste maanden vrij fors stelling genomen in dit dossier. De fractie is zich hier van 
bewust. In het verkiezingsprogramma staat hetzelfde te lezen. Toch is het goed dat het nu zo grondig 
wordt aangepakt. De SGP laat zich graag informeren en desnoods overtuigen. De fractie kan zich vinden in 
de vragen die gesteld zijn. De SGP wil hier de volgende vragen aan toevoegen: 
- Welke kansen worden er nog gezien in de toekomst; 
- Welke economische banden zijn vanuit het bedrijfsleven aangegaan; 
- Wat maakt het kapot als Flevoland stopt. 
Christenunie: in de eerste commissie Bestuur vergadering van deze Staten periode werd een soortgelijke 
discussie op gang gebracht, van: we moeten er kritisch naar kijken en wil len we nog wel zo hoor. De 
Christenunie proeft dit nu ook zo, terwi j l er ook veel enthousiasme was over de bezoeken die er zi jn 
geweest. 
Het is goed om te evalueren. Er zijn al een aantal punten door de verschillende sprekers ingebracht, die de 
fractie w i l onderstrepen. Het komt erop neer: wat zi jn de resultaten, wat heeft Dmitrov eraan gehad, wat 
heeft de provincie Flevoland eraan gehad, waar praten we nu over van de inspanning die je geeft en 
hetgeen je kunt brengen. Het is goed om dat in beeld te brengen. Als de fractie de PvdA zo hoort praten, 
dan heeft deze het vriendschapsverdrag verlaten en wi l deze gaan voor de economische samenwerking. Als 
je de vergelijking t rekt met wat je met andere landen al doet, zoals China, dan praat j e over een 
economische samenwerking, wat kun je eraan verdienen. Als je die kant opgaat zal het heel anders worden 
dan er to t nu toe met Dmitrov is beleefd. 
PvdA: de Christenunie zegt, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Met vrienden dr i j f j e geen handel. 
Christenunie: dat zi jn de woorden en de interpretat ie van de PvdA. Je kunt vrienden hebben waar je niets 
economisch mee hebt. Je kunt economisch heel veel samenwerken en er goede vrienden mee z i jn . 
PvdA: de Christenunie zegt iets anders, we gooien ons vriendschapsverdrag overboord en nemen daar een 
economische basis voor in de plaats. De PvdA kan zich voorstellen dat je een vriendschap en een 
economische samenwerking juist heel goed met elkaar kunt combineren. Maar dat j e , j e wel iets bewuster 
bent van een zakelijker relatie binnen de vriendschap. 
Dit heeft de Christenunie niet gezegd of bedoelt. Uit het betoog van de PvdA maakt de Christenunie op 
dat de PvdA afscheid w i l nemen van de vriendschapsrelatie. Er moet scherpte komen, handel gedreven 
worden en er moet geld verdiend worden. Dan ga je di t soort dingen op een andere manier aanpakken dan 
dat je de afgelopen periode met Dmitrov hebt gedaan. Het is goed dat de gestelde vragen in de nieuwe 
relatie naar voren komen. Als je de onderzoeken wat breder w i l trekken, de regio Moskou, dan moet j e 
goed afwegen of j e die kant op wi l t . De Christenunie heeft geen bezwaar tegen een dergelijke 
startnoti t ie, maar als de not i t ie er ligt moet de politieke vraag straks op tafel komen of j e wi l t 
continueren, opschalen of afschalen. 
CDA: het gaat hier om een startnoti t ie. De fractie kan zich vinden in de inhoudelijke aandachtspunten. Er 
moet gekeken worden naar draagvlak bij maatschappelijke organisaties. Wanneer er vanuit Flevoland 
allerlei contacten met Dmitrov z i jn, dan is er een taestuurlijke paraplu nodig. GroenLinks heeft di t ook al 
gezegd. Dit moet worden meegenomen in de evaluatie. 
SP: het is inderdaad een startnoti t ie. Er komen andere elementen b i j , met name rondom de vraag van de 
economische effecten voor Flevoland. Vooral richting de PvdA en W D , de SP is niet tegen rijkdom. De SP 
heeft iets tegen armoede. Het wordt meegenomen in de evaluatie. Op een later moment zal de polit ieke 
discussie gevoerd worden over hoe hiermee om te gaan. De vraag is wat voor soort verwachtingspatroon 
men van elkaar heeft. Met name het AAATRA-proj eet is aan beide zijde erg goed bevallen. Als je ki jkt naar 

•==y de samenwerkingsovereenkomst, dan zou het goed zi jn om in de informatie te kijken naar het 
i / l verwachtingspatroon dat bij Dmitrov leeft, zodat betere afstemming mogelijk is. 
(Q^ Voorzitter: met deze startnotitie moet helder worden hoe nu verder te gaan met dit programma. Er zijn 
y j gerichte vragen gesteld en het is belangrijk de beleving vanuit Dmitrov wordt gezien. 
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CdK: de WD zegt dat de relatie niet zo in elkaar gezet moet worden dat je er al van uitgaat dat je het 
verlengt. Dat kan inderdaad niet de bedoeling zijn, terwijl de Christenunie de opmerking maakt dat in de 
20 jaar dat de relatie bestaat er vaker vergelijkbare debatten zijn gevoerd, ledere keer is de conclusie 
getrokken om verdere stappen te zetten. De partijen hebben de volstrekte politieke vrijheid om in de 
afweging van de balans een keuze te maken. Tegelijkertijd hoort de CdK dat het maar de vraag is of je zo 
zwart-wit de vraag kunt stellen van, willen we wel of niet een relatie met Dmitrov. Diversiteit van 
activiteiten, zoals deze zich hebben ontwikkeld, is zo groot dat er waarschijnlijk veel zinvoller zou zijn om 
bij een aantal van die activiteiten te zeggen: het heeft weinig zin om daar energie in te stoppen cq 
middelen beschikbaar te stellen om activiteiten mogelijk te maken. Er zijn een aantal activiteiten die 
Flevolandse belangen dienen en altijd interessant zullen blijven. De economische kant was wat op de 
achtergrond geraakt. Chris de Koning heeft zich zeer ingespannen, hij heeft een groot aantal Flevolandse 
bedrijven bezocht, waar belangstelling ligt vanuit de bedrijven om het avontuur Rusland aan te gaan. Er is 
een redelijk stevige groep van bedrijven in Flevoland ontstaan die, die agenda willen aangaan. Er komt een 
Ruslandtafel van die bedrijven in Flevoland. De tegenhanger hiervan is, dat de CdK tijdens één van zijn 
laatste bezoeken, door bemiddeling van Dmitrov zelf, met de minister van Economische Zaken heeft 
gesproken. De minister heeft Flevoland uitgenodigd om gesprekken aan te gaan met bedrijven die 
belangstelling hebben. Als er bij een evaluatie zou worden gezegd: we stoppen er zwart-wit even mee, dan 
zou het dom zijn om dit soort processen te stoppen. De CdK kan zich dan ook niet voorstellen dat dit zou 
gebeuren. Zo genuanceerd zou je ook naar het programma moeten kijken. De CdK is zelf ook van mening 
dat je onderdelen ziet die zo langzamerhand de titel "versleten"" mogen dragen. Met dat soort onderdelen 
zou je misschien moeten stoppen. Er zijn echter ook onderdelen die vrijwel autonoom zijn, zoals de 
uitwisseling tussen scholen, wat marginaal mogelijk wordt gemaakt door de provincie Flevoland. Tijdens de 
evaluatie zullen dit soort nuances aangebracht moeten worden. Met de economische ontwikkeling die de 
CdK net heeft omschreven zijn elementen die parallellen opleveren met de dingen die de provincie 
Flevoland in China doet. Is er echter formeel een relatie met China? De CdK weet niet of dat die titel moet 
dragen. Waar aanleiding is om te zeggen: "waarom eigenlijk niet, het is een Flevolands belang". Ga daar 
vooral mee door. 
Het AAATRA-project: op drie februari is er een conferentie georganiseerd door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, waar Flevoland als voorbeeld werd gesteld met het AAATRA-project. Een dergelijk 
project zingt rond en doet veel voor het imago van Flevoland. Of en hoe dit een vervolg moet krijgen, dat 
zijn zaken die ook tijdens de evaluatie besproken moeten worden. 

Tweede termijn: 
WD: de elementen die de CdK noemt zijn vanuit samenwerkingsverbanden, maar er zijn ook een 
commissie Lodders met de Lodders taken en de bezuinigingsoperatie, factoren die mee bepalen hoe je dit 
waardeert. Die dingen zullen uiteindelijk tegenover elkaar gezet moet worden. 
Als het CDA hier één punt uit mag lichten, de regionale economie is een kerntaak van de provincie. Op 
deze wijze kan de regionale economie versterkt worden. Overigens is het CDA voor een open huishouding. 
De WD ook, maar de fractie is ook voor een takendiscussie. 
De PvdA begrijpt uit de bijdrage van de WD dat zij aangaf hoe belangrijk de WD het vindt om met 
Dmitrov door te gaan. De PvdA had eerder het idee dat het in lijn was met hetgeen de commissaris aangaf. 

c. Vragenronde 
• GroenLinks: in het verantwoordingsdebat heeft de fractie hier ook al aan gerefereerd, er is enkele 
jaren geleden een imago onderzoek gedaan, wat recent is uitgevoerd. Zijn de resultaten bekend? 
De CdK weet het niet en zal dit laten uitzoeken waarna hij hier per mail op terugkomt. 
• Christenunie: tijdens de vorige commissievergadering is er met elkaar gesproken over de voorbereiding 
op het verantwoordingsdebat, waar inmiddels op kan worden teruggekeken. Tijdens de discussie ging het 
onder andere over het beschikbaar zijn van documenten. De fractie was verbaasd om na afloop van het 

| m verantwoordingsdebat in de besluitenlijst van het college te mogen lezen dat het college een document 

< heeft vastgesteld als eindbalans. Wat heeft het college doen besluiten het document vast te stellen en dit 
niet aan te bieden aan de Staten, wetende dat dit het onderwerp van het debat zou zijn. Wat heeft het 

= J nog voor zin om dit straks tijdens de jaarrekening te bespreken? 
U i l CdK: zowel in de ambtelijke organisatie als bij GS en PS is er veel verwarring ontstaan over het traject. In 
IQC de beleving van de CdK was de lijn helder uitgezet en was het niet de bedoeling om aan de hand van nota's 
y n en stukken het debat te structureren. Het moest een vrij debat zijn tussen mensen die politiek 
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verantwoordelijk waren voor hun portefeuille. Zonder dat de CdK het wist was er in de ambtelijke 
organisatie een proces ontstaan waarbij een midterm review is gemaakt. Niet als een autonoom proces. 
Het bleek dat vanuit financiën de redenering was om dit als logisch gevolg bij de laatste jaarrekening te 
voegen. In een later stadium heeft iemand opgemerkt dat er een dergelijk stuk beschikbaar was en dit als 
basis voor het einddebat te gebruiken. Daarmee werd het een heel ander type einddebat, met indirecte 
koppeling aan de jaarrekening. Hierbij gaf een aantal gedeputeerden aan, dat als dit stuk die werking zou 
krijgen, dan had ik een andere inbreng gegeven. De CdK heeft zelf veel moeite gedaan om het terug te 
brengen naar: je houdt zelf de presentatie, je maakt zelf de keuzes waarop je, je wilt profileren, het is 
aan de Staten om te bevragen op onderwerpen. Dat was het politieke spel wat men in het 
verantwoordingsdebat wilde. Op deze wijze is het in het presidium en in het senioren convent besproken. 
Autonome processen daarna, dat al alternatieven in discussie werden gebracht, dat was niet de afspraak. 
Voorzitter: daar dus duidelijk de verschillende trajecten. 
Christenunie: het college had ook kunnen concluderen, op basis van de commissie behandeling in januari, 
dat er bij een aantal fracties de behoefte aanwezig was aan onderliggende informatie. Die informatie was 
op dat moment beschikbaar. Waarom heeft GS die handreiking niet gedaan? 
CdK: dan was het een ander debat geworden. 
PvdA: met elkaar was afgesproken geen nota's en stukken aan te leveren. De fractie zou het college 
kwalijk hebben genomen als zij tegen de afspraken in alsnog een stuk had geproduceerd, waardoor de 
PvdA in een ander soort setting terecht was gekomen. 
De WD had dit document graag gehad. De fractie vond het verantwoordingsdebat niet hetgeen zij 
verwacht had. De WD had het graag zakelijker gehouden. Het is correct dat het op een andere manier is 
afgesproken in het senioren convent, maar de WD heeft aangegeven dat zij daar een andere zienswijze op 
had. De wijze waarop het verantwoordingsdebat geagendeerd is, is niet één waar de fractie een 
schoonheidsprijs aan zou geven. De WD schat in dat er aardig wat andere verwachtingen waren. De fractie 
vraagt zich af of dit hetgeen is wat men moet willen. 
De PvdA vindt dat te zuur. Het is jammer dat dit de laatste commissievergadering is. De fractie gaat er 
vanuit dat het presidium het verantwoordingsdebat zal evalueren. Het was echter een eerste 
verantwoordingsdebat en er zijn absoluut verbeteringspunten. Deze zaten wat betreft de PvdA vooral in de 
manier waarop er vanuit het college werd gepresenteerd. De getallen aangaande het strooizout, daar zat 
de PvdA niet op te wachten in een dergelijk debat. De fractie heeft het verantwoordingsdebat uiteindelijk 
als bijzonder ervaren. De PvdA roept op om dit een volgende keer weer te doen, met dezelfde stelling "wij 
zijn uw volksvertegenwoordigers, wij moeten kunnen oordelen over het totaal". Het hoeft niet te gaan op 
allerlei details. Voor een volgende keer zou de PvdA de fracties willen oproepen om vanuit: ""wat is er 
uiteindelijk, bottom line, ons oordeel over hetgeen er met desbetreffende portefeuille is gedaan". 
De Christenunie heeft met veel plezier het verantwoordingsdebat gedaan. In de vorige 
commissievergadering heeft de fractie al gezegd: "het is een verantwoordingsdebat en geen afrekendebat". 
Het leek de fractie moeilijk om het te beperken tot politieke hoofdlijnen, omdat juist door de hoeveelheid 
informatie het debat verviel in een soort van commissie behandeling van een aantal beleidsonderwerpen. 
Uiteindelijk kan men hier van leren. De fractie is voorstander van het herhalen van een dergelijk debat. 
Voorzitter: het is duidelijk dat partijen hier verschillend inzitten. 
De SGP was ook één van die partijen die graag wat voorbereidingsstukken had gewild. De fractie vond het 
een ontzettend plezierig debat en zeker voor herhaling vatbaar. 
GroenLinks was van tevoren bang dat het niet leuk zou worden. De fractie was uiteindelijk enthousiast 
over hoe het is gegaan. Er waren wel wat kinderziektes. GroenLinks vindt wel dat er de volgende keer goed 
moet worden nagedacht over de vorm, met name het feit dat er eerst een aantal uitgebreide exposes 
worden gehouden, waarna een reactie. Wellicht moet dit andersom. Het lijkt ook goed om te kijken hoe 
het onderling debat meer gezocht kan worden. Door de opstelling in de zaal is dit wat ingewikkelder. 
CDA: het was de eerste keer, waardoor je merkte dat er behoorlijk wat kinderziektes waren. De CDA 
fractie heeft het gewaardeerd dat het debat is gevoerd, maar er zijn een aantal leerpunten die voor de 

( ? ^ volgende keer gelden. Het lijkt de fractie ook verstandig om een soort van tijdschema te hanteren. Het 
^ ^ was nu wel heel erg lang. Je moet goed afspreken dat het over de hoofdlijnen gaat. Het CDA heeft de WD 
' ^ fractie gemist in het verantwoordingsdebat. 
= J De CdK is blij dat er zo uitgebreid over dit onderwerp gesproken wordt. Bij een eerste keer komen er altijd 
%jr% leerpunten uit. De CdK heeft zelf ervaren dat er bij de raadsstelling expliciet gevraagd werd: probeer met 
fO^ dit soort initiatieven nieuwe momenten te creëren wanneer je op een andere manier met elkaar spreekt. 
P J J Eén van de dingen die de commissaris signaleert, veroorzaakt door het dualisme, dat de gedeputeerden 
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vooral in de commissies met de Staten in gesprek zijn. De momenten in de volledige college periode, waar 
je in een soort van verantwoordingsverhouding tegenover elkaar staat, die zijn er eigenlijk niet meer. Dit 
debat is in feite de zoektocht om daar elementen van terug te brengen. De suggestie is, of er in de 
jaarlijkse cyclus een moment gezocht moet worden waarin je nadrukkelijker de verantwoordingskant op de 
agenda zet, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van de jaarrekening, de jaarlijkse verantwoording over 
de besteding van de middelen uit de begroting. Er zou een type van verantwoording gezocht kunnen 
worden waar partijen zich meer in kunnen vinden. 
CDA: juist bij de jaarrekening is de laatste jaren geprobeerd, in de commissie, om verantwoording af te 
leggen over het beleid en niet over de cijfertjes. Er wordt veel meer gesproken over wat is er afgesproken 
en wat is er gerealiseerd. 
De voorzitter beaamt dit. In feite legt de commissaris hier een voorstel neer om dit jaarlijks te doen. Alle 
gemaakte opmerkingen worden meegenomen naar het presidium. 

10. Presidium 
a. Statenvoorstel Nieuwe besluitvormingssystematiek Provinciale Staten 
Het onderwerp wordt middels een informerende presentatie van mevrouw De Jong ingeleid. 
Er worden hand-outs uitgereikt. 
De CdK vult aan: de fractie heeft de mogelijkheid om een agendabehandeling uit te stellen omdat men het 
terug wil brengen in de fractie. De systematiek is nadrukkelijk bedoeld dat een fractie dit maar één keer 
kan doen. Het onderwerp wordt altijd na drie weken geagendeerd. De enige mogelijkheid tot uitstel is dan 
nog om bij de vaststelling van de agenda in meerderheidsbesluit te besluiten om het onderwerp van de 
agenda af te halen. 
De voorzitter geeft de gelegenheid om naar aanleiding van de presentatie vragen te stellen. 
De VVD ging er naar aanleiding van de voorlichting vanuit dat het redelijk uitzonderlijk zou zijn als het op 
dezelfde avond was, dat de regel was dat het drie weken later behandeld wordt. 
Mevrouw De Jong: dat klopt, normaliter wordt het drie weken later behandeld en in uitzonderlijke 
situaties, als men unaniem beslist, op dezelfde avond. 
Christenunie: is er in het nieuwe systeem de gelegenheid om met individuele portefeuillehouders 
algemene politieke actualiteiten te bespreken? 
Mevrouw De Jong: ja, in de opinieronde wordt de rondvraag geagendeerd. 
VVD: werk en samenleving zijn bij elkaar gevoegd. De fractie vindt dit een andere thematiek. Wat is de 
overweging om daar één thema van te maken? 
Mevrouw De Jong: dit heeft te maken met de huidige thema"s die als uitgangspunt zijn genomen. In het 
achterhoofd is rekening gehouden met de mogelijke portefeuille verdeling in de toekomst. Het kan heel 
goed zijn dat men straks te maken krijgt met een hele andere indeling. De benoeming van de thema"s is 
een concept benoeming. Het heeft als doel om het technisch mogelijk te maken om de portefeuillehouders 
in te delen. Als er een andere portefeuilleverdeling of taakopvatting is van de provincie, dan is er de 
mogelijkheid om de thema"s een andere naam te geven. 
WD: is er ruimte voor vier of vijf thema"s, of moeten het er echt drie zijn? 
De griffier: er is een mogelijkheid voor meer thema"s, maar er is niet meer ruimte dan voor drie parallelle 
sessies. Onder elkaar, achter elkaar zijn er allerlei variatie mogelijkheden. 
WD: je zit dus altijd in een wat bredere samenstelling. 
Mevrouw De Jong: uiteindelijk is het per agendapunt dat men in wisselende samenstelling zit. De clustering 
is per thema, maar de woordvoerders zitten straks per agendapunt, wat per agendapunt kan verschillen. 

De voorzitter brengt het Statenvoorstel in bespreking. 
Griffier: in het reglement van orde is op bladzijde drie, artikel zes is een stukje blijven staan vanuit een 
oude verordening wat redactioneel in het definitieve Statenvoorstel herzien moet worden. 
De WD heeft bij de voorbereiding van het stuk de tekst niet juridisch en inhoudelijk gecontroleerd. De 

(^^ fractie gaat ervan uit dat check juridisch geweest is. 
^ ^ De PvdD ziet dit als een voorstel met een voortraject waarvan de fractie weet dat een meerderheid van de 
^ ^ fracties hier achter staat. De PvdD is het niet eens met het aantal genoemde burger commissieleden in het 
•=J stuk. Voor een fractie die bestaat uit één Statenlid en twee burger commissieleden geldt dat alleen als er 
i f l niemand uitvalt alle opinierondes bijgewoond kunnen worden. Omdat alle activiteiten op één dag staan 
(Q^ gepland zouden de vervangingsmogelijkheden juist ruimer moeten zijn. Het zou wat betreft de PvdD ook 

y j 
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mogelijk kunnen zijn dat er nu wordt besloten dat dit op gespannen voet staat met artikel 80.3 van de 
provinciewet. 
CDA: in het artikel wordt gesproken over evenwichtig, dat dit ook betekent dat een partij door de kiezers 
veel meer zeggenschap heeft gekregen, dan een partij die minder zeggenschap toegewezen heeft gekregen 
van de burgers. Dat komt dan tot uiting. 
PvdD: tot nu toe kwam dit ook tot uiting in de commissievergaderingen, dan zitten die partijen met meer 
personen. De opmerking die het CDA maakt, de beperking van het aantal burger commissieleden, omdat 
anders kleine fracties evenredig veel invloed zouden kunnen hebben, dat is ter sprake geweest bij de 
behandeling van de provinciewet in de Kamer. Door de regering is hierop gereageerd dat zij daar niet zo 
zwaar aan tillen, omdat besluitvormende bestuursorganen voldoende in staat zijn om de uitgebrachte 
adviezen politiek te wegen. 
Christenunie: ervaart de PvdD het bestaan van de burger commissieleden als een recht of gunst? 
PvdD: als in de wet staat dat alle partijen evenredig in commissies vertegenwoordigd dienen te zijn, dan 
ziet de fractie niet hoe dit uitsluitend als een gunst ervaren kan worden. 
Christenunie: de evenredige vertegenwoordiging slaat op, dat het een afspiegeling moet zijn van de 
Staten. Dat betekent dat een kwart van deze commissie zou moeten bestaan uit WDers en twee en half 
procent uit de leden van de PvdD. 
PvdD: minder dan een lid, dat kan niet, dus dan zou de andere partij meer leden moeten hebben. 
Christenunie: met drie parallelle sessies en twee burger commissieleden kan elke één mansfractie op drie 
plekken tegelijk vertegenwoordigd zijn. 
PvdD: dat kan dan alleen als iedereen dan altijd aanwezig is. 
Christenunie: dit komt nog in besluitvorming, wellicht is het een goed idee als de PvdD een amendement 
op dit voorstel indient, zodat er kan worden gestemd. 
De PvdD vindt het een goede zaak dat burgers of organisaties informatie kunnen aanvragen voor de 
panoramaronde. Hoe wordt daar bekendheid aan gegeven? 
Het probleem bij de opinieronde lijkt de PvdD de beperking tot anderhalf uur. Het zou kunnen zijn dat 
door die beperking in de ti jd ophogingen ontstaan. 
Mevrouw De Jong: er zal straks sprake zijn van driemaal twee en een half uur panoramaronde en 
opinieronde. De frequentie zal gaan van eenmaal in de vier weken naar eenmaal in de drie weken. 
Berekeningen hebben aangegeven dat ongeveer hetzelfde aantal uren ter beschikking staan. 
PvdD: artikel 61 van het reglement van orde maakt het mogelijk dat er andere dan statenleden aan de 
beraadslagingen in de besluitvormende ronde deelnemen. Dat zou het in principe mogelijk maken dat de 
burger commissieleden aan de beraadslagingen zouden deelnemen over die onderwerpen waarvan zij in de 
betreffende commissie zijn geweest. Voor kleine fracties zou dit betekenen dat de woordvoerder van de 
commissies in de Staten aan de besluitvormende fase kunnen deelnemen. 
Het lijkt het CDA bijna onmogelijk dat iemand die niet gekozen is aan de besluitvorming kan deelnemen. 
PvdD: het gaat niet om de besluitvorming, maar om de beraadslagingen besluitvormende fase. 
CDA: de besluitvormingsfase is wat nu de PS vergadering is. Daar kunnen uitsluitend mensen aan 
deelnemen die gekozen zijn. 
De PvdD heeft het niet over het stemmen. De stemmen worden door de statenleden uitgebracht. Het gaat 
om de beraadslagingen. 
Christenunie: de PvdD zegt, de provinciale Staten kunnen daartoe besluiten. Er zijn incidentele gevallen 
bekend vanuit het verleden. De Christenunie fractie is echter niet van plan om tijdens een Staten 
vergadering in de besluitvormende ronde door burger commissieleden het woord te laten voeren. De 
Christenunie heeft geen behoefte om hier gebruik van te maken en heeft er ook geen behoefte aan dat 
andere fracties daar gebruik van maken. 
Voorzitter: het is ook niet de bedoeling van deze wijziging in de systematiek. 
PvdD: zal er een evaluatie plaatsvinden en graag zo snel mogelijk. 
CDA: normaal gesproken is het altijd zo dat in één van de eerste vergaderingen van de Staten dit 

( [ ^ vastgesteld wordt. Dit is echter een ingrijpend iets en men is er al lang mee bezig. De uitwerking ligt nu 
^ ^ voor en nu dringt door wat het allemaal precies inhoudt. De CDA fractie vraagt zich af of het wijs is om het 
* ^ gelijk te doen of dat er met de nieuwe Staten over gesproken moet worden voordat er besluitvorming 
= J volgt. 
U I } PvdA: de voor en nadelen zijn over een maand niet anders. 
iQg^ Het CDA had graag gehad dat dit onderwerp eerder op de agenda was geplaatst, zodat hier goed over 
y j gesproken had kunnen worden, het dan nog eens meenemen naar de fractie en dan op basis daarvan een 
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tweede commissie behandeling. Die ti jd is er niet. Je zou dit als het ware met de nieuwe Staten moeten 
doen. 
Met betrekking tot het eenmaal uitstellen, de fractie denkt dat het wel zo kan zijn, dat wanneer de Staten 
met elkaar vindt dat het nog niet rijp is om door te gaan, dat je met elkaar besluit om het nog een keer te 
agenderen. 
De CdK antwoordt hier bevestigend op. 
CDA: met betrekking tot de zorgvuldigheid van de besluitvorming is het van belang dat burgers goed 
geïnformeerd worden over wat er behandeld wordt. De fractie ging er dan ook van uit dat er drie weken 
tussen zou zitten voordat een onderwerp tot besluitvorming zou komen. Er moet goed rekening worden 
gehouden met de agenda en wees voorzichtig met wat je op het voorbehoud lijstje plaatst. Hamerstukken 
kunnen wel op de lijst geplaatst worden. 
PvdA: ter wiens oordeel is dit dan? 
CDA: het presidium zou dit in redelijke mate in eerste instantie kunnen beoordelen. 
De WD heeft begrepen dat de regel is, dat is over drie weken pas aan de beurt alleen bij uitzondering 
direct. 
CDA: met betrekking tot het aantal commissie voorzitters, er wordt gesproken over zes. Op dit moment 
zijn er vier. Wat betreft de CDA fractie moet het een werkbaar aantal zijn, waarbij het om de kwaliteit 
gaat en niet de kwantiteit. Het lijkt de fractie goed als er een bepaald competentie profiel wordt 
opgesteld voor de commissie voorzitters. 
Voorzitter: dit staat uitgebreid beschreven. 
CDA: met betrekking tot het vice-voorzitterschap van de Staten, daarvan staat in de wet hoe dit geregeld 
is. Je kunt ervan afwijken. De CDA fractie is van mening dat in principe de wet wordt gevolgd, tenzij de 
Staten anders besluit. 
Het is een ingrijpend iets. De vraag is of de gehele organisatie er klaar voor is om dit tot een succes te 
maken. De CDA fractie stelt voor om in ieder geval na een half jaar formeel te evalueren. Daarbij neemt 
de fractie aan dat het presidium regelmatig evalueert. Met betrekking tot het senioren convent stelt de 
fractie voor om hier het fractie voorzittersoverleg van te maken, waar de voorzitter van de Staten bij 
aanwezig is. 
GroenLinks heeft het voorstel in de verschillende ontwikkelingsfases in de fractie besproken, waarbij voor 
en nadelen tegen elkaar zijn afgewogen. De fractie ziet uiteindelijk meer voordelen dan nadelen. 
Belangrijk is dat er een Statendag komt, waarop je elkaar allemaal tegenkomt. Het integraal behandelen 
van zaken is een groot voordeel. Het lijkt de fractie niet verstandig om dit besluit over de verkiezingen 
heen te tillen. Richting kandidaten is het ook al vrij uitgebreid uitgelegd en gecommuniceerd. GroenLinks 
verwacht dat iedereen ja zal zeggen tegen dit voorstel. 
Tenslotte, de discussie met betrekking tot rechten en gunst, mevrouw Roda heeft het altijd als een gunst 
ervaren dat zij Statenlid mocht zijn en niet als een recht. 
Voorzitter: het is opmerkelijk dat GroenLinks hier spreekt over het feit dat zij het voorstel meerdere 
malen heeft besproken en het CDA niet. 
CDA: de uitwerking ligt er nu. Als je de uitwerking goed leest, dan komt er meer op je af dan er in eerste 
instantie gedacht was. 
VVD: de CDA fractie heeft altijd bezwaar geuit tegen de woensdagmiddag in het kader van de zorg. De WD 
fractie heeft ook gezegd dat het voor sommige mensen een probleem kan opleveren, maar heeft wel het 
voordeel van de twijfel gegeven. 
Ook de Christenunie, in de persoon van de heer Siepel, is blij dat hij dit werk mag doen. De fractie kijkt er 
naar uit om dit straks in de nieuwe vergaderstructuur, waar in de loop der jaren naartoe is gegroeid, te 
doen. Zowel in fractieverband, commissieverband, als ook in heel veel informele contacten, s dit in 
zoverre bediscussieerd dat het nu het moment is om deze stap te maken. De fractie is blij dat deze stap nu 
gemaakt wordt, juist vanwege de knip tussen de oude Staten en de nieuwe Staten. Het uiteindelijke 
besluit moet uiteindelijk in de nieuwe Staten genomen worden. Er is hier heel veel inzet, denkwerk en 

( im voorbereiding aan voorafgegaan. Deze commissie heeft met positieve en kritische kanttekeningen deze lijn 
^ ^ gesteund. Er is al veel gezegd hoe dit in de nieuwe periode vorm gaat krijgen en er is verwezen naar 
'̂=> evaluaties. Los van de formele positie van het senioren convent en het presidium, is het de 

= J verantwoordelijkheid van alle statenleden om hier een succes van te maken. De evaluatie mag wat betreft 
U i l de fractie een permanent proces zijn, waarbij het senioren convent wellicht in het begin ook betrokken 
0 ^ moet worden. Als er met elkaar niet een werkwijze gevonden kan worden, of niet prettig voelen in deze 
y n werkwijze, dan moet dit bespreekbaar gemaakt worden. 
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De PvdA is al periodes achter elkaar voorstander geweest van één Statendag, één dag politiek bedrijven in 
de breedte. De fractie maakt zich zorgen om de achilleshiel van het invullen van het programma van een 
Statendag. Het programma vanaf 17:00 uur, dat zal geen probleem opleveren, maar wel het deel van de 
13:00 uur tot 17:00 uur. Dat gaat alleen maar werken als er altijd een programma is, dat je zeker weet dat 
je dit deel in je agenda moet blokken. Al een paar keer eerder is dit voornemen uitgesproken en het is hier 
op keer verwaterd. De fractie heeft de stellige overtuiging dat de enige manier om die middag weer een 
succes te laten zijn, is een zware claim te leggen op de griffie en het presidium. Voor het deel erna maakt 
de fractie zich zorgen of het niet teveel te geforceerd wordt gebracht. De fractie ziet het toch een beetje 
als hetgeen er nu gebeurt. Uiteindelijk zijn er drie commissies. De fractie zou er voorstander van zijn om 
dat niet binnen het anderhalf uur strak op ti jd te sturen. De praktijk zal uitwijzen dat het 
hoogstwaarschijnlijk toch om dezelfde commissieleden zullen zijn, waardoor er een flow in de 
vergaderingen blijft bestaan. In de fractie werd de vraag gesteld, waarom geen vaste woordvoerders. Het 
antwoord daarop was dat er wel vaste woordvoerders zijn, maar niet langer vaste commissieleden. In de 
communicatie op dit onderdeel zou het goed zijn om dit aan te passen. 
De PvdA heeft wat zorgen om het aantal voorzitters. De fractie heeft de overtuiging dat er maximaal zes is 
genoemd. Als vier of vijf ook passend blijkt te zijn, dan is dat niet erg. Het is belangrijk dat er sterke, 
stevige voorzitters zijn. Het is een handicap om commissievoorzitter te zijn en fractievoorzitter. Niet 
iedereen is even ervaren en je wilt de politiek kunnen bedrijven waar het om gaat. Het politieke debat is 
uiteindelijk de echte kern van deze democratie. 
Met betrekking tot doorgeleiding naar PS, unanimiteit, er moet voorkomen worden dat patijen om politiek 
technische redenen vertraging laten optreden. Er hoort een soort van "morus" bij om niet vanzelf door te 
schuiven naar drie weken later. 
WD: dat hoort ook bij de politiek. 
PvdA: om het bedoelde tempo eruit te halen, daar heeft een partij wel het recht toe en moet dit houden. 
Het doel was echter om de procedures te versnellen. 
WD: het is correct dat het doel was om procedures te versnellen. De fractie is van mening dat deze is 
bereikt doordat de procedures met drie weken ertussen sneller zijn. De fractie ageert tegen het feit dat 
het van beeldvorming tot besluitvorming gelijk en op één avond is, uitzonderingen daargelaten. 
PvdA: het zijn vaak, vooral in de commissie Ruimte, technische onderwerpen. Onderwerpen die een 
politieke lading hebben, die vragen erom om over door te denken, of met elkaar over door te praten. Deze 
passen niet op één avond. 
VVD: wat is de meerwaarde om in de regel alles op dezelfde avond te doen? 
PvdA: voor die stukken die helemaal niet hoeven te wachten en anders drie weken later ongewijzigd 
doorgaan, verhoudingsgewijs een groot aantal, die kunnen direct door naar het avondprogramma. 
De politieke onderwerpen horen in de verschillende fases doorlopen te worden. De PvdA vraagt aandacht 
voor het woord unanimiteit. 
De SGP wil het punt vergoedingen voor de burger commissieleden ter sprake brengen. Nu is er de structuur 
dat er per vergadering een vergoeding wordt ontvangen. De fractie vindt het een gunst om de partij te 
mogen vertegenwoordigen, maar een vergoeding hoort er wel degelijk bij. Daarin steunt de SGP de PvdD. 
Hou in het oog dat er een billijke en redelijke vergoeding tegenover wordt gesteld voor de burger 
statenleden. Op dit moment staat hier niets over vermeld in het voorstel. 
SP: het is een lang proces geweest, laten we het maar gaan proberen. Een aantal collega"s hebben al 
aangedrongen om evaluatie. De inhoudelijkheid ligt er bij de Staten. 
De WD denkt dat het goed dat als de keuze valt op één dag, dat ook de werkbezoeken en werkgroepen op 
die dag plaats moeten vinden. Dit zou een positieve ontwikkeling kunnen zijn. Het voornemen is om dit 
één jaar te doen, waarna evaluatie, gegeven de mogelijkheden om het te zien. De fractie herhaalt: 
standaard regel drie weken ertussen, uitzonderingen daargelaten. 
In de beleving van de Christenunie wordt er gesproken over de onderdelen die nu als hamerstuk worden 
afgedaan. De fractie kan zich nauwelijks voorbeelden uit de afgelopen vier jaar herinneren waarbij een 

1 ^ hamerstuk tot bespreekstuk wordt verheven. Zijn die er? Als er over dat type onderwerpen wordt 
^ gesproken, dan is de fractie het met de PvdA eens. Weg is weg. 
' ^ WD: het risico is, dat als je bang bent dat het te snel weggaat, je komt tot minder hamerstukken. 
= y Het vergaderschema is nooit bedoeld om alles in één dag af te kunnen handelen. Dit is nooit medegedeeld 
U I en is nooit de intentie geweest. 
0g^ PvdA: er is uitgebreid over gesproken. Het is nooit de bedoeling om alles in één dag af te handelen. In een 
y j veel eerder stadium is uitgebreid met elkaar bediscussieerd dat het een goede mogelijkheid is om in ieder 
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geval de hamerstuk een in één keer door te laten gaan. De PvdA heeft toen gezegd, dat zij zou willen 
overwegen om punten waarvan je weet wat de uitkomst is, je gerust zou kunnen doorvoeren. 
CdK: men probeert met elkaar in te schatten hoe het werkt. Tegelijkertijd wordt ook gezegd dat men er in 
moet gaan zitten om het te ervaren. De WD heeft volstrekt gelijk, als er maar elementen in een 
onderwerp zitten waarvan men denkt daar moet ik over nadenken en ik wil reflecteren met mijn fractie, 
gun dan die drie weken om de afweging goed te maken. Daar mag geen misverstand over bestaan. De 
anderen stellen, ik heb die overweging niet nodig, kan het dan door. Met elkaar moet in de praktijk 
gekeken worden hoe het precies uitpakt, waarbij men moet begrijpem dat het modellen zijn die moeten 
groeien. De discussie laat zien dat je de praktijk moet voelen. De wet biedt de Staten heel vol ruimte om 
haar werkzaamheden in te richten zoals haar dat goeddunkt. Er kan worden afgesproken om na een jaar te 
evalueren, maar als het in maart gaat knellen, dan zal het eerder op de agenda geplaatst worden. Dat 
recht moet ook de nieuwe statenleden en eventuele nieuwe fracties niet ontzegd worden. 
De nestor en de plaatsvervangend voorzitter: een nestor heeft een andere betekenis, couleur en klank in 
de Staten dan een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter is plaatsvervangend 
voorzitter van het presidium, waarbij deze in de huidige werkwijze van het presidium een serieuze rol 
vervult als het gaat om de werkgeversrol rond de griffie. Er zitten een aantal werkzaamheden vast in de 
huidige manier van denken aan de plaatsvervangend voorzitter, waarbij er degelijk naar competenties 
wordt gekeken. Een nestor is iemand die door meeste dienstjaren nestor geworden is. Hij/zij is daar niet 
voor gekozen omdat hij/zi j bepaalde kwaliteiten heeft, zonder dat hier een nestor mee tekort wordt 
gedaan. De Staten moet er goed op letten omdat de rol van plaatsvervangend voorzitter van het presidium 
en de invulling die er tot nu toe hier aangegeven wordt, het zinvol maakt om serieus met elkaar na te 
denken over wie een goed plaatsvervangend voorzitter is, zodat deze rol goed vervuld kan worden. 
Is de organisatie er klaar voor: er wordt druk in de organisatie vergadert over wat dit nu precies betekent 
voor het aanleveren van stukken en de procesgang. Ook de organisatie zal moeten leren. Met elkaar moet 
geaccepteerd worden dat dit wellicht niet vanaf de eerste dag 100% goed zal gaan. De commissaris heeft 
er zelf alle vertrouwen in dat het goed gaat. In ieder geval is de ambitie aanwezig bij de organisatie om dit 
te doen. 
Het voorstel om het Seniorenconvent te wijzigen in fractie voorzittersoverleg: wat betreft de commissaris 
hoeft dit geen probleem te zijn. 
Wat betreft de middag invulling: de opmerkingen zijn terecht, maar er zijn wel al een aantal initiatieven 
geweest vanuit de griffie om daar actief op te programmeren. Er is een grote ambitie bij de griffie in den 
brede om hier actief op te programmeren. Het mag echter niet zo zijn dat fracties achterover leunen en 
niet meer zelf initiatieven nemen op het moment dat het aan de orde zou zijn. 
De vergoeding van de burger commissieleden: de hele rechtspositieregelingen die er achteraan komen zijn 
nog niet uitgewerkt. PS zal separaat een schriftelijk een voorstel ontvangen, waarna zij dit kan 
beoordelen. 
Christenunie: is het niet zo dat de rechtspositie van Staten burgercommissieleden dat BZK hier een 
circulaire over uitbrengt? 
Griffier: op basis daarvan wordt het voorstel geschreven. 
Christenunie: betekent dit dat er altijd iets geregeld moet worden op basis van de richtlijn van BZK? 
CdK: de richtlijn van BZK is een kader, wat je een nadere uitwerking kunt geven. 

De commissieleden die de Ketelbrug over moeten om thuis te komen verlaten de vergadering. 

Tweede termijn: 
De Christenunie fractie steunt het voorstel van de CdK om het Seniorenconvent te wijzigen in fractie 
voorzittersoverleg. 
De voorzitter concludeert dat het Statenvoorstel als bespreekstuk wordt doorgeleid naar de Staten. 
Christenunie: het procedure is, dat dit Statenvoorstel in de nieuwe Staten behandeld wordt, waardoor het 
Statenvoorstel alleen als bespreekstuk geagendeerd kan worden. 

b. Uitvoering rechtspositie griffier en griffiemedewerkers 
Voorzitter: de CdK licht dit agendapunt toe. 

m CdK: in 2003 is het archief afgesloten, het dualisme zou uitgewerkt worden in het voorstel dat nu voorligt. 
(Q^ Om allerlei redenen is dat destijds niet gebeurd, maar nu. Intern is er wat commotie over ontstaan, die 
y j zich in deze commissie vertaald heeft. De commissaris betreurt dit zeer en heeft hier inmiddels een 
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mailtje overgestuurd. De commissaris dringt erop aan om hetgeen zich in deze organisatie in 
bureaucratische zin afspeelt of geregeld moet worden over te laten aan GS. Dit is niet het platform om dat 
type problemen op te lossen. Inmiddels is dit probleem intern opgelost. De CdK wil de commissie 
voorhouden om regulier conform de oude gedachte ui te voeren, we gaan de eigen positie van de griffie 
binnen het duale stelsel daadwerkelijk vaststellen. Dat daar nog een uitwerkingsparagraaf achteraan komt, 
dat is niet des bestuurs, dat moet de organisatie oppakken onder leiding van de verantwoordelijke griffier, 
cq de commissaris zelf. De commissaris heeft er zelf t i jd ingestoken om met de betrokkenen te spreken. 
Iedereen zit weer op het zelfde spoor en is het eens met de doelstellingen. Men kent de agenda die achter 
dit besluit aankomt om een aantal dingen te implementeren, waarvoor beslispunt vijf is toegevoegd. Het is 
zinvol en nodig om het principebesluit eerst te nemen, zodat de uitvoering van het besluit vervolgens ter 
hand kan worden genomen. 
WD: kijkend naar agendapunt vijf dan zitten daar twee elementen in, het presidium wordt gemandateerd. 
Mandateren doe je om een reden. Kan de mandatering worden toegelicht? 
De datum van inwerkingtreding dat geeft aan dat er t i jd nodig is. Het lijkt erop dat er nog afspraken 
gemaakt moeten worden tussen de twee ambtelijke organisaties. In de tussentijd heeft de WD op zich in 
laten klinken, als je het zegt wat betekent het dan? Waar heb je het specifiek over? De WD komt dan tot 
een lijstje dat relevant is voor het voorstel zelf. De fractie is het er dan ook niet mee eens dat het puur 
iets bureaucratisch is. De WD wil graag weten: is dat nu geregeld, hoe ver staat het met het proces van 
die werkafspraken en in hoeverre kan het tot aanpassingen in dit voorstel leiden. Als de fractie dit zo 
schetst, dan is er sinds de vorige keer een beeld bij de WD opgekomen, dat dit niet helemaal zonder veel 
inspanningen te doen is. Wat is dan ook het kostenplaatje wat hier achter zit? De VVD zegt niet dat het 
niet moet gebeuren, maar wil weten of dit ook extra ftes in de organisatie betekent? 
PvdA: de geschiedenis van een paar weken geleden, de fractie vindt dat daar niet zo overheen gestapt kan 
worden. De PvdA fractie vond het uitermate vervelend. Gelukkig gebeurt dit nooit in deze organisatie, dat 
de commissie vanuit de ambtelijke organisatie geschoffeerd wordt. Het vertrouwen moet er in deze 
politieke besluitvorming zijn, ook al vind je dat het niet goed is. Er is altijd ruimte voor enige correctie. De 
PvdA heeft gedacht dat zij de dag erna hier een mail over zou ontvangen, een soort van excuus. Het heeft 
de fractie verbaasd dat dit niet is gebeurd. Het is jammer dat de betreffende persoon niet aanwezig is. 
Deze situatie wordt nooit meer plaatsvinden. Ook al neemt de commissie verkeerde besluiten, dan hoort 
de procesgang zijn gang te hebben. 
De WD is het met de PvdA eens dat dit niet had moeten plaatsvinden, maar dit is juist iets wat specifiek 
bij de organisatie ligt om af te handelen. De betreffende persoon kan hier niet direct op aangesproken 
worden. Die conclusie moet in de organisatie zelf trekken en deze is getrokken, wat betreft de WD 
voldoende is. 
In formele zin is de PvdA het met de WD eens, maar de fractie vindt het wel heel vervelend. 
De inhoud van het voorstel kan de PvdA steunen. De fractie is niet overtuigd door de argumentatie van de 
WD. Bij de PvdA preveleert het idee dat je prima instaat mag zijn om een principebesluit te nemen, dat 
daar de Staten moet stoppen. 
WD: waarom kan in deze commissie niet een voldragen voorstel gepresenteerd worden? Als er hier sinds 
2003 wordt gesproken over dit onderwerp en in 2011 krijg je een voorstel, waarvan je niet weet of de 
uitwerking van het voorstel en het voorstel zelf bij elkaar kloppen. Als er in het traject van uitwerking nog 
een aantal zaken naar boven komen, dan is het mogelijk dat er over een paar maanden een herziening van 
dit voorstel ligt. Wat is de tijdsdruk? 
De PvdA heeft de WD verstaan, maar de fractie ziet voor haarzelf voldoende aanknopingspunten om te 
zeggen: het is in hoofdlijnen zoals de PvdA het wil hebben. De fractie wil niet nog dieper in de 
problematiek duiken om te kijken of het op details klopt. Daar is de ambtelijke organisatie voor. Het is 
belangrijk dat deze sprong wordt gemaakt. In die zin steunt de PvdA het voorstel. 
WD: in de organisatie gaat het niet altijd alleen om de hoofdlijnen, maar gaat het erom dat het tussen de 
twee organisaties goed geregeld is. Daarom vindt de fractie dat in dit geval de details moeten kloppen. 

^H) Het gaat om rechtsposities van mensen, wie ontslaat wie, wat is bijvoorbeeld de positie van een OR en is 
^ de inhuur geregeld. Het gaat om mensen. 
" ^ CdK is het zeer oneens met de WD. Enerzijds heeft de PS haar controlerende taak en een kaderstellende 
= y taak. De WD duikt nu in een detail. Het gaat hier om de kaderstellende besluitvorming. De WD heeft 
U I gelijk dat er nog overlegd moet worden met de OR. Het is echter niet de zaak van de WD of deze 
0 ^ commissie om in dat proces haar rol te claimen. Het vloeit voort uit het principebesluit dat hier genomen 
[ I J J wordt. Mocht het overleg van de OR zodanig belemmeringen opleveren, dan komt de commissaris er hier 
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op terug. Als het gaat om splitsen van kredieten, personeelskosten, dan wordt er expliciet gesproken over 
het splitsen van kosten. De begroting van de griffie wordt te zijner t i jd voorgelegd, waarna de commissie 
kan controleren of dat budget neutraal gebeurd is. Alle dingen die achter het besluit aankomen en 
vervolgens worden uitgewerkt vloeien voort uit de besluitvorming. De commissaris zou niet willen om de 
WD in de positie te brengen dat het besluit eerst wordt uitgevoerd, voordat het wordt voorgelegd. 
WD: het gaat hier om werkafspraken die van tevoren worden voorbereid. Het is niet een uitvoering van dit 
besluit. Het is in feite een specificering van de bevoegdheden die je geeft. Dat hoort bij elkaar. In 
hoeverre kan het proces leiden tot aanpassingen van dit voorstel? 
CdK: het team dat hier mee bezig is, is ervan overtuigd dat het niet leidt tot wijzigingen in dit voorstel. 
Het gaat uitsluitend om uitwerking van hetgeen er staat. De commissaris heeft er geen moeite mee om de 
WD hier te zijner t i jd over te informeren. 
Met betrekking tot de opmerkingen van de PvdA, de commissaris hecht er zelf aan dat het bestuur, in deze 
de commissaris zelf, degenen is die aangesproken moet worden als er wordt gesignaleerd dat er ambtelijk 
iets niet correct gaat. Dat is de reden waarom de commissaris een e-mail heeft gestuurd en de commissaris 
niet heeft gewild dat een ambtenaar zelf ging communiceren. De commissaris wil zijn eigen 
verantwoordelijkheid hierin dragen. De commissaris heeft hier zelf een inschattingsfout in gemaakt. 
WD: die inschattingsfout is de inschattingsfout op het punt waar de WD nu de vraag over stelt en de 
commissaris zegt: het komt wel goed met werkafspraken. In feite was dat hetgeen waar over gesproken 
werd. De zorg van de WD is, dat deze inschattingsfout weer gemaakt wordt. 
De CdK begrijpt de zorg van de WD en heeft hier begrip voor. Het gesprek dat de commissaris voor de 
commissiebehandeling had moeten voeren heeft hij na de commissiebehandeling gevoerd. Het is in één 
gesprek opgelost. 
Met betrekking tot het kostenplaatje is de overtuiging van de commissaris dat dit budget neutraal zal zijn. 
De voorzitter concludeert dat de uitvoering rechtspositie griffier en griffiemedewerkers als de spreekster 
naar de Staten wordt doorgeleid. 

11. Rondvraag 
SP: het is de laatste vergadering van de commissie Bestuur. De heer Van Ravenzwaaij maakt van deze 
gelegenheid gebruik om middels een gedicht de voorzitter van de commissie, de heer Van der Avoort, te 
bedanken. 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. De heer Van der Avoort heeft het 
voorzitterschap altijd met veel plezier op zich genomen en bedankt de commissie voor het in hem gestelde 
vertrouwen. De vergadering wordt om 21.49 uur gesloten. 

Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2011 


