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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
STATENGRIFFIE 

VERSLAG 

i 
Registratienummer: 
1117708 

Betreft: vergadering van de Commissie Werk 
Datum: donderdag 3 februari 2011 
Tijd: 20.30 uur 
Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

Aanwezig zijn: 

De heren P.T.J. Pels (voorzitter), N. Benedictus (WD) en W.C. Noordegraaf (WD), mevrouw H. Nijhuis-
Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), C.J.M. Goossens (PvdA), E. Taskin (PvdA), J. van Dijk 
(Christenunie), K. Tadema (Christenunie), F.N.E.M. van Schoot (GroenLinks) en J.N. Simonse (SGP), 
mevrouw G.A. Dijkstra-Oostindie (PvdD) en de heer S. Jokhan (adjunct-griffier) 

Ook aanwezig is: 

Lid gedeputeerde Staten: de heer A.L. Greiner (tot 21.30 uur) 

Afwezig zijn: 

Geen afmeldingen. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij deze laatste vergadering van de 
commissie Werk. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

4. Verslag van de besloten vergadering van 6 januari 2011 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Verslag van de vergadering van 6 januari 2011 
Er zijn geen schriftelijke wijzigingen ontvangen. Tijdens de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

a. Lijst van toezeggingen 
Punt 1 (Flevonice): De voorzitter meldt, dat de commissie een mededeling heeft ontvangen en vraagt of de 
toezegging afgevoerd kan worden. GroenLinks merkt op dat de Regiotaxi niet te vinden is op OV9292 of op 
de website van Flevonice. Kan dit met Flevonice geregeld worden? Gedeputeerde Van Diessen is niet 
aanwezig, maar gedeputeerde Greiner verwacht dat dit wel mogelijk moet zijn en zal het aan 
gedeputeerde van Diessen overbrengen. Er zal een schriftelijke reactie volgen. 
Punt 2 (Reconstructie provinciale wegen): Ook hierover heeft de commissie een mededeling ontvangen, 
afvoeren. 

b. Lijst van moties 
1002181 (Speerpunt Luchthaven Lelystad): Dit is een voortgaand proces. De WD wil de motie laten staan, 
omdat het een open dossier is. Het CDA is het daarmee eens. 

c. Jaarprogramma 2010 
1. C02 en interne bereikbaarheid Almere 
De heer Van Schoot meldt dat het symposium inmiddels heeft plaatsgevonden. De organisatie is tevreden 
over de opkomst. Er volgt een verslag, waaruit punten gedestilleerd zullen worden voor de volgende 
Staten. 
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Mevrouw Niihuis bedankt de ambtelijke organisatie voor de zeer goede assistentie, die zeker heeft 
bijgedragen tot het succes van het symposium. 
Het CDA verzoekt om het resultaat van dit symposium onder de aandacht te brengen van DE-ON, zodat het 
meegenomen kan worden. 
De voorzitter merkt op, dat de hand-out van de presentatie van DE-ON voorafgaand aan deze vergadering 
vertrouwelijk behandeld moet worden. 
De PvdD geeft aan dat er wel concurrentie is op dit gebied. 

2. Energie en werkgelegenheid 
De heer Benedictus merkt op, dat de werkgroep wachtte op een presentatie over DE-ON, die vanavond 
heeft plaatsgevonden. Hij vindt het een goede zaak, dat er nogal wat activiteiten ondernomen worden. 
Indien gewenst, kan de werkgroep nog een kort rapport opstellen. Verder kan het onderwerp wat de 
werkgroep betreft afgevoerd worden. 
De SGP vraagt waar het rapport over zal gaan. 
De heer Benedictus geeft aan dat het een heel summier rapport zal worden, waarin opgenomen zal worden 
wat de werkgroep steeds in de commissie heeft beweerd: geef het door aan de ambtelijke organisatie en 
laat die een presentatie houden. 
De SGP heeft dan geen behoefte aan een rapport. 
Mevrouw Nijhuis van de werkgroep 'C02 en interne bereikbaarheid Almere' spreekt haar verbazing uit over 
de houding van de heer Benedictus ten opzichte van het symposium. 

3. Pilot strategische sturing 
Dit onderwerp staat vanavond op de agenda en de voorzitter vraagt of deze actie afgevoerd kan worden. 
De WD geeft aan dat de data vorige week zijn vastgelegd, waarmee de nieuwe Staten het traject af 
kunnen maken. De partij vindt dan ook dat dit onderwerp niet afgevoerd kan worden. 
De voorzitter geeft aan dat het op dit moment op voldoende andere manieren geborgd is en onderdeel van 
het reguliere beleid is geworden. 
De Christenunie vindt dat de borging voldoende vastgelegd is en dat het niet meer bij het Jaarprogramma 
van de commissie hoort. Het is nu aan GS om met een voorstel te komen. 
De WD is het daar niet mee eens: het is een initiatief van de Staten en de Staten zijn dan ook verplicht 
om dat zelf af te maken. 
De voorzitter constateert dat dit onderwerp blijft staan, omdat in ieder geval één fractie daar waarde aan 
hecht. 

6. Lijst ingekomen stukken d.d. 3 februari 2011 
Er zijn geen opmerkingen en de stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

7. Lijst ter kennisneming stukken van 3 februari 2011 
Er zijn geen opmerkingen en de stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

8. Door fracties ingebrachte onderwerpen 
Er zijn geen onderwerpen ingebracht. 

9. Portefeuillehouder A.L. Greiner 
a. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

i/D 

Ly 
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b. Statenvoorstel 
1 . Bestemmingswijziging Provinciale cofinanciering Europese programma's periode 2007-2013 ten 
gunste van de ui tvoer ing van As-4 van het Europees Visserij Fonds (EVF) 

Eerste termijn 
Het CDA stemt in met dit creatieve voorstel om meer geld te genereren voor het EVF. 
De PvdA gaat ook akkoord met het voorstel. Wel vraagt zij zich af hoeveel banen er met dit geld worden 
gecreëerd en welke projecten er nog op de plank liggen. 
De Christenunie vraagt waarom de andere provincies het budget mogelijk niet volledig gaan benutten en 
wat er mis kan gaan in 2012-2014 als het budget al op is. Zij roept de gedeputeerde op om zich maximaal 
in te zetten om gelden die bij andere provincies zijn overgebleven naar Flevoland te halen. De partij stemt 
in met de beslispunten. 
De PvdD merkt in reactie op de ChristenUnIe op, dat dan ook de cofinanciering opnieuw gedaan moet 
worden. De PvdD wil zich positief opstellen voor de werkgelegenheid op Urk, maar heeft vragen over de 
achtergrond van het voorstel. Slechts bij één vissoort wordt vermeld dat deze op duurzame wijze gevangen 
zal worden, echter wel in grote hoeveelheden. Hoe duurzaam is dat op den duur? Ook vraagt zij zich af 
wat er na het fileren gebeurt met de rest van de vis. Fileren is geen manier om duurzaam om te gaan met 
vis vanwege het vele restafval. 
De SGP stemt in met het voorstel en vindt zelfs de kanttekeningen positief. 
Ook de WD stemt in met het voorstel. 
GroenLinks merkt op, dat zij vanmiddag enkele technische vragen heeft gesteld, die beantwoord zijn. De 
partij vraagt of de gedeputeerde dit in zijn algemeenheid nog kan toelichten en ook kan aangeven hoe het 
staat met de bekendheid van dit soort projecten bij andere partijen. Hoe gaat de provincie daar mee om? 
Gedeputeerde Greiner noemt 60-80 nieuwe banen als een voorzichtige schatting. Enkele projecten die op 
de plank liggen zijn het opzetten van een versdivisie voor retail, productverbreding en een nieuwe 
productielijn waardoor er minder afval is. Dat dit soort budgetten in andere provincies niet volledig benut 
worden en in Flevoland wel, komt doordat Urk een geweldige motor is om dit soort middelen te benutten. 
Gemeente, provincie en bedrijfsleven gaan hier zo hand in hand, dat gefocust wordt op maximale 
benutting van het budget. In het midtermreview zal Flevoland vooraan staan om meer geld naar zich toe te 
halen. In dat geval zal er inderdaad voor cofinanciering gezorgd moeten worden. De vraag van de 
Christenunie over wat er mis kan gaan vat de gedeputeerde op als vraag of er projecten zullen blijven 
liggen omdat er later in het traject onvoldoende geld zal zijn. Het Urker bedrijfsleven zal altijd nieuwe 
projecten blijven aandragen, maar hij verwacht niet dat het misgaat als de middelen er niet zijn. 
De PvdA merkt bij interruptie op, dat het niet alleen gaat om het wegzetten van geld. Het moeten wel 
zinvolle projecten zijn. 
Gedeputeerde Greiner beaamt dit. Er is een adviesgroep a la Leader, die de projectaanvragen toetst en 
advies uitbrengt aan het college. Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en de media wordt 
bekendheid gegeven aan het Europees Visserij Fonds. Aan belanghebbenden kan dit niet ontgaan. De 
technische vraag van GroenLinks betrof het niet terug kunnen vinden van de € 150.000 extra cofinanciering 
in de Nota Financiën. Dat klopt, want die zit nog in de reserve Cofinanciering Europese Programma's. Deze 
wordt daaruit gehaald bij de nieuwe tender komende zomer. 

Tweede termijn 
De PvdA vindt het beschikbare bedrag en het aantal banen niet met elkaar in verhouding staan. 
Gedeputeerde Greiner vindt dat het bij deze projecten niet alleen om werkgelegenheid als output gaat, 
maar ook om economische vitaliteit van bedrijven, het vermogen om te groeien en te verduurzamen en het 
behoud van werkgelegenheid. Bovendien is het genoemde aantal een voorzichtige schatting. 

ijFj. De voorzitter vraagt of dit stuk als hamerstuk geagendeerd kan worden, waarmee de commissie instemt. 

" ^ c. Bespreekstuk 
. H 1. Heroverweging bij de provinciale reactie op het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer inzake 
yH) herstructurering 
(Q^ De voorzitter stelt voor om het college de heroverweging toe te laten lichten. Aangezien de heroverweging 
(1 IJ zou kunnen leiden to t een bijgesteld rapport, zi jn ook de heer Wiggers en mevrouw Voetee van de 
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Rekenkamer aanwezig. Daarna kan de commissie haar mening ventileren. De aanbevelingen van de 
Rekenkamer komen in een Statenvoorstel, dat per mail naar de commissie gestuurd zal worden. Op die 
manier kan het nog wel in deze periode behandeld worden. Reageren kan via mail of in de 
Statenvergadering zelf. De commissie stemt met dit procedurevoorstel in. 
Gedeputeerde Greiner en het college hebben zich de kritiek uit de vorige vergadering aangetrokken en het 
rapport opnieuw doorgenomen. De commissie had gelijk en daarop heeft het college zijn reactie 
aangepast. Dit is ook besproken met de andere drie Randstadprovincies en besloten is om dit als 
onderwerp in het reguliere overleg te agenderen. Het onderwerp wordt wel aangemerkt, want het is wel 
degelijk onderdeel van de GW's. Ten slotte zal het onderwerp toegevoegd worden aan het dossier voor de 
komende collegeonderhandelingen. 
De heer Wiggers van de Rekenkamer herkent de positieve toon van het stuk en heeft waardering voor deze 
reconsiderans. Zeer positief vindt de Rekenkamer het uitwisselen van kennis in P4-verband en de aandacht 
voor het beheer en onderhoud van nieuwe terreinen. En het onderkennen van het probleem van nieuwe 
bedrijventerreinen waarvoor reeds een bestemmingsplan is vastgesteld, verdient zeker de aandacht. De 
Rekenkamer heeft zes aanbevelingen gedaan, waarvan de eerste vijf het belangrijkst zijn. Volgens GS gaat 
de planning van nieuwe en herstructurering van bestaande werklocaties vast geagendeerd worden in het 
portefeuillehoudersberaad. Ook zal er een set werkafspraken aan de gemeentes worden voorgelegd. De 
Rekenkamer kan niet beoordelen wat die werkafspraken zullen zijn, maar het lijkt haar goed dat dit een 
vast punt wordt en vindt het een brug naar de eerste twee aanbevelingen. Als het (financieel) 
aantrekkelijker is om een vereveningsfonds op te richten in plaats van losse projecten uit te voeren, dan 
lijkt dat de Rekenkamer een positieve invulling van haar derde aanbeveling. Met betrekking tot 
aanbeveling vier reageren GS dat ze dat aan PS overlaten. De Rekenkamer vindt het op basis van de WRO 
toch verstandig om het expliciet te benoemen en geen onnodige risico's te lopen. Ten slotte geven GS aan 
dat de beleidsregel Locatiebeleid op dit moment juridisch wordt getoetst. De heer Wiggers beveelt aan om 
het specifieke punt uit de vijfde aanbeveling ook juridisch te laten toetsen, de commissie daarover te 
informeren en afhankelijk van de uitkomsten kunnen GS beslissen of dit wel of niet voldoende is. Anders 
zouden GS het per verordening moeten regelen. 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn aan de Rekenkamer, maar dat is niet het geval. 
De PvdA heeft de aangepaste reactie met genoegen gelezen en kan ermee instemmen. De aanbevelingen 
door de Rekenkamer worden door het college voor een belangrijk deel overgenomen of als aandachtspunt 
benoemd. Lof voor de gedeputeerde en het college voor de constructieve manier waarop zij met dit thema 
zijn omgegaan. In reactie op de WD vindt de PvdA niet, dat alleen handhaving de totale oplossing biedt. 
Op een bepaald moment heeft een bedrijventerrein de economische levensduur overschreden en moet er 
iets anders mee gedaan worden. Dan is een vereveningsfonds toch bij uitstek het goede middel om de 
herstructureringsopgave op gang te brengen. 
De Christenunie is verheugd over de andere toonzetting van het weerwoord. Dit weerwoord geeft aan, dat 
de provincie de regie meer naar zich toe haalt en de insteek om te voorkomen dat bedrijventerreinen 
moeten worden geherstructureerd vindt de partij een goed uitgangspunt. Ten slotte stelt zij voor om de 
regionale samenwerking als provinciaal belang op te nemen in het nieuwe Omgevingsplan. Bij interruptie 
op het CDA vraagt de Christenunie of het CDA erfpacht in wil voeren bij industrieterreinen. De 
Christenunie zou dit eerst wel heel goed onderzocht willen hebben, omdat erfpacht nogal wat 
consequenties heeft, ook voor de aantrekkelijkheid van de provincie. 
De WD vindt de heroverweging een verduidelijking van de situatie en herstel van de goede sfeer die er 
normaal in thuis hoort. Dit geeft voldoende houvast om na de verkiezingen een goede discussie te hebben 
over het vervolg. Wel vindt zij dat er erg gemakkelijk wordt gesproken over het vereveningsfonds. Door de 
meeste ondernemers en initiatiefbouwers wordt dit echter beleefd als een nieuwe belastingvorm. 
Handhaving op een goede staat van onderhoud kan voorkomen dat kosten achteraf uit de hand lopen. Het 

g (f̂  verhogen van de m2-prijs maakt Flevoland minder interessant voor nieuwe vestigingen. De partij is het 
^ ^ deels met de interruptie van de PvdA eens, maar de vraag is: wie bepaalt de hoogte van het 
• ^ vereveningsfonds? Bovendien bestaat het risico dat het geld voor een oneigenlijk doel gebruikt gaat 
. [] worden. De partij is niet tegen een vereveningsfonds, maar het verdient wel voldoende aandacht. 
lyrji GroenLinks is blij met de reactie en vindt het verstandig om de voorstellen op te nemen in het 
Q ^ Omgevingsplan. Wordt in de Visie Werklocaties Flevoland 2030 duurzaamheid ook duidelijk neergelegd? 
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Ook het CDA is blij met de reconsiderans. De partij verzoekt om de verslagen van het 
portefeuillehoudersoverleg ook aan de commissie beschikbaar te stellen. Zij denkt dat financiële prikkels 
bij verevening hier minder aan de orde zijn dan in de rest van NL, omdat de problematiek in Flevoland van 
een totaal andere orde is dan die van het oude land. Kan erfpacht daar wellicht nog iets bij betekenen? 
Het zou een mogelijkheid zijn om startende ondernemers goedkoper te laten starten. Zij juicht het toe dat 
een provinciale, regionale samenwerking wordt opgenomen in het Omgevingsplan. De uitkomst van de 
juridische toetsing van het locatiebeleid hoort zij graag. Omdat parkmanagement op verschillende 
manieren ingevuld kan worden, zou de partij dat graag iets vetter omschreven zien. 
Gedeputeerde Greiner meldt dat de opmerkingen over het nieuwe Omgevingsplan in het dossier bij elkaar 
gebracht worden. Herstructurering is in zichzelf al gericht op duurzaamheid. Ook in de GW's is een aantal 
voorwaarden over intrinsieke duurzaamheidsaspecten opgenomen. Parkmanagement is inderdaad een 
containerbegrip. De gedeputeerde is zelf voorstander van het benutten van een bedrijventerrein als 
benaderbare eenheid. Het draait tegenwoordig steeds meer om bereikbaarheid dan om de m2-prijs. Als de 
verslagen van het portefeuillehoudersoverleg naar de commissie gaan, zouden mogelijk ook andere 
partijen daar belang bij hebben, waardoor de kans bestaat dat de compactheid en snelheid verloren gaan. 
De PvdA stelt daarop voor om bij voorbeeld enkele malen per jaar een update te verstrekken. 
Gedeputeerde Greiner kan zich erin vinden om ervoor te zorgen dat de relevante informatie bij de 
commissie komt; over de vorm zal hij zich nog buigen. 

Het CDA kan zich op zich wel vinden in het voorstel van de gedeputeerde, maar wil nog wel meegeven, dat 
er gesproken wordt over zorgvuldig, zuinig ruimtegebruik. Door de verschillende slogans die de gemeentes 
zelf hanteren lijkt dat echter niet het geval. Hoe wordt dat in evenwicht gebracht? 
Gedeputeerde Greiner reageert, dat men van plan is om de Visie Werklocaties te gaan gebruiken als basis 
voor gezamenlijke promotie en acquisitie. Daarbij moet aansluiting gevonden worden bij een wezenlijk 
kenmerk van Flevoland. 
De voorzitter herhaalt, dat het voorstel met aanbevelingen van de Rekenkamer per mail verzonden zal 
worden. Tijdens de Statenbehandeling kunnen partijen aangeven welke aanbevelingen wel of niet 
overgenomen zouden moeten worden. Door partijen aangekondigde initiatieven of genoemde 
aandachtspunten worden niet verwerkt in het voorstel; daarvoor moeten partijen zelf initiatieven 
ontwikkelen. Kan het voorstel als hamerstuk geagendeerd worden? 
Het CDA vindt van wel. 
De WD geeft aan, dat het stuk nog niet klaar is, maar kan zich er wel in vinden om er een hamerstuk van 
te maken. Kort voor de vergadering kan er altijd nog een bespreekstuk van gemaakt worden. 
De voorzitter stelt vast dat het een hamerstuk wordt. Hij bedankt de commissie voor haar inbreng, de 
Rekenkamer voor haar uitgebreide toelichting en het college dat op zeer korte termijn met deze 
heroverweging is gekomen, waardoor een mooi samenspel is ontstaan tussen Rekenkamer, commissie en 
college, wat uiteindelijk tot een beter beleid gaat leiden. 

d. Vragenronde 
Er zijn geen vragen. 

Gedeputeerde Greiner verlaat de vergadering om 21.30 uur. 

10. Presidium 
a. Procesverslag pilot: discussienotitie 
De heer Bijkerk leidt de notitie in en geeft aan, dat hij het proces met genoegen heeft begeleid. Als 
externe begeleider had hij twee taken: Ten eerste het ondersteunen van de commissie, samen met de 
Statengriffie en met name de heer Boerma. Hij is erg tevreden over hoe de heer Boerma het heeft 

f, FA opgepakt en vond het een erg prettige samenwerking. Zijn tweede taak was de procesevaluatie. Die heeft 
^=^ tot doel om de ervaringen vast te leggen en door te geven aan de nieuwe Staten. Hij hoort graag de 
' ^ ervaringen van de commissie hierover. Deze zullen in een apart stuk, samen met de procesevaluatie, naar 
. H het Presidium gaan. Hij heeft twee aandachtspunten: De politieke fase zou scherper kunnen. Zo had hij 
y f ^ bijvoorbeeld een steviger debat op 25 november 2010 verwacht. Daarnaast is hij blij dat er gekozen is voor 
iQ^ een concreet onderwerp en beveelt dat ook aan de nieuwe Staten aan. Op die manier kunnen zowel de 
„ n kaderstellende en sturende positie waargemaakt als resultaten geboekt worden. 
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De Christenunie heeft een compleet beeld van de proceskant gekregen. De partij wil de leden van de 
werkgroep, de Statengriffie, de betrokken ambtenaren en de externe begeleider bedanken voor hun grote 
inzet en enthousiasme om deze pilot tot een succes te maken. Een zeer positieve indruk van deze pilot is 
het contact PS-breed met degenen die PS vertegenwoordigen, inclusief de pers. Een gevoelig punt is de 
bruikbaarheid van deze methode voor politiek geladen onderwerpen. Is PS bij zo'n onderwerp in staat de 
essentiële knip te hanteren, nog afgezien van mogelijke frictie tussen PS en GS en de ambtenaren? Daarom 
adviseert de Christenunie om bij een politiek gevoelig thema PS opnieuw support te geven van een extern 
adviseur. Een ander punt van aandacht is de vraag in hoeverre de commissie zelfstandig heeft kunnen 
opereren in deze pilot, gezien de sterke sturing door werkgroep, Statengriffie en externe begeleider. Het 
was positief, maar wel een sterke sturing. Daarom pleit zij bij een volgend project voor 'benen op tafel-
momenten'. 

De WD vindt de samenvatting mooi en compact, die prima overdraagbaar is aan derden. Zij deelt de 
mening dat er verbeterpunten zijn. De politieke profilering zou wel scherper mogen, maar dan moet het 
wel ergens over gaan. Namens de werkgroep reageert de heer Noordegraaf, dat de werkgroep het 
vertegenwoordigende orgaan van de commissie was. De werkgroep heeft de indruk dat zij de commissie 
wel steeds als klankbord heeft gebruikt, maar mocht de commissie dat als te weinig hebben ervaren, dan 
verdient dat aanbeveling in het overdraagbare document. 
De voorzitter voegt toe, dat een werkgroep de voortgang erin moet houden. Bovendien was er sprake van 
een ambitieus tijdpad. 
Volgens GroenLinks is het proces goed geweest en zij kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen. 
Ook voelt zij wel voor het idee van de Christenunie om 'benen op tafel-momenten' te creëren. Het was 
inderdaad mooier geweest als er ook daadwerkelijk resultaat was gerealiseerd, maar de tijdsdruk maakte 
dat moeilijk. 
De woordvoerder van de PvdA heeft alleen het staartje van de pilot meegemaakt, waardoor het wat 
moeilijker is om erover te spreken. De partij vindt het jammer dat door gebrek aan ti jd de politieke 
discussie niet tot volle wasdom is gekomen, maar zij vindt het te prijzen dat de commissie het niet op een 
geforceerde manier toch heeft gedaan. De inhoudelijke voorbereiding door de werkgroep is goed gedaan. 
Wel zou bij politiek geladen onderwerpen de neiging kunnen bestaan om informatie selectief te 
verzamelen. Daar moet de rest van de commissie scherp op zijn. Het organiseren van eigen (externe) 
deskundigheid vindt de partij ook belangrijk; daar heeft de commissie bovendien de financiële 
mogelijkheden voor. Verder vindt zij dit een prima notitie. De WD vraagt of de PvdA bedoelt dat er meer 
ruimte zou moeten zijn tussen commissie en werkgroep en tussen fractievertegenwoordigers binnen de 
commissie voor een dialoog over het proces en wat er allemaal gaande is. De PvdA geeft aan, dat ook de 
leden van de werkgroep zich af zouden kunnen vragen of zij de juiste informatie verzamelen. Af en toe 
hierover een terugkoppeling zou verstandig zijn. Het is een kwestie van vertrouwen richting werkgroep. 
Ook vindt zij het belangrijk dat de voorzitter van de commissie altijd deel uitmaakt van zo'n werkgroep in 
verband met diens overkoepelende rol en om rekening te houden met alle belangen. 
Het CDA vond het een intensief traject. De opmerking over het debat was herkenbaar; de partij heeft de 
indruk dat de discussie beperkt bleef, omdat de commissieleden voelden dat er niet veel ruimte in zat. 
Namens de werkgroep geeft mevrouw Nijhuis aan, dat de werkgroep de indruk had dat tijdens de 
terugkoppelingen in commissievergaderingen het proces en wat er op dat moment gaande was aan de orde 
kwamen. Gezien de opmerkingen vanavond had dat misschien beter in een andere vorm gekund. De PvdA 
stelt voor om dat soort informatie buiten de vergadering om te verstrekken. Door dit tijdens de 
vergadering te melden, wordt er direct een politieke dimensie gecreëerd. Het CDA gaat verder met haar 
betoog en meldt een goed gevoel te hebben overgehouden aan de werkwijze. Bij een vervolg met een 
ander onderwerp adviseert de partij wel om dit eerder in de Statenperiode te doen. Het is namelijk een 
heel leerzaam proces. Ook externe begeleiding vindt zij erg zinvol en zij bedankt de heer Bijkerk voor zijn 

ff c=5j ondersteuning. 

^ = ^ De SGP is het eens met veel opmerkingen van de col lega-Statenleden. Gebleken is dat Statenleden erg 
' ^ goed zijn in het verzamelen van informatie, maar daarna, in de politieke fase, stokt het en dat vindt zij 
. tl erg jammer. Zij heeft daar niet direct een oplossing voor, maar vindt wel dat dit anders moet, 
yH) bijvoorbeeld een trechtering tijdens een tussenmoment. 

LÜ 
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De PvdD merkt op dat er veel gebeurd is in korte t i jd en vond het erg leuk. De begeleiding was erg goed. 
Het resultaat mag dan in de politieke discussie magertjes zijn, maar zij is wel blij met het resultaat en kan 
zich vinden in het voorstel van de SGP. 
De voorzitter constateert dat in veel bijdragen het verschil terugkomt tussen het goede proces en het 
politieke resultaat, dat er wat schril bij afsteekt. Gedurende het traject lag er inderdaad veel nadruk op 
het proces, maar de vraag wat er politiek mee te doen kwam veel minder aan de orde. Dit is een dilemma 
dat opgelost moet worden. Het onderwerp komt aan de orde in een overdrachtsdocument aan de nieuwe 
Staten en staat tevens geagendeerd voor de Presidiumvergadering op 15 februari as. 
De heer Bijkerk reageert, dat de opmerkingen van vanavond in een apart stuk naar het Presidium gaan. 
Aandachtspunten zijn in ieder geval het vraagstuk van de politieke afronding en het 'benen op tafel-
moment'. Dit laatste kan goed in een toekomstig proces ingebouwd worden en zou tevens kunnen dienen 
als schakelmoment tussen werkgroep en commissie. Ook het inbouwen van een tussenmoment tussen de 
informatiefase en de politieke fase lijkt hem zinvol. 
Het CDA merkt op, dat in de nieuwe Statenperiode een andere systematiek toegepast gaat worden, 
waarbij geen commissievoorzitters meer zullen zijn. De partij vraagt het Presidium om over die rol na te 
denken. Er zou bijvoorbeeld voor een proces een voorzitter aangewezen kunnen worden. 
De voorzitter geeft aan, dat er straks inderdaad geen commissievoorzitter meer zal zijn. De nieuwe 
werkwijze wordt dynamischer, waardoor er hogere eisen aan een voorzitter worden gesteld. Er is daarom 
een profielschets gemaakt en er zullen ook functioneringsgesprekken plaats gaan vinden. Hij zal de 
uitgesproken complimenten overbrengen aan de heren Boerma en Bijkerk. De ondersteuning was zeer 
professioneel en de stukken waren van zeer hoge kwaliteit. 
De heer Noordegraaf voegt nog toe, dat het verstandig is om werkgroepen compact te houden, zodat deze 
op korte termijn compleet bij elkaar geroepen kunnen worden. 
De heer Bijkerk stelt ten slotte voor om vanwege de ti jd de notitie per mail toe te sturen. 

11. Rondvraag 
De SGP heeft een vraag voor gedeputeerde Van Diessen, maar deze is vanavond niet aanwezig. In overleg 
met de griffie stelt zij de vraag daarom nu. De partij heeft vragen en zorgen over de Ketelbrug, want het 
noodsysteem klopte niet. Zij stelt daarom voor om de brug dicht te houden, zodat autoverkeer er altijd 
veilig overheen kan. Dit alles vergt een rigoureuze aanpak en zij vraagt de gedeputeerde om bij 
Rijkswaterstaat opheldering te vragen over de toestand van de Ketelbrug. Bovendien wil zij weten hoe 
spoedeisende hulp geregeld is op dagen dat de brug gesloten is voor autoverkeer. Zij adviseert de 
gedeputeerde ook om zich niet met een kluitje in het riet te laten sturen; riet is er bijna niet meer, wel 
70.000 inwoners in het gebied. 
Het CDA stelt voor dat de gedeputeerde dan gelijk de optie van een tunnel meeneemt. 
De voorzitter geeft aan dat deze vragen schriftelijk beantwoord zullen worden. 
De heer Noordegraaf van de WD voegt toe, dat hij in het kader van zijn voorzitterschap van de 
Nederlandse Jachtindustrie in een werkgroep zit van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en wordt 
geïnformeerd over de toestanden van vaarwegen, bruggen, sluizen en dergelijke. Daarin is hij recent 
geïnformeerd, dat de Ketelbrug in de winter 2012-2013 vijf maanden gesloten zal blijven voor 
scheepvaartverkeer, omdat de volledige aandrijving en de twee klappen vervangen gaan worden. In de 
aanloopperiode er naar toe zal er af en toe ongemak zijn, maar die dingen kunnen niet echt deugdelijk 
gerepareerd worden totdat de nieuwe onderdelen erin zitten. Daarna zal het probleem voor langere ti jd 
opgelost moeten zijn. In het overleg is ook gesproken over een tunnel, maar het Rijk wil daar niet aan 
meedoen. 
Het CDA wil in deze laatste vergadering de voorzitter en medecommissieleden bedanken voor de goede 
samenwerking. 

^ 12. Sluiting 
• ^ De voorzitter is toegekomen aan de sluiting van deze laatste vergadering van de commissie Werk. Sommige 
. I] Statenleden zullen terugkomen op het politieke toneel, anderen niet; het laatste woord is daarbij aan de 
yH) kiezer. Hij heeft zelf bijna zes jaar in deze commissie gezeten en vond het een erg leuke commissie, 
Q ^ waarbij veel werd samengewerkt. 'Werken aan Flevoland' typeert deze commissie. Hij vindt het tevens de 
II n mooiste commissie: Zij beschikt over het meeste budget, met onderwerpen waar de provincie ook echt 
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over gaat en waar de meeste vernieuwing vandaan is gekomen. Hij bedankt de commissie voor haar actieve 
inbreng en had ook het college willen bedanken, maar dat is niet meer aanwezig. Zeker de inbreng van 
gedeputeerde Greiner was altijd van hoge kwaliteit en hij had zichtbaar plezier in het debat met de 
commissie. Tevens bedankt hij de ambtelijke ondersteuning, de griffie, de notulist en alle medewerkers 
uit huis die de stukken voorbereidden en de moeite namen om de commissiebetogen aan te horen. Hij ziet 
iedereen in de nieuwe periode graag terug, hetzij in een nieuwe rol, hetzij als inwoner van Flevoland om 
met elkaar te blijven werken aan Flevoland. Hij wenst allen veel succes en sluit de vergadering om 22.05 
uur. 

Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2011, 

de griffier, de voorzitter,/ 

Ly 


