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Betreft: vergadering van Opinieronde 12
Datum: woensdag 12 december 2012
Tijd:
18.00 uur
Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad

Aanwezig zijn: de heren G. Laagland (voorzitter), mevrouw S. Verbeek (SP), de heren E.F. Plate (VVD),
M.A. Rijsberman (D66), W. Boutkan (PvdA), J. Luijendijk (PvdA), R. Siepel (ChristenUnie), S. Miske
(GroenLinks), A. van der Avoird (PvdD) en mevrouw I.M. Rozema (rondegriffier).
Ook aanwezig is: gedeputeerde de heer A. Gijsberts.
Betreft: Provinciale Omgevingscommissie Flevoland'
De voorzitter opent de vergadering. Er wordt geen besluit gevraagd. Gevraagd wordt een keuze te maken
uit de voorgelegde opties.
Eerste ronde
GroenLinks is voorstander van variant 3, de dynamische commissie. Aandachtspunt is dat de meerderheid
van de deskundigen werkzaam of woonachtig moet zijn in Flevoland.
De PvdD verwacht dat het dynamische voorstel duurder zal uitpakken dan een sobere POCF. Variant 1 lijkt
niet te werken. Een commissie van rijksheren is ongewenst. De voorkeur gaat uit naar de vaste commissie,
de sobere POCF.
De SP is voorstander van variant 3, de meest effectieve oplossing.
D66 heeft voorkeur voor variant 3. De fractie ziet graag dat de deskundigen per onderwerp deelnemen aan
de commissie waarvoor ze gebiedskennis hebben of zullen opbouwen. Voorkeur voor een vaste lijst van
deskundigen i.v.m. kennisopbouw.
De VVD heeft voorkeur voor variant 3. Belangrijk is de samenhang tussen ruimte en economie. Naast de
vaste deskundigheid is ook de inbreng uit andere invalshoeken van belang. Een grote keuzemogelijkheid uit
deskundigen is aan te bevelen.
De ChristenUnie heeft de voorkeur voor variant 3 waarin adviezen verkregen worden op basis van
expertise, gebiedskennis en deskundigheid. Belangenorganisaties die een spreekbuis willen hebben, kunnen
dat op een andere manier bij de provincie voor het voetlicht brengen.
De PVV kan zich vinden in variant 3. Wat houdt 'rijksheren' in?
De PvdA kiest voor variant 3.
De gedeputeerde: rijksheren kunnen op verzoek van Flevoland ingezet worden.
Het gaat om de kwaliteit van de adviezen. Belangenbehartigers kunnen hun mening op een andere manier
kwijt. Het lijkt voor de hand te liggen om een lijst van deskundigen aan te leggen, rekening houdend met
specifieke kennis.
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Tweede ronde
De PVV: de term rijksheren is nog steeds erg verwarrend. Zijn dat goed betaalde personen uit Den Haag die
hier neerdalen en nog wat extra komen verdienen?
De PvdD: een aandachtspunt is hoe de benoeming in de praktijk zal gaan. Formeel benoemen PS en GS
gezamenlijk zo’n commissie en haar leden. Moet dat nu steeds opnieuw?
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De gedeputeerde: wat 'rijksheren' inhoudt zal worden uitgezocht, een antwoord volgt.
Wat de benoeming van deskundigen betreft, is het wellicht praktisch dat GS en PS instemmen met een
lijst.
De voorzitter sluit de vergadering om 18.20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 16 januari 2013
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de griffier,

de voorzitter,

