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Aanvang 11.09 uur. 

 

De voorzitter: Wij gaan vandaag spreken over twee thema's. Thema 1 is de legitimatie van 

besluitvorming bij maatschappelijke opgaven die bestuurlijke grenzen overschrijden. Anne 

Flierman, lid van de CDA-fractie van de Eerste Kamer, zal een inleiding verzorgen. Er wordt 

een coreferaat gehouden door de heer Rietstap van de ChristenUnie en de heer Nooter van 

de Partij van de Arbeid van de provincie Overijssel. Zij zullen het hebben over de 

interprovinciale samenwerking in het openbaar vervoer. Er is ook nog een coreferaat door 

mevrouw Rötscheid van D66 van de provincie Flevoland. De casus is Lelystad Airport. 

Interessante discussies. Na de inleiding door Anne Flierman en de coreferaten is er een 

mogelijkheid voor discussie. Degenen die daaraan willen deelnemen, verzoek ik vriendelijk 

om dan naar voren te komen en in de microfoon te spreken. U dient daartoe het knopje 

ingedrukt te houden. Het knopje doet pijn aan de duim, zodat u niet te lang praat. Dat is 

althans mijn uitleg van het knopje. Goed, ik denk dat wij snel moeten beginnen met thema 1. 

Ik geef graag het woord aan Anne Flierman voor zijn inleiding. 

 

Thema 1: Legitimatie van besluitvorming bij maatschappelijke opgaven die 
bestuurlijke grenzen overschrijden 
 

De heer Flierman (CDA): Voorzitter, dank u wel. Dames en heren, als inwoner van 

Overijssel, maar ook als oud-gemeentesecretaris van Arnhem, is het echt een voorrecht om 

bij deze gelegenheid te mogen spreken over een door u aangekaart thema. In het verleden 

heb ik daar in allerlei functies mee vandoen gehad. Het is een onderwerp dat misschien al 

100 jaar of langer speelt. Eigenlijk zo lang als wij leven in een fase waarin de economie meer 

en meer verbindingen oplevert en je niet meer van kleine, geïsoleerde gemeenschappen 

kunt spreken, speelt het thema van de samenhang tussen schalen van besturen en 

samenwerking tussen besturen. 

Ik wil mijn inleiding beginnen met een sprookje, een bestuurlijk sprookje. Er was eens in een 

land hier ver, ver vandaan een stad met een hele grote haven, eigenlijk de grootste van de 

wereld. Daar kwamen en gingen spullen van overal: olie, kolen, graan, containers, noem 

maar op. Die haven groeide maar door. Vraagstukken van bedrijventerreinen, woonwijken 

voor de mensen die er werkten, wegen waar de spullen over aan- of afgevoerd konden 

worden, spoorlijnen, vragen over het milieu, de recreatie, het openbaar vervoer enzovoort 

enzovoort, iedereen worstelde ermee. Hoe los je dat nou op? De Koning en zijn ministers 

hadden het erover. De graaf, steden, dorpen, iedereen praatte erover en vond er wat van. 

Toen bedachten ze in die grote stad een plan. Een prachtig plan, rationeel, briljant en 

logisch, zeiden ze. We maken één bestuur voor het hele gebied dat gaat over alle grote 
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problemen. Daarbinnen mogen alle kleine steden, wijken en dorpen hun eigen zaak 

afhandelen. Het was altijd duidelijk wie er een besluit moest nemen. Er kwam een wet, het 

parlement vond het goed, de senaat vond het goed, en zo gebeurde het. Alle mensen in het 

gebied leefden nog lang en gelukkig. De bedenkers overigens ook. 

Het eerste deel is waargebeurd, het tweede deel niet. Ook in de havenstad -- u herkent er 

misschien Rotterdam in -- worstelt men tot op de dag van vandaag met spanning tussen 

grootstedelijke, regionale en nationale vraagstukken, de bevoegdheden dienaangaande en 

de rol en verantwoordelijkheid van lokale besturen. De oplossing heette ooit Rijnmond, 

daarna stadsregio, stadsprovincie, metropoolregio, maar de problemen blijven en de perfecte 

oplossing is er niet en bestaat misschien ook niet. 

Hoe maak je vandaag de dag de keuzes? Wie maakt de keuzes in een complexe 

samenleving, in een bestuurlijk nauw verweven en in vele eenheden opgedeeld gebied? En 

hoe legitimeer je dat dan ook nog eens naar je inwoners? Dat is het vraagstuk dat u aan de 

orde stelt in twee cases: die van de aanbesteding van het openbaar vervoer en die van de 

besluitvorming rondom Lelystad Airport. Ik zeg het u maar eerlijk: ik heb het perfecte 

antwoord ook niet. Daarvoor zit ik niet genoeg in de dossiers en zelfs als ik dat wel zou 

zitten, dan zou het volgens mij nog altijd heel lastig zijn en blijven. Eenvoudige antwoorden 

bestaan ook niet, zeggen we dan maar. Dat zult u met mij eens zijn. De wetenschap van de 

bestuurskunde worstelt er al geruime tijd mee. Ik ben zelf geen bestuurskundige maar 

historicus, maar een snelle speurtocht in mijn boekenkast leverde toch verschillende hits op, 

dat wil zeggen relevante bestuurskundige publicaties. Ik kwam onder andere een werk tegen 

van een zekere mevrouw mevrouw Traag, die u niet onbekend is. 

Ik heb er twee voor u uitgelicht: een advies van de Raad voor het openbaar bestuur en een 

themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Als de wetenschap ons één ding leert, dan 

is het wel dat eenvoudige oplossingen inderdaad niet bestaan. Des te opmerkelijker is het 

wat mij betreft dat we in de politiek zo vaak pretenderen juist wél zo'n eenvoudige oplossing 

voorhanden te hebben. Er is wat dat betreft een opmerkelijke discrepantie tussen 

oplossingen waar de politiek mee komt, een soort standaardrepertoire, en de aanbevelingen 

vanuit de wetenschap en de wereld van advies: een pleidooi waarin vaak flexibiliteit centraal 

staat. 

In 2009 -- het is alweer even geleden, maar de thematiek blijft actueel -- bracht de Raad voor 

het openbaar bestuur een advies uit over slagvaardig bestuur. In het hoofdstuk over 

interbestuurlijke slagvaardigheid analyseert men vier knelpunten. Het gaat dan om de 

verdeling van verantwoordelijkheden: hoe verhouden Rijk, provincies en gemeenten zich als 

het gaat om bevoegdheden ten aanzien van bepaalde problemen? 

Het gaat om problemen van schaal versus de schaal van bestuursorganen. Problemen 

bewegen zich vaak op een andere, meestal grotere, schaal dan de bestuursorganen. Hoe 
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regel je dan de aanpak en verantwoordelijkheid? En hoe ga je daarmee om? Het is een 

probleem dat toen al speelde, maar dat in mijn ogen nog behoorlijk aan actualiteit gewonnen 

heeft als wij kijken naar de grote decentralisaties die de afgelopen jaren, met name in het 

sociaal domein zijn doorgevoerd. Het speelt natuurlijk ook bij de problematiek rond de 

aanbesteding van het openbaar vervoer. 

Dan is er het vraagstuk van de politieke legitimiteit, dat eigenlijk bij deze discussie centraal 

staat. Bij een gezamenlijke aanpak wordt het steeds lastiger om verantwoording aan eigen 

raad of Staten af te leggen. Ik voeg daar op eigen titel aan toe: vooral omdat men daar inzet 

waardeert in het perspectief van het eigen lokale of regionale belang, en niet altijd inzet 

vanuit een bepaalde politieke visie. 

Tot slot zegt de Rob dat het ook vaak om cultuur gaat. Hoe organiseer je samenwerking? Is 

er sprake van organiserend vermogen? Is er niet heel veel bestuurlijke drukte? Dat soort 

issues wordt benoemd. Tot zover de vier problemen waar de Rob mee kwam als het gaat om 

interbestuurlijke samenwerking. 

Wat zie je in de politiek als reactie op die problemen? In de eerste plaats dat overheden 

reageren met een tendens tot schaalvergroting, zeker op gemeentelijk niveau. Dat is in mijn 

ogen een tamelijk eendimensionale oplossing die veel problemen niet oplost en bovendien in 

veel gevallen opnieuw vragen creëert van lokale samenhang en kleinschaligheid. Bovendien 

doen we het wel op gemeentelijk niveau, maar niet op hoger niveau. We herinneren ons 

allemaal nog de betrekkelijk vruchteloze poging van minister Plasterk in het vorige kabinet 

om een Randstadprovincie te creëren, waarbij hij in mijn ogen op zijn minst vergat om 

serieus na te denken over de bevoegdheden die zo'n orgaan zou moeten hebben. Dan zou 

het wellicht interessant zijn geworden om het wél te doen. We praten er wel over op 

gemeentelijk niveau, maar niet op provinciaal niveau. Ook op nationaal niveau blijft het, als je 

denkt aan de verhouding tussen ons land en de Europese Unie, een lastig onderwerp. 

Wat je verder vaak ziet, is wat ik gemakshalve het blauwdrukdenken noem. Dat is gevestigd 

bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat men daar heel erg hecht aan organieke 

wetgeving, die zegt: er is één type gemeente, één type provincie en alles wat daarin staat 

moet per definitie voor het hele land gelden. 

Dan zijn er ook nog een aantal axioma's en oneliners, zoals: wij willen geen vierde 

bestuurslaag, wij willen liever geen indirect gekozen bestuur, wij willen hooguit twee besturen 

voor één probleem en het mag vooral niet te duur worden. 

Al dit soort stellingnames blokkeren in mijn ogen oplossingen. Nou moet ik u eerlijk 

bekennen dat de oplossingen die de Raad voor het openbaar bestuur aandroeg, niet zo heel 

erg spectaculair waren. Men sloot nogal aan bij de opvattingen van het toen zittende kabinet-

Balkenende, en dat was op zichzelf ook al niet erg ambitieus op dit vlak. Ik ga u dan ook niet 

al die oplossingen noemen, want sommige waren wel heel erg voor de hand liggend, zoals 
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minder bestuurlijke drukte en: bij nationaal belang bepaalt het Rijk. Overigens, wat zou dat 

dan precies voor Lelystad betekenen? De enige interessante opmerking vond ik het pleidooi 

voor het mogelijk maken van meer differentiatie tussen gemeenten, met een verwijzing naar 

artikel 109 van de Gemeentewet. 

Twee jaar later kwam er een themanummer van het blad Bestuurskunde, het orgaan van de 

Vereniging voor Bestuurskunde, over schaalsensitief bestuur. Bestuurskunde beschreef drie 

oplossingen. Ten eerste het monocentristisch bestuur, waarbij centrale besturing, focus op 

schaal en de neiging tot schaalvergroting centraal staan. Ten tweede de multilevel 

governance. Dat gaat veel meer over interactie tussen bestuurslagen, over de samenhang 

tussen publiek en privaat, over de focus op verbinden, over het zoeken naar coördinatie en 

nieuwe arrangementen. Ten derde de adaptieve sturing. Dat zou je kunnen zien als een 

volgende stap in het proces, waarbij men zegt: eigenlijk moet je veel meer in systemen 

denken en moet je verschillende complexe systemen proberen met elkaar te verbinden. Dat 

moet dan vooral vanuit een flexibele aanpassingsgerichte modus, vanuit een 

aanpassingsgerichte mindset. Het is duidelijk dat de auteurs die laatste twee varianten veel 

aantrekkelijker vinden dan de eerste. Monocentristisch bestuur wordt toch als wat gedateerd 

beschouwd. 

Ik kom op mijn eigen opmerkingen en suggesties. 

 

De voorzitter: Houdt u wel de tijd in de gaten? 

 

De heer Flierman (CDA): Ja, ik ben aan mijn laatste stukje bezig. Ik ben geneigd 

nadrukkelijk dat pleidooi voor flexibiliteit te onderschrijven, ook vanuit mijn ervaring bij 

gemeenten, in de interactie tussen kennisinstellingen en provincies. Blijf vooral flexibel, denk 

out of the box en onorthodox. Het vergt natuurlijk mensen en een bepaalde bestuurlijke 

moed om dat ook te doen en uit te leggen, maar je zou weg moeten willen blijven bij het 

blauwdrukdenken en de axioma's. Je moet eerder flexibiliteit in taakverdeling en 

arrangementen zoeken. Dan kan er veel meer dan veel mensen denken via privaatrecht, via 

allerlei flexibele arrangementen, contracten of andere rechtsvormen. Het kan soms ook door 

mensen in te schakelen. In het Innovatieplatform Twente heb ik heel positieve ervaringen 

overgehouden aan de rol die de eerste voorzitter daar vervulde als trekker en als 

samenbindend figuur in zo'n orgaan. 

Ik vind het interessant om een verbinding te maken met de ervaringen die wij hier in huis 

hebben. Op internationale schaal komen juist wel vaak flexibele arrangementen, toegemeten 

op de aard van het probleem tot stand, van de EU en de NAVO tot de Taalunie of de NVAO, 

mijn huidige werkgever, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van hoger onderwijs in 

Vlaanderen en Nederland. Dat kan allemaal veel flexibeler en meer op maat dan wij doen. 
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Interessant is dat men dan ook vaak een parlementaire afvaardiging aan zo'n orgaan weet te 

verbinden, waardoor ook de democratische legitimatie naar de kiezer en naar de 

samenstellende eenheden beter gewaarborgd is. Zoiets zou ook op lokaal, regionaal of 

interprovinciaal niveau kunnen. En daarmee zijn we terug bij de kern van de discussie: het 

vraagstuk van de legitimatie. Wie dat alleen vanuit lokaal perspectief doet, heeft het moeilijk. 

Maar als je probeert een gezamenlijk overleg te creëren en daarbij niet alleen het 

eigenbelang, maar ook een politieke visie probeert in te brengen, dan kom je een stap 

verder. Dan wordt het vaak makkelijker om ook aan je inwoners, je kiezers, uit te leggen wat 

je doet. 

Voorzitter, ik ben begonnen met een sprookje. In sprookjes -- dat is het aardige -- gebeurt 

altijd iets wat onmogelijk werd geacht. Het gebeurt toch. Roodkapje kwam toch weer uit de 

buik van de wolf, levend en wel. Dat is volgens mij ook de opgave voor u: spring over uw 

schaduw heen in de zoektocht naar oplossingen en durf daarbij onorthodoxe dingen te doen. 

En durf die dingen uit te leggen. 

Voorzitter, dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel, Anne Flierman. 

 

(Applaus) 

 

De voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de heren Nooter en Te Rietstap. 

 

De heer Nooter (PvdA - Overijssel): Geachte voorzitter, aanwezigen en collega's. Allereerst 

een woord van dank dat wij hier vandaag aanwezig mogen zijn in de Eerste Kamer. Het is 

een bijzonder moment om hier te mogen staan. Dank ook aan de heer Flierman voor zijn 

introductie. Hij heeft een aantal dilemma's heel goed geschetst. Hij heeft ook heel duidelijk 

aangegeven dat het soms kan beginnen met een sprookje en een ideaal, maar dat de 

werkelijkheid vaak erg weerbarstig is. In die zin herkennen wij ook de discussie over 

schaalgrootte versus lokaal en regionaal belang en de samenhang tussen de 

arrangementen, zoals de heer Flierman zo mooi zei. Dat geldt ook voor het zoeken naar 

flexibiliteit, want daar gaat het eigenlijk nu over. 

We zien een snelle ontwikkeling in het openbaar vervoer. We gaan snel op weg richting 

emissieloos rijden. Daar zijn ook wettelijke doelstellingen voor vastgesteld. We gaan toe naar 

duurzaamheid en we werken aan innovatie. De technologie verandert heel snel. Tegelijkertijd 

zien we de reiziger en zijn behoefte, en die zou toch op één moeten staan? Kortom, we 

beschouwen hier vanochtend in het kort de kerntaak regionaal openbaar vervoer, zoals die 

bij de provincies is ondergebracht. 
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Wat betreft het punt van legitimatie: PS hebben als gekozen volksvertegenwoordiging 

natuurlijk een belangrijke functie. We worden aangesproken, gebeld en gemaild over 

situaties waarin het openbaar vervoer verandert, ook nu. PS hebben bevoegdheden om 

democratische controle en verantwoording te kunnen uitoefenen. En last but not least, zijn 

PS ook kaderstellend voor het openbaar vervoer, vanuit de visie, de doelstellingen en de 

financiën die daarbij worden gegeven. 

Hoe regel je nu je controlerende functie en houd je toch de mogelijkheid voor verantwoording 

zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten? Mijn stelling is dat als we goede 

democratische legitimatie willen hebben bij de aanbesteding van het interprovinciaal 

openbaar vervoer, we dat goed met elkaar moeten regelen op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst. Als we kijken naar het gemeenschappelijke voorstel van de 

provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, dan zien we een aantal dingen. Een 

opvallend kenmerk van de samenwerking in het huidige voorstel is dat de 

opbrengstverantwoordelijkheid als uitgangspunt wordt genomen. Dat is nu nog niet het geval 

voor iedere provincie. Maatwerk voor het openbaar vervoer zit niet in het voorstel. Het gaat 

echt om de kerntaak en het kernnet. Flex en flexibel zitten er niet in, om het maar even zo te 

zeggen. Een ander belangrijk element, ook voor vandaag, is de nieuwe indeling in 

concessiegebieden. Er is daarnaast sprake van ontwikkelruimte en van tussentijdse herijking 

als belangrijk moment in het proces. Ook daar liggen mogelijkheden voor PS. 

Ik gaf net al aan dat het uiteindelijk om de reiziger gaat. Daar zit soms ook de complicatie. 

Op het moment dat je de kaders hebt vastgesteld en het beleid wordt uitgevoerd, sta je als 

PS vaak wat meer op afstand. De praktijk toont echter aan dat reizigers juist aanslaan op het 

moment dat beleid tot uitvoering komt. Bij onvolkomenheden spreken zij PS aan als 

volksvertegenwoordiging. Het is dus van belang om de uitvoeringsaspecten vooraf goed te 

regelen. In onze afwegingen moeten we goed kijken naar de verschillende belangen en naar 

het algemeen belang. Kijk bijvoorbeeld naar de recente berichten over de problemen met 

pauzes van chauffeurs, het wegvallen van vrijwilligers op buurtbussen in Gelderland of het 

verminderen van de haltering in het kernnet. Dat zijn concrete voorbeelden die wekelijks 

langskomen aan de telefoon of in de mailbox. Die moeten we op de een of andere manier 

meenemen in onze kaderstelling aan de voorkant, zonder voortdurend op de 

bestuurdersstoel te willen zitten. 

De nota van uitgangspunten, zoals die op dit moment circuleert, is voor PS het belangrijkste 

kaderstellend moment richting de aanbesteding. In aansluiting daarop moeten de criteria, de 

prestaties en wat mij betreft ook de governance helder onderdeel worden van de 

samenwerkingsafspraken die wij als verschillende Provinciale Staten en colleges met elkaar 

gaan maken. We zullen deze helder moeten vastleggen en moeten bevestigen in een 

samenwerkingsovereenkomst. 
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Een ander punt inzake legitimatie … 

 

De voorzitter: U let ook op uw tijd, hè? 

 

De heer Nooter (PvdA - Overijssel): Ik ben er bijna, voorzitter. Een ander punt inzake 

legitimatie gaat over de positie van gemeenten en gemeenteraden. In de laatste maand heb 

ik diverse berichten gezien, ook in de krant, over gemeenten die zich zorgen maken over de 

positie van het openbaar vervoer in hun gemeente en over heel concrete zaken met 

betrekking tot de haltering en de bediening van de reiziger. Het is heel belangrijk dat wij hen 

goed horen en meenemen, ook als het gaat om de manier waarop we het openbaar vervoer 

nu en in de toekomst inrichten. Democratische legitimatie gaat ook over een zorgvuldige 

belangenafweging en over het algemeen belang in relatie tot en met deze bestuurslaag. 

Concluderend, voorzitter. De situatie wordt wat complexer met 

provinciegrensoverschrijdende samenwerking. Daar hoort bij dat we als PS aan de voorkant 

onze rol stevig verankeren in een gedragen samenwerkingsovereenkomst, nadrukkelijk bij 

interprovinciale concessies. Daarbij is de juridische vorm van de uitvoering niet 

doorslaggevend. Het gaat veel meer over afspraken over de informatievoorziening, over de 

betrokkenheid van PS bij uitvoeringsaspecten en vooral over de samenwerkingscultuur. 

Geachte collega's, de heer Flierman eindigde zijn betoog met het punt dat we soms ook 

bereid moeten zijn om over onze schaduw heen te stappen. Ik ben dat van harte met hem 

eens, maar we moeten wel zorgen dat we als PS voldoende in de zon staan. 

Ik geef graag het woord aan de heer Alwin te Rietstap. 

 

De voorzitter: Ik geef graag het woord aan de heer Te Rietstap. Meneer Nooter, u hield een 

interessant betoog, maar u heeft de heer Te Rietstap eigenlijk nul minuten overgelaten van 

de vijf minuten die u beiden zou hebben, maar goed. Meneer Te Rietstap, heeft u ook twee 

pagina's? 

 

De heer Te Rietstap (ChristenUnie - Overijssel): Nee, zeker niet, voorzitter. Ik zal zelfs 

proberen om de ene pagina die ik heb, nog wat in te korten. 

 

De voorzitter: Maar ga niet te snel spreken, want dat werkt niet. 

 

De heer Te Rietstap (ChristenUnie - Overijssel): Ik zal er wat tekst uit laten in plaats van te 

snel te spreken. 

 

De voorzitter: Gaat uw gang. 
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De heer Te Rietstap (ChristenUnie - Overijssel): Ik wil beginnen met zeggen dat wij het 

perfecte antwoord ook niet hebben. Ik heb ervoor gekozen om mijn bijdrage vanuit het 

perspectief van een Statenlid te schetsen. We zoeken naar schaalvergroting, omdat dat 

bepaalde voordelen biedt. Ik wil aan de hand van bepaalde vragen die wij onszelf moeten 

stellen, het dilemma schetsen waar wij als Statenlid voor gesteld worden in onze zoektocht 

naar goede oplossingen. Die vragen stellen we onszelf vanuit het principe van 

democratische legimitatie, maar die zijn in een veel breder kader actueel. Ik stel ze 

vragenderwijs, beredeneerd vanuit onze casus, om in het licht daarvan te bekijken of de 

huidige bestuurlijke uitgangspunten en bestuurslagen voldoende ruimte bieden om invulling 

te geven aan onze maatschappelijke vraagstukken, zoals de ov-concessies. 

Zoals in de bijdrage van de heer Nooter is gesteld, is aanbesteding van interprovinciale 

concessies mogelijk, als je maar een publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst op een 

goede manier vormgeeft. Door de bereidheid om hiertoe te bewegen, om inzet te plegen op 

overeenkomsten tussen verschillende partijen, bestaat het beeld dat schaalvergroting 

voldoende voordelen oplevert. Deze voordelen zijn met name te leggen langs de lat van 

verduurzaming, kosten, flexibiliteit en de reisbehoefte van reizigers. Dit is voor ons, in ieder 

geval vanuit de Staten in Overijssel, voldoende aanleiding om andere vormen van 

samenwerking te onderzoeken waarbij de insteek is om de schaal te vergroten. 

Toch heeft deze tendens ook een keerzijde, die mogelijk de autonomie, de positie van het 

middenbestuur, de taakopvatting van de Statenleden en de verantwoording door bestuurders 

beïnvloedt. Daarmee heeft het een relatie met politieke legitimatie, want in hoeverre zijn wij 

nog in staat om als Staten het bestuur te controleren en de inwoners uit onze provincie te 

vertegenwoordigen? En in hoeverre hebben of voelen we nog de ruimte om het beleid te 

beïnvloeden? Immers, elke motie of elk amendement dat wij als provincie willen indienen, 

bijvoorbeeld op de door de heer Nooter genoemde nota van uitgangspunten, heeft mogelijk 

effect op alle drie de provincies. Als we dat doen, hoe verhoudt zich dat dan tot de politieke 

legitimatie? In hoeverre is deze samenwerking vanuit democratisch oogpunt gewenst? 

Immers, het verlenen van concessies voor regionaal vervoer is middels de wet neergelegd 

bij de provincies. Daarvoor dragen wij vanuit ons ambt als Statenlid verantwoording. We 

dragen verantwoording om de kaders te stellen voor de beleidsuitgangspunten, we zijn 

toezichthouder om het college te controleren en we zijn volksvertegenwoordiger om de 

belangen van de inwoners van onze provincie te vertegenwoordigen, vormgegeven vanuit 

onze politieke opvattingen. Dienen wij deze belangen nog optimaal? Of dienen we met deze 

schaalvergroting in algemene zin wel het belang van de burger, de gebruiker van het 

openbaar vervoer, maar in mindere mate de belangen van onze provinciale samenleving? 
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Voorzitter, met deze vragen wil ik afronden. Het zijn vragen die wij onszelf als Statenleden 

moeten stellen. We stellen onszelf deze vragen binnen bestaande uitgangspunten. Voor de 

discussie waarin bovenstaande vragen relevant zijn, wil ik de volgende stelling meegeven. 

Wanneer er aantoonbaar voordeel is door schaalvergroting waarmee het algemeen belang 

van de bv Nederland is gediend, gaat dat boven het belang van de provinciale samenleving 

die je als Statenlid vertegenwoordigt. 

Dank u wel, voorzitter. 

 

De voorzitter: Dank u wel, meneer Te Rietstap. Laten we even een kort applaus geven voor 

de heren Nooter en Te Rietstap. 

 

(Applaus) 

 

De voorzitter: Ik geef nu meteen het woord aan mevrouw Rötscheid van D66 in Flevoland. 

U heeft ook vijf minuten, maar dat weet u. 

 

Mevrouw Rötscheid (D66 - Flevoland): Dank u, voorzitter. Geachte aanwezigen. Laat ik 

beginnen met de leden van de Eerste Kamer namens Flevoland te bedanken voor de 

uitnodiging van vandaag om, zoals u het in uw uitnodiging zo mooi heeft verwoord, de 

constitutionele band die ons met u verbindt, te bestendigen. 

Toen uit de uitnodiging bleek dat wij hier samen met onze collega's uit Overijssel en 

Gelderland zouden zijn, lag het onderwerp wel een beetje voor de hand: Lelystad Airport. 

Dat is een garantie voor een spetterend debat, maar of wij dan nog toe zouden komen aan 

het bestendigen van die constitutionele band is misschien een beetje de vraag. Dit is echter 

opgelost door het overkoepelende thema: de legitimatie van besluitvorming bij 

maatschappelijke opgaven die bestuurlijke grenzen overschrijden. Dat moest ik even op mij 

laten inwerken. Het meerderheidsstandpunt van Flevoland verkondigen inzake Lelystad 

Airport is niet zo heel complex. Maar een referaat over de legitimatie van besluitvorming bij 

maatschappelijke opgaven, gekoppeld aan Lelystad Airport, is net wat anders. Ik ga een 

poging voor u doen, en dat binnen vijf minuten. 

Ophef over de uitbreiding van een luchthaven is niet erg nieuw. Al in de jaren twintig van de 

vorige eeuw was er ruzie en discussie over de groei van Schiphol. Als je de verhalen moet 

geloven, ging het niet direct over geluidsoverlast maar over het vliegpersoneel dat iets te 

veel achter de dorpsmeisjes aan zat. De wereld zag er toen ook wel wat anders uit. Al snel 

na de oprichting van Schiphol in 1916 bleek de ruimte onvoldoende. De vliegtuigen werden 

groter, zwaarder en hadden meer ruimte nodig. De oplossing was echter heel eenvoudig: 

een noodwet uit 1851 met een mogelijkheid tot onteigening ten algemenen nutte. Direct een 
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jaar later ontvingen enkele landbouwers simpelweg een verordening voor hun land. De 

omwonenden waren niet zo blij met die vliegbasis. Volgens een vlieger van destijds toonden 

zij dit door messen rechtstandig in de weg te plaatsen en auto's met hardbevroren 

koolstronken te bekogelen. Maar strikt juridisch gezien was het een volkomen gelegitimeerd 

besluit. Het Rijk ontleende de bevoegdheid voor onteigening immers aan de wet. Gelukkig is 

de wereld wat veranderd. En met de jaren veranderde ook het inspraakproces rondom 

Schiphol. De bevroren koolstronken vlogen niet meer in het rond. Er werd gelukkig meer met 

belanghebbenden gesproken. 

Het besluitvormingsproces rond Lelystad Airport is ook niet over één nacht ijs gegaan, 

integendeel zelfs. Een zeer uitvoerig werkprogramma is opgesteld en het creëren van 

draagvlak vormde een heel belangrijk onderdeel. Onder leiding en regie van de heer Alders 

zijn vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden, waaronder de drie provincies die hier 

aanwezig zijn. Het draagvlak bleek toen groot en resulteerde in 2015 in het 

Luchthavenbesluit. Kortom, aan de voorkant was het een zorgvuldig gepland proces: een 

belangenafweging op het juiste rijksniveau en een besluit dat is genomen op een wettelijke 

grond. So far, so good, zou je denken, als het gaat om de legitimiteit van de besluitvorming. 

Helaas is dat te vroeg gejuicht. Ruimschoots na het nemen van het Luchthavenbesluit en de 

bijbehorende inspraakrondes is toch heel veel weerstand ontstaan tegen de uitbreiding en de 

vluchtroutes. Veel heeft te maken met een gebrek aan communicatie, transparantie en 

verantwoording. Door fouten in de MER en gebrek aan communicatie is het vertrouwen van 

veel inwoners tot een dieptepunt gedaald, met name in de provincies Overijssel en 

Gelderland. 

Hoewel de uitbreiding op zichzelf geen lokale of provinciale bevoegdheid betreft, roeren toch 

alle drie onze Provinciale Staten zich en ook gemeenteraden laten veelvuldig van zich horen. 

13 december is blijkbaar een populaire vergaderdag, want alle drie de Provinciale Staten 

namen een motie aan over Lelystad Airport: Gelderland en Overijssel tegen de uitbreiding 

voor de herindeling en Flevoland voor opening in 2019. En dit terwijl we er feitelijk alle drie 

niet over gaan. Maar nietsdoen klopt ook niet. Het vliegveld ligt midden in onze provincie en 

is van grote invloed op onze economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio. 

Vele investeringen zijn gedaan. Tegelijkertijd zien Gelderland en Overijssel zich 

geconfronteerd met onrust in hun provincies en angst voor geluidsoverlast als gevolg van 

vliegverkeer. Natuurlijk willen ook zij die belangen behartigen. Duidelijk mag zijn dat we het 

hier nog steeds hebben over een formeel volstrekt gelegitimeerd besluit, maar dat besluit 

wordt duidelijk niet ervaren als gelegitimeerd. 

Bij het begrip "legitimatie" gaat het meestal om zuivere, formele democratische legitimatie en 

het bestaan van een wettelijke basis voor een besluit. Dat kwam net ook al terug bij de 

vorige spreker. Maar zijn we dan wel volledig? Hebben we wel genoeg aandacht voor het 
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vervolg? Moet er niet veel meer aandacht zijn voor de zogeheten feedbacklegitimiteit, waar 

verantwoording en terugkoppeling onder vallen? Dat ligt niet alleen bij de overheid die gaat 

over de besluitvorming, in dit geval het Rijk. Ook voor Provinciale Staten en gemeenteraden 

is hier een belangrijke rol weggelegd. Want hoe meer afstand er ontstaat tussen inwoners en 

beleidsbepalers, hoe minder grip mensen ervaren op het proces en de uitvoering. Hoe vaak 

horen we niet op straat: die mensen daar in Den Haag begrijpen het toch niet? Juist door de 

toenemende schaalvergroting is dit meer en meer van belang. Wanneer wij bijvoorbeeld 

gaan kiezen voor een gezamenlijke aanbesteding van het openbaar vervoer, kan ik mij zo 

voorstellen dat de gemiddelde openbaarvervoergebruiker, bijvoorbeeld uit een kleine kern 

binnen de Noordoostpolder, niet direct gevoel heeft bij interprovinciale besluitvorming en die 

misschien niet als transparant zal ervaren. Dit dilemma vraagt niet alleen om inzet van de 

desbetreffende beleidsbepaler om transparant te zijn en verantwoording af te leggen, maar 

ook om onze inzet, van lokale en regionale vertegenwoordigers, om ervoor te zorgen dat 

draagvlak niet alleen ontstaat maar ook behouden blijft. Vertrouwen komt immers te voet 

maar gaat te paard. 

Uit de casus Lelystad Airport waarbij, zoals ik net heb gezegd, juist bij aanvang is ingezet op 

het gesprek met belanghebbenden en het creëren van draagvlak blijkt juist hoe complex de 

daadwerkelijke uitvoering is. Wat mij betreft is hier een belangrijke les te leren. Als 

besluitvorming die formeel volkomen gelegitimeerd is al niet altijd wordt ervaren als 

gelegitimeerd, dan moeten wij ons bewust zijn van de wijze waarop wij aan onze inwoners 

terugkoppeling verzorgen en verantwoording afleggen. Ik sluit dit referaat dan ook graag af 

met de redelijk ingewikkelde opdracht aan u en mijzelf om besluitvorming voortaan zo in te 

richten dat mensen zich niet alleen gehoord voelen aan de voorkant maar ook bij de 

uitvoering van onze besluiten, zodat besluitvorming over maatschappelijke opgaven die 

bestuurlijke grenzen overschrijden, ook als gelegitimeerd wordt ervaren. 

Dank voor uw aandacht. 

 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Rötscheid. 

 

(Applaus) 

 

De voorzitter: Hartelijk dank. We zijn ietsje uitgelopen met het eerste thema. Er was een 

halfuur voor discussie ingepland en dat wil ik toch handhaven. We hebben dus een halfuur 

discussie, dus tot maximaal tussen 12.05 en 12.10 uur. Wie kan ik het woord geven? 

 

De heer Plug (ChristenUnie - Gelderland): Mijn naam is Pieter Plug, Statenlid van 

Gelderland. Iemand moet de eerste zijn, dus laat mij dat dan maar zijn. Het gaat over 
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schaalvergroting. Rond het openbaar vervoer is de teneur dat we heel erg over onze 

grenzen heen moeten kijken en moeten bekijken of we met elkaar als provincies iets kunnen 

doen, maar volgens mij ligt het grootste dilemma en de grootste uitdaging voor ons als 

Provinciale Staten in de kwaliteit van het openbaar vervoer. Volgens mij moet dat primair het 

uitgangspunt zijn. Als we elkaar in de uitgangspuntennotitie vinden om de kwaliteit van het 

openbaar vervoer te borgen in alle drie de provincies, dan zou schaalvergroting een voordeel 

zijn. Ik hoor dat toch minder aan de orde komen in de referaten. Ik zou daarvoor willen 

pleiten en daarover een discussie willen aangaan. 

 

De voorzitter: Ik geef eerst de beide heren achter de ministerstafel de gelegenheid om 

daarop te reageren als zij daar behoefte aan hebben. Meneer Te Rietstap misschien? 

 

De heer Te Rietstap (ChristenUnie - Overijssel): Wat wij proberen te duiden gaat niet over 

alle zaken die van belang zijn in het openbaar vervoer, maar met name over het feit dat je 

daar vanuit verschillende provincies verschillende beelden over kunt hebben. Dat geldt 

uiteraard ook voor de kwaliteit in het openbaar vervoer. Daar zit eigenlijk het dilemma, want 

daar kun je ook verschillende beelden over hebben. Een van de zaken die wij onder de 

aandacht hebben geprobeerd te brengen, is dat je hier verschillend over kunt denken. Hoe 

ga je daar dan mee om? Ergens zou je wel het belang van de reiziger willen dienen, maar je 

zou er verschillende beelden over kunnen hebben. 

 

De voorzitter: Meneer Nooter, hebt u nog een opmerking? 

 

De heer Nooter (PvdA - Gelderland): Ik begrijp dat de vraag zoals die vanuit Gelderland 

wordt gesteld, met name raakt aan de kwaliteit van het openbaar vervoer. Ik denk dat dit 

terecht een groot punt is. Het gaat er echter ook om dat we kijken naar de criteria voor die 

kwaliteit. Hoe zouden we dat willen inrichten? Wat zijn uiteindelijk de criteria? In het 

algemeen is het niet zozeer de schaal, maar zijn het de criteria die bepalen hoe de kwaliteit 

is. Ik ken genoeg voorbeelden waarbij de kwaliteit van hoog niveau is, bijvoorbeeld hier in de 

Randstad bij R-net, terwijl dat toch intergemeentelijk en interprovinciaal georganiseerd is. 

Dus wat is kwaliteit? 

 

De voorzitter: Dank u wel, meneer Nooter. Misschien de heer Flierman? 

 

De heer Flierman (CDA): Ik zou er eerder een vraag aan willen verbinden dan een 

opmerking. Wat u schetst over de gang van zaken in de sfeer van de aanbesteding van het 

openbaar vervoer klinkt alsof het een heel eind in de richting gaat van de door mij bepleitte 
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flexibiliteit. Als ik u drieën hoor, is het enige wat ik mij afvraag het volgende. Die 

samenwerkingsovereenkomst en de randvoorwaarden zullen allemaal op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau zorgvuldig zijn voorbereid, maar het is ook interessant dat u, als 

Statenleden die zich bezighouden met openbaar vervoer, elkaar eens ontmoet. Dan kunt u 

een goede discussie met elkaar voeren over de vraag wat kwaliteit is, wat de uitgangspunten 

zijn en hoe u met een aantal zaken om wilt gaan. Dat verstevigt uw positie in het debat 

uiteindelijk. 

 

De heer Hopster (CDA - Flevoland): Ik ben Koos Hopster van Flevoland. Ik woon op het 

grensgebied tussen Gelderland en Flevoland. Ik ga even redeneren vanuit het 

microperspectief van de gebruiker van het openbaar vervoer. Er ligt een geweldige 

optimalisatiekans om samen met elkaar te cocreëren. Als we het hebben over Harderwijk als 

ijkpunt, dan zou ik zeggen: hoe gaan wij vanuit het perspectief van de gebruiker kijken naar 

bijvoorbeeld de verbinding Harderwijk-Nijkerk? Kan die straks via Harderwijk-Zeewolde-

Nijkerk lopen of blijft het Harderwijk-Ermelo-Zeewolde? Opstijgend naar macroniveau zou ik 

de volgende oproep willen doen: hoe gaan we dat bereiken en hoe gaan we daarover in 

gesprek? Dat is het belang van de gebruiker, denk ik. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Ik vraag u de coreferaten, de opmerking van Anne Flierman en 

deze vraag even op het netvlies te houden. 

 

De heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland): Ik ben Erik Boshuijzen, ook uit Flevoland. Mijn 

opmerking sluit aan bij collega Hopster. Uitvoeringsovereenkomsten zijn prima, maar dan de 

uitwerking zelf. Ik denk dat de praktijk uitwijst dat wij te maken krijgen met heel veel 

gefrustreerde gebruikers van het openbaar vervoer. Ik zou ervoor willen pleiten om als het 

ware meetmomenten naar de effectiviteit van onze overeenkomsten in te bouwen, waarbij 

vooral in de eerste plaats de gebruikers op de een of andere manier aan het woord komen. 

Mij schiet opeens de naam van een club als Rover te binnen, maar er zijn natuurlijk ook 

andere denkbaar. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Ik geef nu eerst de heer Nooter de gelegenheid om te reageren. 

 

De heer Nooter (PvdA - Gelderland): Het perspectief van de gebruiker is eigenlijk een van 

de criteria die ik in het referaat heb meegegeven. Daar zitten dus een aantal dilemma's. Als 

we kijken naar het perspectief van de gebruiker en de betrokkenheid van de verschillende 

groeperingen -- Rover, maar ook Locov, waarbij diverse organisaties zijn aangesloten -- dan 

denk ik wel dat we allerlei informatie krijgen. Maar die zit vaak toch wat meer op het niveau 
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van de directe bediening van de reiziger. Wat betreft de organisatie zullen we als Staten met 

elkaar gezamenlijk afspraken over de gewenste kwaliteit moeten hebben. Uiteindelijk denk ik 

toch dat provinciegrenzen niet bepalend zijn voor reizigersstromen. Daar moeten we op de 

een of andere manier met elkaar een antwoord op vinden. 

 

De heer Te Rietstap (ChristenUnie - Overijssel): Ik denk dat het overduidelijk is dat dit exact 

de redenen zijn om met elkaar te onderzoeken of samenwerking meerwaarde kan bieden. Ik 

denk dat je vooral naar je eigen positie vanuit de Staten moet kijken. In hoeverre ben je 

bereid om ook wat meer afstand te nemen van de uitvoering? Daar ligt het spanningspunt, 

want daar kunnen verschillende provincies verschillende beelden bij hebben. De 

optimalisatie die we zoeken is exact de reden waarom we samenwerking nader 

onderzoeken. 

 

De voorzitter: Anne Flierman, hebt u nog behoefte aan een reactie? 

 

De heer Flierman (CDA): Nee, dank u wel. 

 

De voorzitter: Wie verder nog? Ik probeer steeds weer nieuwe mensen aan het woord te 

laten. 

 

De heer Jansen (50PLUS - Flevoland): Mijn naam is Wout Jansen. Ik kom ook uit Flevoland. 

Ik ben bij de geboorte van de gemeente Zeewolde geweest. Toentertijd was het een 

probleem dat de jeugd 30 kilometer moest fietsen om uiteindelijk op school in Ermelo te 

komen. Iedereen zat na te denken over hoe je dat met het openbaar vervoer zou moeten 

regelen en toen kwamen we met het innovatieve idee -- althans, dat vonden we zelf -- om 

een pontje in de vaart te nemen. Dan waren ze in tien minuten van Zeewolde op het 

vasteland en konden de kinderen gewoon naar school. En het waren er echt honderden. 

Met de komst van de Hanzelijn hebben we een heel goede verbinding met het vasteland. Je 

bent in twintig minuten met de trein in Zwolle. Als je dat met de bus zou doen, ben je drie 

kwartier onderweg. Het gemiddelde cijfer voor het openbaar vervoer in Flevoland -- in 

Almere en Lelystad hebben we stadsvervoer -- is een 7,9. Mijn vraag is: wat bereiken we met 

die bestuurlijke schaalvergroting om met gezamenlijke concessies te komen? De 

verschillende concessies lopen bovendien nog van 2020 tot 2030. Gaan we die concessies 

dan openbreken? Dat gaat in mijn optiek handenvol geld kosten. Hoe gaan we daar invulling 

en vorm aan geven? De uiteindelijke vraag is: wat gaat dat allemaal wel niet kosten? 
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De voorzitter: Nou, dan geef ik toch maar weer het woord aan de beide heren achter de 

tafel. Eerst de heer Te Rietstap. Ik probeer het een beetje eerlijk te verdelen. 

 

De heer Te Rietstap (ChristenUnie - Overijssel): Overeind blijft staan dat wij als Staten 

gewoon de kaders vaststellen. U vraagt wat het allemaal gaat kosten, maar u stelt ook de 

financiële kaders vast. U stelt ook vast wat u minimaal wilt bereiken. Vervolgens geeft u aan 

het bestuur, aan GS, de opdracht om samen met de andere provincies te bekijken of er 

binnen de kaders die u gesteld heeft, optimalisatievoordelen te behalen zijn. Zijn die niet te 

behalen, dan kunt u daar vervolgens op toetsen. In die zin zoek je naar optimalisatie en 

blijven de kaders onverkort van kracht. 

 

De voorzitter: Meneer Nooter? De commissaris? Het hoeft niet hoor. Anne Flierman? 

 

De heer Flierman (CDA): Ik heb één opmerking. Ik woon zelf in Overijssel op de grens met 

Gelderland. Daar zie je in het ov een heel stevige verbinding. Als ik in het dichtstbijzijnde 

treinstation opstap, ben ik tien minuten later in Gelderland. Ik denk dat er in Flevoland nu 

wellicht een goede oplossing is getroffen met de Hanzelijn, maar in de drie provincies 

waarmee we nu spreken zijn er heel veel grensoverschrijdende verbindingen waarbij 

bewoners van de regio zich amper bewust zijn van het feit dat er een grens is, maar wel 

graag op een vlotte en efficiënte manier met het openbaar vervoer naar een andere 

bestemming komen. De gedachtevorming over hoe je dat met elkaar doet en het gesprek 

daarover op het niveau van Staten -- u wordt natuurlijk door de burgers aangesproken als 

het niet goed gaat -- heeft toch vaak met grensoverschrijdende zaken te maken. Ik zou u 

toch echt willen meegeven om dat niet uit het oog te verliezen, om te zoeken naar 

mogelijkheden om elkaar daarop aan te spreken en om wel degelijk met goede oplossingen 

te komen in het belang van de reiziger die die grenzen overschrijdt. 

 

De voorzitter: Wie wil hier nog op ingaan? Daarna wil ik overgaan op Lelystad Airport. 

 

De heer Jansen (50PLUS - Flevoland): Ik ben het met de laatste spreker eens dat we zeker 

moeten kijken naar de interprovinciale samenwerking als het gaat om verbindingen in het 

openbaar vervoer. Maar iedere verbinding die je maakt met andere provincies is weer het 

verbreken van een verbinding met een andere provincie. Het is dus altijd lastig vanuit het 

uitgangspunt van de provincie. Als je dit met elkaar gaat doen in die interprovinciale 

samenwerking, hoe houd je dan als Provinciale Staten je controlerende taak in het kader van 

het openbaar vervoer in jouw provincie, waarop je door de burgers wordt aangesproken? Je 

bent immers primair gekozen om hen te vertegenwoordigen. 
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De heer Flierman (CDA): Ik zou daar toch een vergelijking bij willen halen. Kijk eens hoe er 

op nationaal niveau wordt samengewerkt in bijvoorbeeld de parlementaire unie van de 

Benelux of in de raadgevende vergadering van de Taalunie. Er worden Kamerleden uit dit 

huis en uit de Tweede Kamer afgevaardigd naar die vergaderingen om daar gezamenlijk het 

standpunt van het Nederlandse, het Belgische, het Vlaamse of andere Europese 

parlementen in te brengen. Ik weet niet of ik hiermee mij bij alle gedeputeerden even 

populair maak, maar mijn pleidooi is dat u elkaar ook als Statenleden opzoekt om dat 

gesprek met elkaar te voeren. 

 

De voorzitter: Het lijkt mij een goed idee om te bekijken of er nu behoefte is aan discussie 

over Lelystad Airport naar aanleiding van het coreferaat van mevrouw Rötscheid. Wie kan ik 

het woord geven? 

 

De heer Van der Veer (PvdD - Gelderland): Ik ben Luuk van der Veer uit Gelderland. 

Samengevat denk ik dat mevrouw Rötscheid zei dat Statenleden eigenlijk niet moeten 

zeuren als een besluit legitiem is genomen. Ze moeten dat besluit proberen te verkopen. Ik 

zie dat als Statenlid toch niet echt als mijn taak. Ik houd er natuurlijk wel degelijk rekening 

mee in hoe fel ik ben in een debat, maar je zou ook kunnen zeggen dat het een signaal moet 

zijn vanuit de lokale of regionale politiek om de wetgeving die dat legitieme besluit mogelijk 

heeft gemaakt, aan te passen. Ik vraag me ook af of de regio oost wel voldoende 

vertegenwoordigd is in de Eerste Kamer en Tweede Kamer om lokale signalen op te kunnen 

pakken. Heeft de lokale en de provinciale politiek daar niet een bepaalde rol? Ik denk ook 

aan de gaswinning en aan wat er de afgelopen twee weken heeft gespeeld aan overlast door 

laagvliegende helikopters in de Achterhoek. Wordt dit altijd voldoende in de Tweede Kamer 

en Eerste Kamer opgepakt als de lokale politiek zich daar niet tegenaan bemoeit? De 

discussie wordt vaak vanuit de regio aangezwengeld. Wat ons betreft is dat een goede zaak. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Rötscheid. 

 

Mevrouw Rötscheid (D66 - Flevoland): Ja, dank u. Allereerst denk ik dat dat absoluut geen 

correcte samenvatting is van mijn referaat. Ik denk dat duidelijk moge zijn dat ik niet heb 

aangegeven om een besluit per definitie maar te verkopen. Ik heb willen wijzen op het 

probleem dat het formeel wel gelegitimeerd kan zijn, maar dat dat niet wil zeggen dat 

mensen dat zo ervaren en dat daar voor ons een heel duidelijke taak ligt. Dat wil niet zeggen 

een-op-een klakkeloos verkopen maar juist naar de inhoud kijken. Dat kan in dit geval 

betekenen dat wij onze belangen laten doorklinken. Ik heb aan het begin van mijn referaat 
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aangegeven dat er op dit moment een tegenstrijdig belang lijkt te zijn. Flevoland spreekt zich 

heel duidelijk uit voor de opening en Gelderland en Overijssel wensen eerst een herindeling. 

Dan zie je dat er een heel duidelijke taak ligt voor ons als volksvertegenwoordigers om die 

belangen te behartigen en naar voren te brengen. 

Of dat voldoende wordt gehoord in Den Haag is misschien een heel andere discussie, maar 

juist voor de terugkoppeling en de verantwoording hebben wij een taak. Hoe richten wij die 

in? Moeten wij niet ook veel meer aan de voorkant kijken, ook met onze collega's in Den 

Haag? Het is leuk dat wij nu het proces vaststellen voor dit besluit, maar wat is het proces 

nadat het besluit genomen is? Hoe worden mensen dan nog gehoord? Mijn oproep was, ook 

in het kader van de ov-discussie: laten we nou met z'n allen niet alleen maar bediscussiëren 

hoe we dit aan de voorkant doen, maar laten we nu al meteen aandacht hebben voor hoe we 

het straks bij de uitvoering doen, voor hoe mensen dan nog worden gehoord. 

 

De heer Flierman (CDA): Misschien nog even over de vraag: worden die signalen nou wel of 

niet gehoord in Den Haag? U hebt bij binnenkomst van onze voorzitter gehoord dat de taak 

van de Eerste Kamer zich met name richt op het bewaken van de kwaliteit van wetgeving en 

alles wat daarmee samenhangt. Maar in de Tweede Kamer worden die signalen volgens mij 

wel degelijk luid en duidelijk gehoord. Zonder nu een standpunt in te nemen over wat er 

gebeurt, is het duidelijk dat de Tweede Kamer en ook de coalitie worstelen met de vraag wat 

ze moeten met Lelystad. Ik denk dat u zich over het horen van die signalen in de Tweede 

Kamer absoluut geen zorgen hoeft te maken. 

 

Mevrouw Slingerland (ChristenUnie - Gelderland): Ik wilde het volgende zeggen over 

legitimiteit. 

 

De voorzitter: Eerst uw naam.  

 

Mevrouw Slingerland (ChristenUnie - Gelderland): Janneke Slingerland, Gelderland. Een 

besluit kan heel goed legitiem genomen zijn, maar de burgers die het besluit betreft, moeten 

zich ook echt serieus genomen voelen. Een gevoelig punt wat Lelystad betreft is die 

vlieghoogtes, waar zo veel over te doen is. Natuurlijk is dat besluit helemaal legitiem 

genomen, maar iedereen denkt: als is afgesproken dat vliegtuigen op deze hoogte 

binnenkomen, dan blijven ze daar niet hangen. Als dat wel zo is, dan wordt dat als een 

streekje ervaren. Dat wil niet zeggen dat het besluit niet meer legitiem is, maar daardoor heb 

je als burger wel het gevoel dat je een beetje genept bent. Ik denk dat dat een heel gevoelig 

punt is. 
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De voorzitter: Niet serieus genomen. 

 

Mevrouw Slingerland (ChristenUnie  - Gelderland): Legitiem kan het zijn, maar het gaat ook 

om de letter én de geest. Dat is wat hier speelt. 

 

De voorzitter: Helder. Mevrouw Rötscheid, hebt u behoefte om daarop te reageren? 

 

Mevrouw Rötscheid (D66 - Flevoland): Dat is eigenlijk ook een beetje de strekking van mijn 

betoog: iets kan formeel legitiem zijn, maar dat wil niet automatisch zeggen dat het als 

legitiem wordt ervaren. Daar moeten we naar mijn mening meer aandacht voor hebben. 

 

De voorzitter: Anne Flierman nog behoefte? Nee. Anderen? Ga uw gang. 

 

De heer Wertheim (D66 - Overijssel): Rob Wertheim, D66 Overijssel. Wat ook niet bijdraagt 

aan de legitimiteit, de legitimatie en het maatschappelijk draagvlak is het volgende. Zo'n 

besluit als Lelystad is volgens de geldende procedures weliswaar democratisch tot stand 

gekomen en in de Tweede Kamer besproken, maar het is een paar keer vernietigd door de 

Raad van State. Vervolgens zegt de wetgever: u mag niet meer naar de Raad van State. Bij 

democratische legitimatie hoort ook een gewone rechtsgang. Door de wet halverwege de 

wedstrijd te veranderen, doe je afbreuk aan het maatschappelijk draagvlak. Ik denk dat de 

hele procedure hier toch beter had gekund, ook al aan de voorkant. 

 

De voorzitter: U wilt hier ook nog iets over zeggen aansluitend op deze vraag? 

 

De heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland): Voorzitter. Wat opvalt in deze discussie is het 

moment waarop de recente ruis rondom Lelystad is ontstaan. Ik vraag mij af in hoeverre wij 

ons als bestuurders in de drie provincies opeens laten beïnvloeden door die ruis en niet eens 

de vraag stellen naar de kwaliteit ervan. Opeens waren er rapporten. Opeens waren er 

meningen. Persoonlijk heb ik de indruk dat wij onszelf als Statenleden de vraag moeten 

stellen in hoeverre het belangrijk is dat wij ons daardoor laten beïnvloeden, vooral als we 

objectief proberen te kijken naar de kwaliteit en de inhoud van de verslaggeving, die in 

sommige gevallen tot andere standpunten leidt. 

 

De voorzitter: Mevrouw Rötscheid, hebt u nog behoefte om te reageren? Anne Flierman, 

behoefte? Nee. U? Ja, ga uw gang. 
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De heer Van Hofwegen (D66 - Overijssel): Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Gerrit van 

Hofwegen. Ik ben Statenlid in Overijssel. Ik was eigenlijk heel erg blij met de bijdrage van 

mijn collega uit Flevoland, omdat ze een genuanceerd verhaal weergaf. De opgave die ten 

grondslag lag aan het referaat, ging over samenwerking tussen provincies. Als Lelystad één 

ding duidelijk maakt, dan is dat dat de samenwerking tussen die provincies nooit een item is 

geweest, zelfs niet tot op de dag van vandaag. Dat vind ik jammer, gelet op het verhaal dat 

we hierover hebben. Eigenlijk zou ik de collega's willen uitnodigen om eens te kijken of we 

wél tot belangendeling kunnen komen tussen de drie provincies. Dat er wat betreft de inhoud 

van dit dossier heel veel is misgegaan, laat ik maar even buiten de discussie, want het gaat 

hier over bestuurlijke samenwerking. Laten we dat eens doen. 

 

De voorzitter: Dat is een mooie oproep. Dat zou misschien een prachtige uitkomst van deze 

dag in Den Haag kunnen zijn. Wilt u daarop reageren, mevrouw Rötscheid? 

 

Mevrouw Rötscheid (D66 - Flevoland): Nee, hoor. Ik denk dat dat inderdaad een heel mooie 

afsluiting is. Laten we daar zo meteen nog even over verder praten. 

 

De voorzitter: Anne Flierman? 

 

De heer Flierman (CDA): Voorzitter, ook wat mij betreft tot slot. Daar zou ik mij van harte bij 

aan willen sluiten. Ik vond het aardige van het verhaal van mevrouw Rötscheid dat daar heel 

veel paralellen in te herkennen waren met ontwikkelingen die ik zelf ooit in en om de haven 

van Rotterdam heb meegemaakt. Daar ging het om de Betuwelijn en de Blankenburgtunnel, 

om maar eens wat te noemen. Nu gaat het om Lelystad Airport. De toenmalige bestuurders 

zijn er wel in geslaagd om op een gegeven moment het gesprek met alle betrokkenen te 

voeren en zo veel mogelijk tot gezamenlijke standpunten te komen. Dat ging ook niet 

vanzelf, maar het is wel gelukt. Ik geef ook credits aan de toenmalige burgemeester van 

Rotterdam, Bram Peper. Wat u misschien nog eens kan helpen, is dat hij er altijd in slaagde 

om mensen te betrekken bij dingen die er te vieren waren. Je kunt heel veel discussiëren 

over dingen waar je het niet over eens bent, maar zo af en toe is het ook gewoon goed om 

bij elkaar te zijn als er iets bijzonders gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk rondom dat soort 

bijzondere ontwikkelingen. Dat zou je met elkaar moeten markeren. Peper is met alle 

burgemeesters in de regio persoonlijk door de spoortunnel gewandeld toen die net klaar 

was. Hij is de Erasmusbrug over gewandeld toen die net klaar was. Dat soort dingen gaf wel 

een gezamenlijkheid waardoor je ook weer makkelijker tot oplossingen kwam. 
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De voorzitter: Meer borrels, ik hoor het al. Ik zie dat de commissaris van Gelderland graag 

het woord wenst. 

 

De heer Cornielje (commissaris van de Koning - Gelderland): Voorzitter, ik zou ook graag 

even meedoen. Volgens mij zijn we heel lang gezamenlijk opgetrokken op dit dossier aan de 

Alderstafel en toch zijn we verrast over de uitkomst, die verontrusting heeft gewekt onder de 

bevolking in de verschillende provincies. We gaan er niet over, want het Rijk neemt de 

beslissing, maar wij als volksvertegenwoordigers hebben wel uit te leggen aan de mensen 

waarom het zo gekomen is en wat we met die zorgen gaan doen. Dat hebben we ook 

gedaan. Bestuurders hebben hun verantwoordelijkheid genomen. 

In juni heb ik samen met Josan Meijers het initiatief genomen om naar de staatssecretaris 

hier in Den Haag te gaan. We hebben natuurlijk de collega's van Overijssel en Flevoland 

meegenomen omdat wij gezamenlijk die verantwoordelijkheid voelen, ook voor de 

ontwikkeling van Lelystad. Maar we voelen ook de verantwoordelijkheid om de zorgen van 

de mensen weg te nemen. Het zou vandaag een mooie uitkomst zijn als wij als drie 

provincies nu de regering aanbieden om gezamenlijk het gesprek aan te gaan over de 

herziening van het nationale luchtruim, wat zo snel mogelijk moet gebeuren. Er zullen 

namelijk weer nieuwe vragen op ons afkomen. Dan moeten we niet weer verrast worden. De 

Alderstafel bestaat niet meer, heb ik begrepen, maar er zal toch een nieuwe samenwerking 

ingericht moeten worden. Daar zullen ook de Staten bij betrokken moeten worden. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw, u wilde ook nog een vraag stellen? Dat is dan de 

laatste vraag over thema 1. 

 

Mevrouw Lewe (SP - Gelderland): Dank u wel. Nee, ik wil geen vraag stellen. Ik wil een 

voorstel doen. 

 

De voorzitter: Uw naam.  

 

Mevrouw Lewe (SP - Gelderland): Mijn naam is Agnes Lewe. Ik ben van de provincie 

Gelderland. Ik ondersteun wat de commissaris gezegd heeft, maar met uw permissie wil ik 

teruggaan naar het ov-verhaal en wel om de volgende reden. Er zijn een aantal zeer 

interessante voorstellen gedaan. Telkens kwam weer terug: de Staten zouden samen iets 

moeten doen; de Staten zouden een samenwerkingsovereenkomst moeten sluiten. Zelfs de 

Benelux kwam langs. Uitstekend, maar omdat wij meestal ver uit elkaar vergaderen, is dat 

moeilijk te realiseren. Mijn voorstel is om deze gelegenheid te gebruiken, al is het even 

tijdens de lunch. Ik stel voor dat mensen die het belangrijk vinden om dat te organiseren 
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even bij elkaar gaan zitten, want het lijkt me werkelijk belangrijk om een bijeenkomst van de 

drie Staten over dat ov-verhaal te organiseren. We hebben een eerdere bijeenkomst gehad, 

maar dat was eenrichtingsverkeer: wij werden geïnformeerd. Die uitwisseling zou nog 

moeten komen. Die zouden we hier kunnen organiseren. 

 

De voorzitter: U bent dan echt de allerlaatste. De oproep van mevrouw is: kom dadelijk bij 

de lunch even bij elkaar om die gezamenlijke bijeenkomst van de Statenleden van de drie 

provincies te organiseren. U heeft het allerlaatste woord over thema 1. 

 

De heer Jansen (50PLUS - Flevoland): Dank u wel, voorzitter. In reactie op wat mevrouw 

aanhaalde: ik was ook bij die eerste bijeenkomst. Dat werd door drie Gedeputeerde Staten 

afgewezen. We zouden in april geïnformeerd worden over het programma van eisen. Dat 

was het. Meerdere partijen en fracties hebben aangegeven de behoefte te hebben om 

gezamenlijk nog een keer bij elkaar te komen om te praten over waar we nu staan, 

bijvoorbeeld als het gaat om het programma van eisen. Voldoet dat programma wel aan alle 

kaders zoals we zouden willen dat die gestalte krijgen? Dat lag zeer verdeeld. Mijn oproep is 

om nog in februari dan wel maart met de Staten bij elkaar te komen. Dat zou de hartelijke 

ondersteuning hebben van mijn persoon. Ik kan niet voor de Provinciale Staten van 

Flevoland spreken. Ik was daar als woordvoerder van mijn partij. Ik zou dat toejuichen. Ik zou 

daar ook graag een uitspraak over willen hebben van de andere provincies. 

 

De voorzitter: Ik hoor dat dat dadelijk bij de lunch gaat gebeuren. Uw oproep en de oproep 

van de vorige spreekster moet iedereen motiveren om dat te gaan doen. De gedeputeerden 

kunnen wel vinden dat dat niet moet plaatsvinden, maar als u als Statenleden vindt dat u bij 

elkaar moet komen, dan gaat u daar zelf over. Daar heeft een gedeputeerde geen bal over te 

vertellen, om het heel onaardig te zeggen. De commissaris zit ook al commentaren te geven, 

maar ik sluit dit onderwerp nu af. U heeft dadelijk een taak bij de lunch. 

 

Thema 2: Bestuurlijke integriteit 
 
De voorzitter: Met uw permissie ga ik nu naar thema 2: bestuurlijke integriteit. Er wordt een 

inleiding gehouden door de heer Peters van de VVD-fractie van de Provinciale Staten van 

Gelderland en er wordt een coreferaat gehouden door Thom de Graaf van de D66-fractie in 

de Eerste Kamer. Ga uw gang, meneer Peters. U heeft maximaal tien minuten. 

 

De heer Peters (VVD - Gelderland): Voorzitter, geachte commissarissen, leden van de 

Eerste Kamer, collega-Statenleden en in het bijzonder mijn oud-burgemeester Thom de 



180214Ontvangst Gelderland, Overijssel en Flevoland 23 

Graaf. Tegen hem zeg ik: fijn dat we elkaar hier tegenkomen in nieuwe rollen en in een heel 

mooie, bijzondere context. 

2018 is voor de provincie Gelderland een heel bijzonder jaar. Op 3 mei vieren we namelijk 

dat ons Gelderse parlement al maar liefst 600 jaar bestaat. Op de derde dag in mei van het 

jaar 1418 spraken de Gelderse steden en de ridders in Gelre af dat zij voortaan gezamenlijk 

zouden besluiten over belangrijke kwesties. Het betekende de start van een toch wel 

volksvertegenwoordigend orgaan in wat later de grootste provincie van ons land zou worden. 

In dat licht bezien is het eigenlijk pas heel recent dat wij als Gelderse Statenleden, natuurlijk 

samen met onze collega's in de andere elf provincies, rechtstreeks uw senaat kiezen. De 

band tussen onze parlementen is inmiddels alweer 170 jaar oud. We mogen dus toch wel 

spreken van een langdurige relatie, waarin we elkaar opzoeken en versterken. Als je dan 

170 jaar bij elkaar bent, dan ga je ook wel wat op elkaar lijken. Zo doen we allebei vaak ons 

werk in de schaduw, buiten de schijnwerpers van de media. Een uitzondering voor u was 

gisteren. Zowel senaat als Provinciale Staten opereren juist in de onderstroom van het 

politieke spel, los van de waan van de dag. We kenmerken ons vaak door een nuchtere visie 

op de toekomst en we zijn ons bewust van de historische context. Het is wat mij betreft een 

welkome afwisseling op de gejaagdheid die we in andere parlementen nog weleens 

tegenkomen. 

Ik gaf het zojuist al aan: ons Gelderse parlement bestaat in 2018 600 jaar. En toch betekent 

dat niet dat Gelderland één gelijklijkend geheel is. Sterker nog, professor Dolly Verhoeven, 

hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft afgelopen 

jaar nog maar eens haarfijn uiteengezet dat een Gelderse identiteit niet bestaat. Onze 

provincie kenmerkt zich door een eenheid in verscheidenheid. Iedere streek heeft een eigen 

sterkte en eigen uitdagingen. Ik noem heel kort de regio Arnhem-Nijmegen. Dat zijn twee 

kloppende harten, die na de Randstad en met Eindhoven het meest verstedelijkte gebied 

van Nederland vormen. De regio is ook sterk op het terrein van health and energy. Of neem 

de Veluwe, zo mooi bezongen in ons Gelderse volkslied. Die is ook weer heel anders. En de 

regio FoodValley? Ach, als ik "Wageningen" zeg, dan zeg ik waarschijnlijk al genoeg. 

Geachte aanwezigen. Toch zijn deze parels in de Gelderse streken geen 

vanzelfsprekendheid. De toename van harde ondermijnende criminaliteit laat ook onze 

provincie niet onberoerd. Het is niet zonder reden dat onze commissaris, Cornielje, zeer 

regelmatig heeft gewaarschuwd voor pogingen tot infiltratie in het openbaar bestuur. 

Daarnaast staan onze kranten dagelijks vol met berichten over aangetroffen 

hennepkwekerijen en opgerolde drugslabs. De regionale context is in de aanpak van 

doorslaggevend belang. Zo kenmerkend als de Gelderse streken zijn in positieve zin, zo 

onderscheidend zijn zij ook op dit thema. De toeristische gebieden hebben bijvoorbeeld te 

maken met verwaarloosde vakantieparken, waar allerlei vormen van criminaliteit 
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plaatsvinden. In gebieden met agrarische leegstand treffen we problematieken die 

samenhangen met hennepteelt en xtc-labs. En in het uitgestrekte rivierengebied zijn 

drugsafvaldumpingen populair, om het onparlementair te zeggen. 

Gelukkig zien we bij het nieuwe kabinet een scherpe focus op de aanpak van de 

ondermijnende criminaliteit. Het is goed dat erkend wordt dat dit een probleem van nationale 

omvang is, dat steeds meer impact heeft op de gewone Nederlander. Tegelijkertijd is het van 

groot belang te erkennen dat de verschijningsvormen op regionaal niveau zeer uiteenlopend 

zijn en dat regionale coördinatie dan ook de sleutel zal zijn van een effectieve aanpak. 

In Gelderland hebben we in de afgelopen jaren veel debatten gevoerd over de vraag hoe we 

de ondermijnende criminaliteit kunnen aanpakken. Steeds keert de vraag terug hoe 

overheden en diensten integraal met elkaar kunnen samenwerken. Anders gezegd: we 

hebben nu te veel een situatie waarin een ongeorganiseerde overheid het simpelweg aflegt 

tegen de georganiseerde criminaliteit. Het voorlopige Gelderse resultaat is dat we als 

provincie het ontwikkelprogramma Weerbare overheid als onderdeel van onze kerntaak 

"kwaliteit openbaar bestuur" hebben neergezet. In dit ontwikkelprogramma kijken we met 

onze partners naar innovatieve aanpakken. Het programma Vitale Vakantieparken en de 

Organized Crime Field Labs zijn hier schitterende voorbeelden van. Het recent in opdracht 

van de provincie opgestelde rapport Samen trekken aan één touw, van oud-burgemeester 

Kaiser, is ook erg verhelderend. Het legt precies de pijnpunten in de huidige aanpak bloot en 

bevat handreikingen voor verbeteringen. Een actieve rol van de provincie wordt door alle 

ketenpartners als zeer welkom ervaren. Die rol bestaat bijvoorbeeld uit het faciliteren en 

aanjagen van ontwikkelingen. De provincie als oliemannetje, dus, met een positie niet boven 

maar vooral tussen de verschillende overheden en diensten. Dat is een rol die het 

middenbestuur uitstekend past. Ik kan u het rapport dan ook aanbevelen. 

In de aanpak van de ondermijnende criminaliteit worden we in Oost-Nederland -- met uw 

permissie neem ik Overijssel even mee -- geconfronteerd met een aantal knelpunten. Als 

Eerste Kamer zou u een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen daarvan. 

Allereerst is de schaalgrootte waarop de criminaliteit in onze regio wordt aangepakt, 

uitdagend. De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) spelen hierin een cruciale 

rol, maar ze zijn opvallend scheef verdeeld. In de westelijke en de zuidelijke provincies zijn 

er ongeveer twee RIEC's per provincie beschikbaar. Gelderland en Overijssel -- hoe goed de 

relatie ook is -- delen er samen één. Dit ene centrum moet meer dan 78 gemeenten 

bedienen in geografisch, demografisch en economisch zeer uiteenlopende regio's. 

Een tweede aandachtspunt, de financiering, hangt hiermee samen. Als u zich realiseert dat 

rijksbijdragen vaak gelijkelijk over het aantal RIEC's worden verdeeld, dan ziet u dat dit 

betekent dat een provincie als Gelderland altijd, bij iedere bijdrage de helft krijgt van een 

provincie als Brabant, terwijl de problemen op zijn minst net zo groot zijn en zich afspelen in 
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een regionaal misschien nog wel complexere context. Gelukkig merken we dat het nieuwe 

kabinet hier ook steeds meer oog voor heeft, hoewel een structurele oplossing nog niet is 

gevonden. 

Om ondermijnende criminaliteit effectief te bestrijden, is het ten slotte van groot belang dat 

een aanpak regionaal kan worden ontwikkeld op basis van wat regionaal nodig is. De inzet 

op regionale coördinatie breng ik u daarom als derde punt onder de aandacht. Zeker 

gegeven de enorme schaalgrootte in Oost-Nederland onderstreep ik graag het belang dat 

onze overheden en diensten hechten aan het hebben van ruimte in beleid en aanpak. 

Kortom, wanneer wordt gesproken over de aanpak van de ondermijnende criminaliteit, is het 

van belang om steeds drie aandachtspunten in gedachten te houden. Eén: de schaalgrootte 

waarop de aanpak georganiseerd is. Twee: de wijze waarop de verdeling van de 

beschikbare middelen plaatsvindt. Drie: de vaststelling dat ondermijning regionaal zeer 

verschillende verschijningsvormen heeft. Vanzelfsprekend geef ik u natuurlijk graag als 

suggestie mee om de bijzondere Oost-Nederlandse context steeds mee te wegen in uw 

beoordelingen van toekomstige wetsvoorstellen op dit terrein. 

Geachte aanwezigen. In 1418 besloten ridders en stadsbesturen uit de Gelderse streken om 

in gezamenlijkheid rechten te verdedigen en problemen aan te pakken, ieder met behoud 

van eigenheid maar steeds vanuit de overtuiging dat samen meer bereikt kan worden. Nu, 

precies 600 jaar later, worden ook wij geconfronteerd met aanvallen op verworven rechten 

en zekerheden. De onderwereld probeert steeds meer grip en invloed te krijgen op het 

openbaar bestuur en op het openbare leven. Laten we, naar het voorbeeld van de Gelderse 

ridders van toen, de komende jaren samen de waarden van onze rechtsstaat verdedigen met 

oog en respect voor ieders eigenheid, maar steeds vanuit de overtuiging dat we samen meer 

kunnen bereiken dan alleen. 

Dank u wel. 

 

(Applaus) 

 

De voorzitter: Dank u wel, meneer Peters. Ik geef het woord aan Thom de Graaf. 

 

De heer De Graaf (D66): Mevrouw de voorzitter, dames en heren, ridders van Flevoland, 

Gelderland en Overijssel. Het is een mooi vroedschap hier bijeen. Het kan zijn dat we in 

vroegere tijden overeenkwamen omdat we in stilte buiten de schijnwerpers werkten, maar 

dat geldt voor de Eerste Kamer al enige jaren niet meer, wat we daar ook van vinden. We 

worden hinderlijk en veelvuldig gevolgd door camera's, microfoons en opschrijfboekjes. 
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Het is mooi om hier te kunnen reageren. Ik ben tenslotte ook een Gelders Eerste Kamerlid. 

Bovendien ben ik ook een oud-bestuurder uit die provincie. Uit dien hoofde ben ik ook wel 

bekend met de verschillende veiligheidsvragen in de regio. 

Het betoog van Frederik Peters was boeiend. Dank daarvoor. Frederik was tijdens mijn 

burgemeesterschap raadslid in Nijmegen en is daarna gepromoveerd naar het Gelderse 

parlement. 

Het is boeiend dat de provincie Gelderland de aanpak van de zogeheten ondermijnende 

criminaliteit -- die benaming roept bij mij altijd de vraag op of er überhaupt een vorm van 

criminaliteit bestaat die niet ondermijnend is -- als een kerntaak van de provincie beschouwt. 

Dat lijkt me temeer interessant als de provincie daar ook in wil investeren, bijvoorbeeld met 

geld. Dat nu is in Gelderland in ruime mate aanwezig. Kernvraag is natuurlijk of die kerntaak 

daadwerkelijk een kerntaak van het provinciale bestuur is. Dat vergt, denk ik, wel een wat 

ruime uitleg van de rol van het regionale, decentrale bestuur. We hebben immers behalve de 

gemeenten, waarvan de burgemeesters openbare orde en veiligheid in hun takenpakket 

hebben, ook nog functioneel bestuur, in de vorm van de veiligheidsregio's, alsook de 

districten en regio's van de nationale politie, waarin de burgemeesters in districtelijke 

overleggen samenwerken met politie, Openbaar Ministerie en elkaar. Daarnaast is er nog de 

rijksoverheid, die taken heeft op het gebied van strafvordering, criminaliteitspreventie en 

criminaliteitsbestrijding. 

Dat roept de vraag op wat dan precies de positie van de provincie is op dit moeilijke 

beleidsterrein. Van tijd tot tijd is die discussie ook wel gevoerd tussen commissarissen van 

de Koning -- vroeger waren het commissarissen van de Koningin -- en burgemeesters. En 

mag ik uit eigen ervaring zeggen dat er altijd wel een lichte spanning zit tussen wat 

burgemeesters hiervan vinden en wat commissarissen hiervan vinden? Op zichzelf is dat 

niet zo gek, omdat er altijd spanning zit tussen de verschillende overheidsniveaus, maar het 

betekent wel dat het soms nuttig is om die taken en rollen goed te definiëren en ook van 

elkaar te onderscheiden. Als ik het goed begrijp, lijkt Gelderland die discussie te vermijden 

door vooral te willen stimuleren en te willen bijdragen aan innovatie zonder hierin een 

formele positie te claimen. Bovendien heeft de provincie in het kader van de taken op het 

gebied van ruimtelijke ordening en milieu een duidelijke verantwoordelijkheid voor de 

inrichting van het landelijke gebied. Daardoor begrijp ik dat verwaarloosde vakantieparken of 

agrarische gebieden met plantages met illegale doch zeer geestverruimende middelen en 

planten punt van zorg en aandacht voor de provincie vormen. Ik ben eigenlijk vooral 

benieuwd wat die nota Weerbare overheid of dat actieplan -- ik weet niet meer precies hoe 

het heet -- nog meer bevat. Ik miste in de opsomming van de heer Peters namelijk nog de 

bestuurlijke integriteit, die hier op de agenda leek te staan. Dan gaat het dus om weerbare 

bestuurders en integere overheidsorganisaties met een transparante bestuurscultuur en 
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interne politieke hygiëne. De toezichtsfunctie van de provincie, in het bijzonder van de 

commissaris maar wat betreft het financieel toezicht ook het college, maakt bemoeienis hier 

mogelijk en ook zinvol. Dan doel ik vooral op de kleinere gemeenten. Hoe moeilijk het ook is: 

daar zou misschien meer aan kunnen gebeuren. Maar ik denk ook aan bijvoorbeeld recente 

discussies in Limburg, waar het buitengewoon lastig leek voor de commissaris om in te 

grijpen in een situatie waarin het voor iedereen onweerlegbaar duidelijk was dat daar iets 

was misgegaan met de integriteit van het lokale bestuur. De interessante vraag is dus: welke 

rol heeft de provincie en welke rol heeft de CdK in de bevordering van een bestuurlijk 

integere cultuur in de organisatie? En als die rol er is, hoe zorg je er dan voor dat die ook kan 

worden afgedwongen? Dat zou ik eigenlijk een minstens zo interessant debat vinden als het 

debat over de vraag of de provincie een taak heeft in de criminaliteitsbestrijding. 

Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel, Thom de Graaf. 

 

(Applaus) 

 

De voorzitter: Ik vind het knap van Thom de Graaf. Het thema was "bestuurlijke integriteit". 

De heer Peters heeft dat omgekat naar "ondermijnende criminaliteit". Maar Thom de Graaf 

heeft het toch maar weer voor een deel weten terug te brengen tot "bestuurlijke integriteit". 

Ik kijk even naar de klok. We zouden om 12.30 uur gaan lunchen, maar om 12.45 uur 

kunnen we ook nog wel gaan lunchen. En afspraken moet u onderling ook nog gaan maken 

met de Provinciale Staten. Dus maximaal tot 12.45 uur geef ik de gelegenheid tot discussie 

over thema 2. 

 

De heer Vreugdenhil (ChristenUnie - Gelderland): Om in eerste instantie in te gaan op de 

woorden van de heer De Graaf: ik denk dat wij als Staten en als algemeen bestuur wel 

degelijk alle reden hebben om de zorgen die in onze samenleving zichtbaar zijn, serieus te 

nemen, maar daarin wel te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Dat is volgens mij ook 

het pleidooi van de heer Peters: zoeken naar een gezamenlijke oplossing. We moeten als 

algemeen bestuur wel onze taak serieus nemen en de signalen die op ons afkomen. Een 

tweede punt dat ik daarbij graag wil aanroeren, is de vraag hoe het nu eigenlijk zit met die 

laag tussen de onderwereld en de bovenwereld. Volgens mij ontstaat daar een soort grijs 

gebied en we moeten ons er als volksvertegenwoordigers bewust van zijn dat wij daarin op 

zo'n manier kunnen opereren dat er als het ware een wipwap kan ontstaan tussen de 

bovenwereld en de onderwereld. Dan doel ik bijvoorbeeld op het gedoogbeleid, waar je aan 

de ene kant heel duidelijk zegt: dit mag niet, maar aan de andere kant de deur openzet. Dat 
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zie ik ook op het gebied van prostitutie en mensenhandel en dat zie ik ook op het gebied van 

xtc. We willen allemaal niet dat die dumpingen plaatsvinden, maar tegelijkertijd staan we het 

wel toe dat al die feesten plaatsvinden waar volop pillen worden gehandeld en gebruikt. 

Volgens mij zouden wij ook het debat met elkaar aan moeten gaan over hoe we dát echt 

transparant en helder kunnen krijgen. 

 

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Peters, als hij tenminste wil reageren. 

 

De heer Peters (VVD - Gelderland): Het zal u niet verbazen dat ik het als Gelders Statenlid 

natuurlijk op hoofdlijnen eens ben met wat mijn collega uit het Gelders parlement heeft 

ingebracht. Ik ben het ook eens met de stelling dat wij als provincie ook niet te bescheiden 

hoeven te zijn. Wij komen, als je het wel beschouwt en afpelt, op heel veel punten in 

aanraking met zaken waar mogelijkerwijs ook ondermijning plaatsvindt. Het ging over 

vergunningverlening -- de heer De Graaf gaf dat net ook al aan -- en over vakantieparken, 

waar we het een en ander doen. Vooral de zorg onder de kleinere gemeenten delen wij, 

denk ik, met elkaar, en daar kan men de rol van de provincie ook goed zien vanuit de 

kerntaak kwaliteit openbaar bestuur. Er zijn mooie voorbeelden in het land. Vanuit 

Gelderland komen er ook mooie pilots aan, heb ik mij laten vertellen. In dat soort 

slimmigheden zit de rol van de provincie, bij die functie als oliemannetje. Ik zoek het 

nadrukkelijk niet in de zin dat wij een provinciaal A-Team rond laten rijden dat boeven gaat 

vangen. Dat is toch echt aan andere diensten, die daar buitengewoon veel expertise op 

hebben. Het zit hem volgens mij vooral langs de bestuurlijke lat en ik denk dat daar nog een 

wereld te winnen is. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Thom de Graaf, heeft u behoefte aan een reactie? 

 

De heer De Graaf (D66): Ik heb al geprobeerd te reageren op het referaat van de heer 

Peters. Dat zal ik niet opnieuw doen. Ik ben niet overtuigd van die rol van oliemannetje, 

behalve dat het altijd goed is dat bestuurders met elkaar samenwerken. Maar gedefinieerd in 

termen van "dit is een kerntaak van de provincie", heb ik er echt wel wat aarzelingen over, 

vooral omdat het al zo ongelofelijk bestuurlijk druk ís, ook in de wereld van de bestrijding van 

criminaliteit en criminaliteitspreventie. Dat wil niet zeggen dat er geen belangrijke rol voor de 

commissaris is, en dan gaat het in het bijzonder over die bestuurlijke integriteit. De vraag is 

meer of dat een van de algemene bestuurstaken is waar eerder over werd gesproken. Ik heb 

daar mijn aarzelingen over. 

Eén opmerking nog over dat gedoogbeleid. Dat ben ik eigenlijk wel met u eens. Ik ben niet 

per se tegen gedogen, want gedogen is over het algemeen het smeermiddel gebleken in de 
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Nederlandse polder. Je moet niet altijd overal alles even scherp proberen te regelen en te 

handhaven. Je hebt ook een zekere flexibiliteit en marge nodig. Maar op sommige punten is 

het zo ontspoord dat we de georganiseerde criminaliteit alle ruimte hebben gegeven. Het 

beste voorbeeld daarvan is natuurlijk de wijze waarop we met het softdrugsbeleid zijn 

omgegaan. Daar hebben we ons eigen monster gecreëerd en naar mijn vaste overtuiging 

moeten we dat dus ook weer proberen terug in de kast te krijgen. 

 

De voorzitter: U heeft de commissaris van de Koning genoemd. Ik zie Clemens Cornielje 

graag ook nog even reageren. 

 

De heer De Graaf (D66): Dat vermoedde ik al. 

 

De heer Cornielje (commissaris van de Koning - Gelderland): Allereerst wil ik zeggen dat ik 

het erg eens ben met Thom de Graaf dat ook de commissaris en de provincie verre moeten 

blijven van de driehoek. Dat is aan de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie. 

Het is ook nooit anders de bedoeling geweest. De wetgever, ook de Eerste Kamer, heeft een 

wet gemaakt over de zorgplicht die aan de burgemeester gegeven is en aan de 

commissarissen. Die zorgplicht is zodanig ingericht dat ze niet alleen betrekking heeft op de 

provinciale organen, maar ook op het toezicht op de gemeenten, dus de gemeentelijke 

integriteit. Het lastige is dat je die plicht wel hebt gekregen, maar nul instrumenten, nul 

bevoegdheden. Dat is waar wij in deze tijd even aan moeten denken, want de wereld 

verandert erg snel en dan moeten we toch als één overheid opereren. Je kunt iemand niet 

een plicht opleggen en hem vervolgens de handen op de rug binden en hem niets laten 

doen. Kijk naar Brunssum, waarbij overduidelijk is dat de integriteit van het openbaar bestuur 

in het geding is. Er ligt een risicoanalyse die zeer negatief is voor de betrokken wethouder, 

waarvan iedereen vindt dat hij eigenlijk geen wethouder zou moeten worden, geen deel uit 

zou moeten maken van het bestuur, maar we hebben met elkaar nog geen instrumenten 

gemaakt of bedacht om dat ongewenste verschijnsel tegen te gaan. Hier raken we ook wel 

een aantal belangrijke grondrechten. Ga dus niet over één nacht ijs om daar maatregelen in 

te nemen, maar zeker in dit huis zullen we wel dat debat met elkaar moeten gaan voeren. En 

overigens ben ik van mening, want die onderwereld en die bovenwereld raken elkaar overal, 

dat we moeten proberen om als één overheid die onderwereld zo veel mogelijk van de 

bovenwereld te scheiden, en dan niet door je terug te trekken in formele positietjes, want 

daar lossen we het probleem echt niet mee op. Het is te groot geworden om het alleen aan 

politie en justitie over te laten. 
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De voorzitter: Ik zie de heer Boele Staal hevig knikken. Misschien wil hij als commissaris 

van Overijssel ook nog even reageren? 

 

De heer Staal (commissaris van de Koning - Overijssel): Nou ja, vanuit het perspectief van 

die eerste inleiding, de bestuurlijke drukte. Als je bestuurlijke drukte te lijf wilt gaan, moet je 

vooral kijken naar schaal, groter of niet, maar zeker ook naar scheiding van taken. Stapeling 

van taken veroorzaakt veel bestuurlijke drukte. Dat neemt niet weg dat de positie van de 

commissaris een bijzondere is, omdat hij ook rijksheer is. Als rijksheer ben je toch de 

verlangde arm van primair de minister van Binnenlandse Zaken, maar daarmee ook van het 

kabinet. Het zou helemaal niet misstaan om op dit onderwerp dat rijksheerschap van die 

commissaris juist te gebruiken om vanuit de toezichtsverantwoordelijkheid een rol te spelen. 

 

De voorzitter: Dank. Ik zie dat Thom de Graaf zit te popelen om ook nog wat te zeggen. 

 

De heer De Graaf (D66): Eigenlijk vooral om mijn instemming te betuigen met beide 

commissarissen. Clemens Cornielije heeft natuurlijk groot gelijk dat we op een leegte zijn 

gestuit in het arsenaal en Brunssum is daar een heel goed voorbeeld van. We moeten een 

situatie creëren -- dat kan met de oplossing zijn die Boele Staal aangeeft, de commissaris als 

rijksheer versterken, maar dan ook met een stevige bevoegdheid -- waarin het onder dit 

soort omstandigheden niet langer afhangt van de interne politiek-bestuurlijke hygiëne in een 

gemeente. Er moet kunnen worden ingegrepen, en dan niet gelijk met het zwaarste middel 

van de taakverwaarlozing -- dat hebben we alleen bij Sint-Eustatius gedaan de afgelopen tijd 

-- maar met een middel, een bevoegdheid waarvoor logischerwijs de commissaris de 

aangewezen persoon is. Als dat wetgeving behoeft -- en ik denk dat het dat doet -- dan zou 

ik graag samen willen optrekken met de commissarissen. Overigens weet u dat wij geen 

initiatiefrecht hebben en dat het dus aan de andere kant moet gebeuren, aan de overkant, 

zoals wij dat noemen. Maar ik zal de eerste zijn die dat probeert te stimuleren. 

 

De voorzitter: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een partijgenoot 

van de heer De Graaf, dus dan moet er toch iets mee kunnen gebeuren, zou ik menen. 

 

De heer De Graaf (D66): Wat zegt u nou toch? 

 

De voorzitter: En de commissaris in Overijssel ook, dat klopt. Wie kan ik verder het woord 

geven? Jan Jacob van Dijk. 
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De heer Van Dijk (CDA - Gelderland): Het is met grote aarzeling dat ik hier nu enige 

woorden spreek, want er werd net met name iets gezegd over gedeputeerden, maar toch. 

Als het goed is, wordt er aan het einde van de middag een interbestuurlijk programma 

vastgesteld door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Alle detail die daar instaan, 

zijn natuurlijk belangrijk, maar het belangrijkste is wat er aan het begin staat, en dat is de 

vraag op welke manier wij vanaf nu veel meer als één overheid met elkaar gaan optrekken. 

Er is geen burger die het interesseert met welke overheidslaag hij nu precies een conflict 

heeft. De overheid is de overheid en of dat nou de provincie is, de gemeente of het Rijk, dat 

interesseert hem in z'n totaliteit niet. 

Bij een aantal vraagstukken, waarvan we vandaag drie bij de kop hebben gehad -- of het nou 

gaat over openbaar vervoer, over Lelystad, over criminaliteit of over bestuurlijke integriteit -- 

valt mij op dat we bijna allemaal vervallen in de vraag "wat moet die ander nou doen?" en 

niet zozeer in "wat kan ík doen om ervoor te zorgen dat die ander z'n rol op een betere 

manier kan spelen?" Dat valt mij ook op in de discussie die hier nu op verschillende plekken 

wordt gevoerd. Ten aanzien van Lelystad viel het mij op dat er wel naar de overheidslagen of 

naar de drie provincies werd gekeken, maar niet zozeer naar hoe wij gezamenlijk dit proces 

aan de voorkant zodanig goed kunnen inrichten dat we gezamenlijk het gevoel hebben dat 

we het probleem oplossen. Ik merk dat nu ook weer een beetje bij het verhaal over 

bestuurlijke integriteit en bij de ondermijnende activiteiten waar aandacht voor gevraagd is. 

Dan zie ik snel weer een reflex van "de provincie zou het niet moeten doen, want dat is niet 

wat zij is". Zou niet veel meer de vraag, ook bij de overheidslagen, moeten zijn: wat kan ík 

doen om de andere overheidslaag beter te laten functioneren? Of dat nou het oliemannetje is 

of iets anders: op welke manier kunnen wij die rol beter met elkaar vervullen? Zou de burger 

daar niet veel meer mee gediend zijn? 

 

De voorzitter: Mevrouw Jorritsma aansluitend hierop. 

 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ja, graag maak ik een daarop aansluitende opmerking 

of beter gezegd, voor een deel een reactie. Ik ben het namelijk heel erg eens dat we het 

uiteindelijk allemaal samen moeten doen. Maar ik ben er in de loop van mijn lange carrière 

wel meer van overtuigd geraakt dat dat het beste kan als heel helder is wie wat doet en wie 

waarvoor verantwoordelijk is. We moeten dus opletten dat we niet ons allemaal 

verantwoordelijk maken voor alles, want dan zijn we aan het eind van de rit nergens voor 

verantwoordelijk. Vanuit een heel heldere taakverdeling moeten we vervolgens zorgen dat 

die burger zich daar allemaal niet druk over hoeft te maken. 

 

De voorzitter: Ik geef aan de heer Peters de mogelijkheid om te reageren. 
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De heer Peters (VVD - Gelderland): Ik ben blij met deze constructieve reacties. Hoe 

verschillend ze soms ook lijken, liggen ze toch verrassend dicht bij elkaar. Dus daar gaan we 

aan het eind van de dag ongetwijfeld heel mooie stappen in zetten. Ik ben ook blij met de 

omarming van de heer De Graaf, die met de commissaris aan de slag wil gaan. Dat gaat 

goed komen, hoor ik al links en rechts, dus daar vertrouw ik als Statenlid dan ook gewoon 

op. De éénoverheidsgedachte die zojuist nog eens extra werd onderstreept door onze 

Gelderse gedeputeerde, de heer Jan Jacob van Dijk, deel ik ook. Belangrijk daarin is wat in 

het rapport van Kaiser staat, ik heb u dat al even aangeraden. Hij sprak over het ontbreken 

van verticale en horizontale logica. Je kunt wel verschillende diensten en overheden naast 

elkaar zetten. Dan wordt het waarschijnlijk een heel gezellige avond, maar zolang iedereen 

zijn kaarten voor de borst houdt, eigen prioriteiten stelt, eigen agenda's heeft en de eigen 

capaciteit zo inzet dat alleen de eigen doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, terwijl het 

afstemmingsoverleg en het op een zorgvuldige en integrale manier benaderen van een 

probleem ontbreekt, dan komen we dus geen steek verder met elkaar. Precies op dat niveau 

zien we in de praktijk dat een middelbestuur met weinig bevoegdheden -- dat is nu eenmaal 

wel waar we mee te maken hebben, maar juist dat is dan misschien ook een kracht, juist 

vanwege dat niet-bedreigende karakter van de provincie -- een toegevoegde waarde kan 

hebben. Ik denk dat ik het programma Weerbare overheid het beste zo kan duiden. Ik stuur u 

graag nog informatie toe over hoe wij dat in Gelderland doen. Dat is misschien ook voor 

andere provincies mooie inspiratie. Alle gemaakte opmerkingen over de versterking van de 

rol van de commissarissen deel ik volledig. 

 

De heer De Graaf (D66): Ik heb niet heel veel toe te voegen, behalve dat ik in aansluiting op 

wat mevrouw Jorritsma net zei ook erop wil wijzen dat het in niemands belang is als de 

verantwoordelijkheden worden verneveld of over zo veel verschillende instanties en 

bestuurders verdeeld dat eigenlijk niemand meer weet wie nou waarvoor verantwoordelijk is. 

Een heldere verantwoordelijkheidstoedeling is niet alleen relevant voor de effectiviteit van 

maatregelen, maar ook voor de effectiviteit van de verantwoording. Je moet weten wie er 

verantwoordelijk is, wie de competentie heeft en wie kan acteren in plaats van dat uiteindelijk 

iedereen een beetje naar elkaar kijkt. Dat vind ik zelf een belangrijk leidend principe in de 

verdeling van de taken die wij onszelf aantrekken binnen het overheidsbestuur. 

 

De voorzitter: Dan bent u degene die de laatste vraag mag stellen over dit onderwerp, 

meneer Ruitenberg, want ik kijk wel naar de klok. 
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De heer Ruitenberg (SGP - Gelderland): Er is heel veel gediscussieerd over structuren en 

hoe anderen zouden moeten handelen, maar misschien is het nog wel belangrijker dat we 

moeten kijken naar hoe we zelf handelen. We weten met elkaar dat bestuurlijke integriteit 

juist aan de orde is, omdat mensen die echt thuishoren in de bovenwereld, handelen alsof ze 

in de onderwereld zijn. Ik denk dat voor iedereen van ons het item geldt dat wij zelf 

bestuurlijk integer zijn. Dank u wel. 

  

De voorzitter: Meneer Peters, nog behoefte aan een reactie daarop? Nee? De heer De 

Graaf nog. 

 

De heer De Graaf (D66): Misschien mag ik erop wijzen dat een kleine 25 jaar geleden, 23 

jaar geleden, in deze zaal de parlementaire enquête Opsporingsmethoden politie plaatsvond, 

de IRT-enquête. Ik mocht daar zelf aan deelnemen, niet als ondervraagde, maar als 

ondervrager, zeg ik voor de zekerheid. 

 

De voorzitter: Het is maar goed dat u dat zegt! 

 

De heer De Graaf (D66): Daar werd eigenlijk voor de eerste keer die verwevenheid tussen 

onderwereld en bovenwereld duidelijk. Toen werd voor de eerste keer duidelijk hoe 

georganiseerde criminaliteit probeerde met winsten uit illegale activiteiten de bovenwereld te 

beïnvloeden, uit eigen economische motieven natuurlijk, en hoe ongelofelijk bederfelijk dat 

was voor de kwaliteit, ook van het openbaar bestuur. Het is dus goed dat we dat hier nog 

een keer in deze zelfde zaal vaststellen, maar gelukkig is er in de afgelopen 20, 25 jaar ook 

veel gebeurd op dit vlak. 

 

De voorzitter: Dank je wel. Dan Boele Staal, commissaris van de Koning in Overijssel. U 

stak ook net de vinger op. Hebt u nog iets daaraan toe te voegen? 

 

De heer Staal (commissaris van de Koning - Overijssel): Mevrouw de voorzitter, ik stak de 

vinger op omdat ik dacht dat u de bijeenkomst zou afsluiten en ik zou graag van de 

gelegenheid gebruik willen maken om een dankwoord uit te spreken namens de Staten van 

Flevoland, Gelderland en Overijssel, en de aanhang, zal ik maar zeggen, gedeputeerden en 

commissarissen en griffiers, een dankwoord aan u voor deze ontvangst. In uw 

welkomstwoord zette u nog eens uiteen de positie van de Eerste Kamer. U memoreerde ook 

het amendementsrecht dat hier niet is. En ik meende in uw woorden ook te beluisteren hoe 

jammer dat is, omdat het amendementsrecht ... 
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De voorzitter: Nee, nee. 

 

De heer Staal (commissaris van de Koning - Overijssel): Niet? O nee, maar ik zal het u 

vertellen, omdat het amendementsrecht van de Tweede Kamer wellicht ook hier en daar de 

samenhang in wetgeving op de tocht zet, laat ik het zo zeggen. Waarom zeg ik dat? Toen ik 

hier mijn eerste stappen mocht zetten, was mijn leermeester Jan Vis, die weleens mopperde 

hierover en zei: laten we het alsjeblieft omdraaien en het recht van amendement bij de 

Eerste Kamer leggen. Maar dat beluister ik niet in uw woorden.   

 

De voorzitter: Nee, dat heb ik niet gezegd. 

 

De heer Staal (commissaris van de Koning - Overijssel): Maar ik vond het wel aardig om dat 

te vertellen. 

Grote dank voor deze bijeenkomst, een bijzonder inhoudelijke bijeenkomst. Ook een 

bijzondere bijeenkomst omdat het mij opviel dat het, voor zover ik weet, in het verleden per 

provincie ging. In dat verband zou ik u een aardige anekdote voor willen houden. Toen de 

Noordoostpolder moest worden drooggelegd, was er een debat over de vraag of Urk binnen 

de dijk zou worden genomen of een apart eiland zou blijven. Dat het uiteindelijk is 

ingepolderd is te danken aan een slimme ingenieur, die tekeningen begon te produceren 

waarop Urk binnendijks kwam te liggen. In u zie ik een heel slimme voorzitter, die drie 

provincies tegelijk uitnodigt en wellicht hiermee, als u daarmee doorgaat, nog eens een 

aanzet geeft voor een schaalvergroting. Ik spreek geen wens uit. 

 

(Hilariteit) 

 

De voorzitter: Ook dat heb ik niet beoogd. 

 

De heer Staal (commissaris van de Koning - Overijssel): Het kan zomaar zijn dat u 

geschiedenis schrijft. Maar nogmaals, waar het om gaat: dank voor deze ontvangst, zeer 

nuttig voor de relatie tussen Staten en deze Kamer. Dank u zeer. 

 

(Applaus) 

 

De voorzitter: Dank u wel. Voordat ik een kleine attentie geef aan degenen die een referaat 

hebben gehouden en degenen die een co-referaat hebben gehouden, nog even dit. Toen ik 

de commissaris van de Koning in Overijssel hoorde spreken, dacht ik alsmaar aan het oud-

Eerste Kamerlid, ook van uw partij, meneer Staal, Jan Glastra van Loon, die altijd zei: je kunt 
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dezelfde dingen anders zien. Toen u kwam met mijn intentie, misschien, om de 

provinciegrenzen wat te verbreden, dacht ik: ja, nee, je kunt dezelfde dingen anders zien. U 

ziet dat iets anders dan ik. Ik vind het prachtig dat we een aparte provincie Overijssel hebben 

en een aparte provincie Gelderland en een aparte provincie Flevoland, althans op dit 

moment, zeg ik daar nog even bij. 

 

(Hilariteit) 

 

De voorzitter: Hartelijk dank inleiders, en hartelijk dank aan degenen die een co-referaat 

hebben gehouden, meneer Te Rietstap, meneer Nooter, mevrouw Rötscheid en meneer 

Peters. Ik heb een heel kleine attentie voor u vanwege uw inzet voor vandaag. Dat geldt ook 

Anne Flierman en het geldt ook Thom de Graaf. Nadat ik dat gedaan heb, nodig ik u allen 

van harte uit voor de lunch, maar ik begrijp dat het een werklunch gaat worden, als ik de 

stemming goed heb begrepen. Hartelijk dank voor uw bijdrage en voor uw aanwezigheid hier 

in de zaal voor de debatten. 

 

(Applaus) 

 

Sluiting 12.48 uur. 

 


