COALITIE-AKKOORD oktober 2012
Lelystad, 31 oktober 2012

Aan de leden van Provinciale Staten van Flevoland,

In uw vergadering van 17 oktober 2012 heeft u aan de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA en
ChristenUnie gevraagd een nieuwe coalitie te vormen, welke op korte termijn zou moeten leiden tot
een nieuw collegiaal bestuur voor de provincie Flevoland. Wij hebben aan dit besluit gehoor gegeven
en hebben sindsdien constructieve besprekingen gevoerd. Over het resultaat van deze besprekingen
informeren wij u in de voorliggende brief.
Conform het advies van de heer Van Beek hebben wij in onze besprekingen in de eerste plaats
aandacht besteed aan de inhoud van het akkoord. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat het
coalitie-akkoord Flevoland, zelfstandig en uniek uit mei 2011 nog steeds een uitstekende basis voor
de verdere ontwikkeling van Flevoland vormt. Het statenbesluit inzake het open planproces nieuwe
natuur in Flevoland beschouwen wij als een amendement op ons akkoord en maakt daarom integraal
onderdeel uit van de inhoudelijke afspraken tussen de coalitiefracties. Onlangs heeft de Nationale
Tuinbouwraad bekend gemaakt dat Almere de Floriade in 2022 mag gaan organiseren. Wij vinden de
Floriade van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Almere en de provincie Flevoland, en
willen daarom uit het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA) voor ten hoogste 10 miljoen
euro bijdragen. Voor de coördinatie van de provinciale inzet en bijdrage stellen wij voor om binnen
het college een coördinerend portefeuillehouder aan te wijzen.
In het coalitieakkoord Flevoland, zelfstandig en uniek is afgesproken dat halverwege de
bestuursperiode een midterm-review plaats zal vinden, de facto in het voorjaar van 2013. Op dat
moment zal ook meer bekend zijn over de effecten van het nieuwe regeerakkoord. Wij willen deze
midterm-review daarom gebruiken om het akkoord te actualiseren en zullen het nieuwe college van
Gedeputeerde Staten vragen deze midterm-review voor Provinciale Staten voor te bereiden. Hierbij
denken wij de methode die ook ten grondslag ligt aan het profiel versterkend ombuigen. Onze
planning is er daarbij op gericht om tijdens de voorjaarsbeschouwingen in 2013 de midterm-review
en het financieel kader 2014 met de staten te kunnen bespreken.
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Verder hebben wij gesproken over de (bestuurs)cultuur binnen Provinciale Staten en tussen
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De positieve ontwikkeling die in de verslagen van de
heer Van Beek door vrijwel alle fracties wordt genoemd willen wij graag voortzetten. Dit vraagt om
een open en constructieve opstelling van college, coalitie- en oppositiefracties en de bereidheid van
allen om in deze cultuurontwikkeling te investeren. In dit licht verdient ook de huidige
vergaderstructuur aandacht; wij willen het presidium vragen om bij een voorstel voor vernieuwing
van de vergaderstructuur nadrukkelijk aandacht te hebben voor de relatie tussen structuur en
cultuur. Het eindrapport van de onderzoekscommissie procesgang OostvaardersWold concludeert
dat er geen generieke afspraken zijn over het informeren van Provinciale Staten. Inmiddels hebben
Provinciale Staten een motie Handvest Actieve Informatieplicht aangenomen. Wij vinden het
wenselijk om hiertoe een zelfstandige portefeuille Statencommunicatie en actieve
informatievoorziening te benoemen en stellen het college voor om deze portefeuille te beleggen bij
de Commissaris van de Koningin.
In het tweede deel van onze besprekingen hebben wij gesproken over de verdeling van portefeuilles
binnen een nieuw college. Daarbij is ons uitgangspunt geweest dat het huidige aantal van vier
gedeputeerden in stand blijft. Bij de verdeling van de portefeuilles hebben wij nadrukkelijk
meegewogen dat een meerderheid van de fracties in Provinciale Staten heeft uitgesproken dat de
politieke vertaling van de conclusies van de onderzoekscommissie procesgang OostvaardersWold in
de portefeuilleverdeling zichtbaar moet zijn. Ook een meer evenredige verdeling van de werklast
hebben wij tot uitdrukking willen brengen in de voorgestelde portefeuilleverdeling. Dit alles brengt
ons er toe om de portefeuilleverdeling zoals opgenomen in de bijlage voor te stellen.
Voor de uitvoering van het coalitieprogramma willen wij de volgende kandidaat-gedeputeerden
voorstellen aan Provinciale Staten:
VVD: de heer J. Lodders
CDA en ChristenUnie: de heer J.N.J. Appelman
PvdA: de heer M.J.D. Witteman
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Voor de vierde portefeuille wordt door de VVD nog gezocht naar een kandidaat. Wij willen het
presidium verzoeken om op zo kort mogelijke tijd tot benoeming van de nu bekende voordrachten
over te gaan, zodat de provincie Flevoland weer snel over een missionair bestuur kan beschikken.
Indien gewenst zijn de voorgedragen kandidaten, voorafgaand aan de benoeming, beschikbaar voor
een kennismaking met de leden van provinciale staten.
Wij willen de staten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een goede
voortzetting van de constructieve samenwerking met de ambtelijke organisatie, het nieuwe college
en uw staten.

J. de Reus
VVD

M. Luyer
CDA

R.J. Siepel
ChristenUnie

P.T.J. Pels
PvdA
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Bijlage bij coalitie-akkoord oktober 2012: voorgestelde portefeuilleverdeling
Portefeuille 1
Voordracht VVD: J. Lodders:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkeer en Vervoer/ infrastructuur.
Luchthaven Lelystad / OMALA
IJsseldelta
Sport
Welzijn en Zorg
Kunst en Cultuur
Milieubeleid
Vergunningverlening en Handhaving,
Afvalzorg
• RUD en toezicht

Portefeuille 3
Voordracht PvdA: M.J.D. Witteman:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiën
P&O
Informatisering en automatisering
Communicatie
Bestuurlijke Zaken
Flevolandse Agenda (coördinatie)
Jeugdzorg / Jeugdbeleid
IPO Bestuur
DE-on

Portefeuille 2
Voordracht CDA/ChristenUnie: J.N.J. Appelman
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economische zaken inclusief
coördinatie Handelsmissies
Arbeidsmarktbeleid
Landbouw en Visserij
Coördinatie Noordelijk Flevoland en
Schokland
Onderwijs
Toerisme en recreatie
Regionale gebiedspromotie
Coördinatie Floriade
Nieuwe natuur in Flevoland

Portefeuille 4
Voordracht VVD: nog nader te bepalen
•
•
•
•
•
•
•

Ruimtelijke Ordening
MRA/Schaalsprong
Wonen
Water
IJmeer/Markermeer
Natuur en Landschap
Provinciaal Meerjarenprogramma
Landelijk gebied
• Klimaat en Energie inclusief
Windenergie
• Europa
• Comité van de regio’s, Interreg,
Assembly of European regions
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Portefeuille 5: Commissaris van de Koningin L. Verbeek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidscoördinatie algemeen
Statencommunicatie en actieve informatievoorziening
Openbare Orde en Veiligheid (w.o. politie en Wet op de Veiligheidsregio’s)
Kabinetszaken (w.o. burgemeesterszaken, Koninklijk Huis)
Raad van Europa
Coördinatie lobby en belangenbehartiging
Integriteitsbeleid
Coördinatie Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)
Facilitaire Zaken
Inkoop en aanbesteding (toets op rechtmatigheid van de afwijking)

