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PROVINCIALE STATEN VAN LIMBURG
VERGADERING VAN 9 MAART 2011

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om
14.00 uur.
De voorzitter: Ik open de vergadering.
Aan het begin van deze vergadering, waarin wij
samenkomen om de belangen van de provincie
Limburg en haar inwoners te dienen, spreken wij
de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen.
Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze
geloofs- en levensovertuiging met een juiste
waardering voor elkaars mening. Dat is onze
bede aan God of elkaar.
Daarmee is deze feestelijke vergadering geopend. Voor sommigen wat minder feestelijk,
maar dat hoort nu eenmaal bij de democratie.

2. Vaststelling van de agenda voor deze vergadering
De voorzitter: De agenda is ongewijzigd en ligt
bij u op tafel. Ik hoop dat we deze vergadering
om 16.00 uur kunnen sluiten. Dat kan nu iets
beter georganiseerd worden dan bij andere vergaderingen.

3. Mededelingen
De voorzitter: Er zijn afmeldingen ontvangen
van de heer Visser van de SP en van de heer
Pennings van de Partij van de Arbeid. Zoals u
ziet worden er foto's gemaakt en deze worden u
afzonderlijk toegestuurd.

4. Mondelinge rapportage onderzoek geloofsbrieven ten behoeve van het besluit tot
toelating tot Provinciale Staten 2011-2015
De voorzitter: Het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen leden geschiedt door de Staten in de oude samenstelling
zoals u weet. Ten dienste van dit onderzoek zijn
overgelegd:
Ten eerste: de afschriften van de in artikel O3
van de Kieswet bedoelde processen-verbaal
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van de zittingen van de hoofdstembureaus alsmede de processen-verbaal van de onderscheiden daaronder ressorterende stembureaus.
Ten tweede: het afschrift van het in artikel P22
van de Kieswet bedoelde proces-verbaal van de
zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezingen.
Ten derde: een kennisgeving van de voorzitter
van het centraal stembureau voor de verkiezing
van Provinciale Staten van de besluiten tot benoeming.
Ten vierde: van benoemden de ontvangen berichten van aanneming van de benoeming, een
opgave van alle door hen beklede openbare
betrekkingen en – indien zij nog geen lid zijn van
Provinciale Staten – een gewaarmerkt afschrift
uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens waaruit blijken: de woonplaats,
datum en plaats van geboorte alsmede het Nederlanderschap.
Ter voldoening van het in artikel 6 van het reglement van orde bepaalde heb ik twee commissies van vijf leden benoemd voor het onderzoek van de geloofsbrieven en de bijlagen. Dat
is inmiddels al gebeurd en ik kan daarbij nog
opmerken dat alle geloofsbrieven met de daarbij
behorende bescheiden zijn ontvangen.
Voor de eerste commissie heb ik vijf leden benoemd. Dat zijn mevrouw Clerx – die zo dadelijk
het woord gaat voeren – mevrouw Eijssen, mevrouw Jonkhout, de heer Camps en de heer
Scheepens.
Voor de tweede commissie heb ik de volgende
vijf leden benoemd: de heer Camp – die straks
het woord gaat voeren – mevrouw Haex, mevrouw Voncken, de heer Diederen en de heer
Van Horen.
De eerste commissie heeft vóór deze vergadering de geloofsbrieven onderzocht van de nieuwe Statenleden waarvan de achternamen beginnen met de letters A tot en met L.
De tweede commissie heeft vóór deze vergadering de geloofsbrieven onderzocht van de nieuwe Statenleden waarvan de achternamen beginnen met de letters L tot en met Z.
Tot dat onderzoek vóór deze vergadering heb ik
besloten om deze vergadering niet te belasten
met een schorsing zodat we meteen door kunnen gaan.
Ik verzoek de woordvoerders van de beide
commissies, eerst mevrouw Clerx en dan de

pagina 7

heer Camp, verslag uit te brengen omtrent hun
onderzoek met voorlezing van de namen van de
benoemden. Mevrouw Clerx.
Mevrouw Clerx: Voorzitter, de eerste commissie van onderzoek heeft de geloofsbrieven onderzocht van de volgende nieuw benoemde
leden:
mevrouw Aasted-Madsen-Van Stiphout, CDA;
de heer Van den Akker, VVD;
de heer Van Bilsen, VVD;
de heer Bosch, PVV;
de heer Bosch, PvdA;
de heer Bosman, PVV;
mevrouw Brugman-Rustenburg, GroenLinks
de heer Bus, SP;
de heer Coppus, SP;
de heer Van Dijk, PvdA;
de heer Driessen, CDA;
de heer Frische, CDA;
de heer Heemels, PVV;
de heer Van Helvert, CDA;
de heer Hermans, PVV;
de heer Janssen, PVV;
de heer Janssen, CDA;
de heer Kersten, PvdA;
de heer Kirkels, VVD;
de heer Koppe, VVD;
de heer Krabbendam, GroenLinks;
de heer Krebber, PVV;
de heer Lebens, CDA;
mevrouw Leers-Poelmans, CDA.
De commissie heeft de geloofsbrieven in orde
bevonden en adviseert de Staten om de genoemde personen toe te laten als lid van Provinciale Staten van Limburg.

mevrouw Stassen, PVV;
de heer Van der Steen, VVD;
de heer Titulaer, CDA;
mevrouw Van Tulder, GroenLinks;
de heer Uringa, PVV;
mevrouw Van der Velden, VVD;
de heer Verheijen, VVD;
de heer Verhoijsen, CDA;
de heer Van Vliet, PVV;
de heer Voncken, SP;
de heer Van Wageningen, D66;
de heer Wijnands, 50PLUS;
mevrouw Zijp, D66.
De commissie heeft de geloofsbrieven in orde
bevonden en adviseert de Staten om de genoemde personen toe te laten als lid van Provinciale Staten van Limburg.
De commissie heeft wel een toevoeging, ten
teken dat we de zaak goed bestudeerd hebben,
namelijk dat sommige openbare functies, namelijk die van het huidig Statenlid niet waren vermeld en dat er ook openbare functies zijn die
gekoppeld zijn aan wethouderschap die niet
overal werden genoemd. Dat is voor het overige
geen probleem, maar we adviseren wel om dit
publiekelijk te maken.
De voorzitter: Dank u. Ik constateer dat de
Staten overeenkomstig de adviezen van beide
commissies kunnen instemmen met de toelating
van de genoemde personen als lid van Provinciale Staten van Limburg. Ik dank de leden van
de beide commissies voor de verrichte werkzaamheden.

5. Afscheid huidige Statenleden
De voorzitter: Dank u wel. De heer Camp.
De heer Camp: Voorzitter, de tweede commissie van onderzoek heeft de geloofsbrieven onderzocht van de volgende nieuw benoemde
leden:
de heer Leppers, 50PLUS;
de heer Mackus, CDA;
mevrouw Medendorp, PvdA;
de heer Öztürk, PvdA;
de heer Prevoo, SP;
de heer Rewinkel, SP;
de heer Van Rey, VVD;
mevrouw Van Rijnsbergen, SP;
mevrouw Roefs, PvdA;
de heer Van Soest, PVV;
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De voorzitter: Dames en heren leden van de
Staten. Vier jaar geleden – op 15 maart 2007 –
kwamen we hier voor het eerst bij elkaar in deze
samenstelling. Bijna dezelfde samenstelling die
we nu hebben. Een bijeenkomst waarbij de Statenperiode als een blanco blad voor ons lag.
Een moment waarop we met een aantal nieuwe
leden kennis maakten, wat morgen ook weer het
geval zal zijn. Een moment ook waarop je een
blik werpt op de nieuw bezette zetels. Je herkent mensen, je ziet nieuwe gezichten, je probeert om iedereen een beetje op gewicht te
schatten – zo gaat dat nu eenmaal, dat loopt
door elkaar heen – je vraagt jezelf af hoe hij of
zij zich gaat profileren, wie een beetje de stille
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krachten achter de schermen zullen zijn en wie
op de voorgrond juist de gangmakers zullen
blijken te zijn. Alles is nog mogelijk.
Nu, vier jaar later, kun je deze bijeenkomst van
vandaag vergelijken met een laatste schooldag:
de examens zijn achter de rug en de rapporten
zijn binnen. Er is al gefeest, of de wonden zijn
gelikt en de dagen hieraan voorafgaand maakten het mogelijk om het leven te relativeren. We
weten nu stuk voor stuk waar we goed in waren
en waarin we minder goed waren, wat ons goed
lag of juist niet. In deze vier jaar is veel gebeurd.
Los van wereldgebeurtenissen en een min of
meer structurele crisis in de economie die de
gemoederen tot nu toe bezighoudt, waren er
ook provinciale topics.
Het was allereerst de tweede periode van het
dualisme. En hoewel de verhoudingen iets meer
waren uitgekristalliseerd, bleef het zoeken naar
de balans. Dat zoeken naar een balans binnen
het dualisme heeft vanaf het tot stand komen
van de huidige coalitie gespeeld en zal dat ook
in de komende tijd doen. De balans tussen controleren, het vertegenwoordigen van de Limburgse samenleving en het kaderstellen. De
balans tussen de scheiding en de samenwerking van Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten. De balans tussen controleren en vertrouwen geven.
Een van de doelstellingen van het dualisme was
ook het vergroten van de herkenbaarheid van
de Provincie. Dit blijft een lastige zaak zoals de
afgelopen maanden is gebleken. Veel deskundigen komen vlak voor de verkiezingen vertellen
dat de Provincie er niet toe doet om vervolgens
de blaren op de tong te praten – dat moeten dan
weer anderen doen – dat stemmen er wél toe
doet. Veel van wat de Provincie doet, lijkt vanzelfsprekend en komt pas ter sprake als het niet
of niet goed gebeurt. En je ziet na 2 maart geen
winnaars of verliezers van uitgesproken voor- of
tegenstanders van provinciaal beleid.
Toch hebt u zich allen ingespannen om zichtbaar te zijn, in lijn van het advies van de Visitatiecommissie destijds om “meer in de straten,
minder in de Staten” te zijn. U hebt conferenties,
werkbijeenkomsten, hoorzittingen en dialoogbijeenkomsten georganiseerd en met name in het
tweede en derde jaar zijn burgers en maatschappelijke organisaties door u betrokken geraakt bij uw werk. U hebt werkbezoeken ge-
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bracht aan bijvoorbeeld Luxemburg, Avantis en
Essen. De interactie met de maatschappij uitte
zich ook doordat er drie burgerinitiatieven waren. Niet alleen door de vele activiteiten gericht
op burgerparticipatie en volksvertegenwoordiging koos u duidelijk voor een eigen profilering.
In 2008 besloot u om in communicatie-uitingen
de term Limburgs Parlement te gaan gebruiken,
met daaraan gekoppeld een eigen logo. U hebt
er, kortom, naar gestreefd om op te vallen en
dat moet ook. Dat geldt niet alleen voor uzelf als
individu, maar ook voor uw werkplek, deze Statenzaal. De nieuwe, kleurrijke entourage heeft
de nodige discussie opgeroepen, maar er werd
in ieder geval over gesproken.
U hebt durf getoond en u bent zelfverzekerd
geweest. Ik heb gemerkt dat het zelfbewustzijn
van de Staten de afgelopen periode is toegenomen. Dit kwam onder meer tot uiting doordat
u veelvuldig gebruik maakte van de duale instrumenten die de Statenleden ter beschikking
staan: interpellatiedebatten, initiatiefvoorstellen,
onderzoeken en de mondelinge en artikel 38vragen. Een zelfverzekerdheid die zich regelmatig ook uitte in verscherpte verhoudingen tussen
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Bij
de twee jaar geleden in de Tweede Kamer behandelde evaluatie van de dualisering kwam
naar voren dat de verhoudingen zijn aangescherpt. Maar je ziet dat ook de verhoudingen in
de samenleving zijn aangescherpt, of zo u wilt:
zijn verhard. Je kunt daarom de vraag opwerpen
welke ontwikkelingen direct aan het dualisme
zijn toe te schrijven. De wereld om ons heen
verandert. De onderlinge verhoudingen en omgangsvormen in de maatschappij zijn ook niet
meer hetzelfde als voorheen. Op zichzelf is
scherpte prima. Wij houden allen van een stevig
debat, zolang maar op de bal wordt gespeeld en
niet op de man. Strijden op een inhoudelijk verschil van inzicht en geen persoonlijke vetes.
Daarbij is het naar mijn overtuiging van groot
belang om het verschil te eerbiedigen tussen
persoonlijk en politiek vertrouwen.
Maar ondanks de verscherpte verhoudingen
mogen we ook terugkijken op mooie resultaten
die we samen hebben behaald. Ik noem als
eerste het nog vers in het geheugen liggende
startschot voor de Chemelot Campus en de
Maastricht Health Campus, met als element van
deze laatste Brains Unlimited. Dit staat tevens
symbool voor de slag die we maken naar een
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kennisintensieve economie en de maakindustrie. Ik noem ook de Buitenring Parkstad, het
wegwerken van de wachtlijsten in de Jeugdzorg,
de impulsen rondom de Floriade, de Innovatoren, de ontsluiting en gebiedsontwikkeling Klavertje 4. Wij zijn op weg naar Culturele Hoofdstad Maastricht 2012 en we zijn er allemaal van
overtuigd dat dit gaat gebeuren. De A2-traverse
Maastricht is binnenkort realiteit. De A73 is dat
al, met fantastische ontsluitingsmogelijkheden
voor Midden-Limburg, waar binnenkort hopelijk
de N280 de A2 en A73 breder en sneller met
elkaar en ook met het buitenland worden verbonden. Op het gebied van het openbaar vervoer is op een goede wijze invulling gegeven
aan de concessie van Veolia en zijn er flinke
stappen gezet om het OV de grens te laten
overschrijden. Ook de sport heeft de aandacht
gekregen die deze verdient door bijvoorbeeld
het binnenhalen van het WK wielrennen 2012,
waar Robert Gesink gaat winnen en nieuw Limburgs talent zich in de kijker gaat rijden. De
transformatie van het ENCI-terrein en de ontwikkeling van twee duurzame energiecentrales
mogen niet onvermeld blijven. Ook noem ik de
snelle inzet van de Provincie om de economische en financiële crisis aan te pakken.
Het doet me, tot slot, ook deugd dat het onderwerp demografische ontwikkeling, waarvoor ik
vier jaar geleden bij uw installatie de aandacht
van u allen vroeg, inmiddels een niet meer weg
te denken onderwerp op nationaal niveau is.
Hier zullen wij ook de komende jaren de schouders stevig onder moeten zetten. Ook is aandacht gevraagd voor onze Euregionale ligging
en vooral voor het oplossen van knelpunten die
burgers en bedrijven dagelijks ervaren als ze de
fysiek kleine, maar administratief grote grenzen
van onze provincie met België en Duitsland
oversteken. Inmiddels is Limburg proefregio om
deze problemen op een praktische wijze op te
lossen.
Het zijn allemaal dossiers waarover veel debat
is gevoerd en waarover meerderheidsbesluiten
in de Staten zijn genomen. Natuurlijk is niet
iedereen gelukkig met álle resultaten. Niet alles
kan worden gerealiseerd in unanimiteit. Dat
probleem kan ook de democratie niet oplossen.
Want zei Churchil niet al: “Democratie is de
slechtste regeringsvorm, op alle andere methoden die al geprobeerd zijn na.” Er zijn geen alternatieven die beter zijn. Laten we ons daarom
vooral gelukkig prijzen en ervoor waken dat
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democratie niet als een vanzelfsprekendheid
wordt ervaren, als was het water of lucht. De
mensen in Egypte, Tunesië en Libië kunnen er
nu ook van proeven en hun blijdschap hiermee
moet ons doen beseffen dat democratie een
voorrecht is. Het is hier, in weerwil van wat
sommigen beweerden toen de zojuist besproken
aankleding van deze zaal werd gepresenteerd,
géén tent van Gadaffi.
Ik ben blij dat de opkomst bij de verkiezingen dit
maal hoger lag dan vier jaar geleden. Desalniettemin heeft bijna de helft van de kiesgerechtigden ervoor gekozen om zijn stem niet te laten
horen. Hoe dan ook, de vier jaar zijn voorbij.
Vier jaren waarbinnen weer geschiedenis is
gemaakt. Geschiedenis waaraan u een bijdrage
hebt geleverd. U mag trots zijn op wat u voor de
Limburgse maatschappij hebt betekend. Die
wetenschap zal het afscheid misschien verzachten. Want afscheid nemen móeten we, van de
afgelopen Statenperiode en van de Staten in
deze samenstelling. Voor een groot deel van u
is dat ook een daadwerkelijk afscheid; anderen
zie ik morgen bij de installatie weer terug.
Persoonlijk afscheid.
Van iedereen die hier morgen niet terugkomt, wil
ik graag met een korte persoonlijke noot afscheid nemen. Voordat ik dat doe sta ik stil bij
het overlijden van mevrouw Souren op 8 januari
2009. Zij was Statenlid voor de CDA-fractie
gedurende de periode van maart tot september
2007. Met respect zullen wij haar in onze
herinnering bewaren.
Ik richt mij nu tot de vertrekkende Statenleden.
Niet minder dan 35 Statenleden nemen afscheid. Ofwel uit vrije wil, ofwel omdat uw partij
vond dat het – om welke reden dan ook – tijd
was voor vers bloed, ofwel omdat de verkiezingsuitslag een einde heeft gemaakt aan uw
ambitie om uw Statenlidmaatschap te hernieuwen. Nimmer in de geschiedenis hadden de
verkiezingen een dermate grote impact op de
samenstelling van Provinciale Staten.
Ik wil eenieder bedanken voor zijn of haar inbreng voor het algemeen belang van onze provincie. Het is niet aan mij om over de afgelopen
periode de balans en de winst- en verliesrekening op te maken. Toch wil ik kort stilstaan bij
allen die hier morgen bij de installatievergadering zullen ontbreken.
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De heer Addarrazi. U bent een stille kracht,
sociaal bewogen opererend achter de schermen. U voelde zich daardoor thuis in de Statencommissie voor het Sociale Domein.
Mevrouw Van den Beuken. U trad vooral naar
voren in dossiers op het sociaalmaatschappelijke terrein. Gedegen voorbereid
wist u altijd uw standpunt helder neer te zetten.
Uw inbreng in het dossier Jeugdzorg is daarvan
een voorbeeld. U bent ook een toonbeeld van
zoeken naar balans in politiek en samenleving.
De heer Camp. U zette zich via de commissie
en de Staten in voor een goed openbaar vervoer
in Limburg. U was in de commissie en in de
Staten met name een warm pleitbezorger voor
een snellere treinverbinding tussen Venlo en
Roermond. Ik hoop dat uw wensen ooit worden
vervuld.
De heer Camps. U was de onverstoorbaarheid
zelve en niet uit uw evenwicht te brengen, zeker
niet als het ging om de herindeling van de Kop
van Limburg. We zullen binnenkort het standpunt van de minister kennen. En wat niet veel
mensen weten, u bent een van de fanatiekste
supporters van Roda JC en dat voor iemand uit
de gemeente Bergen.
Mevrouw Clerx zou ik door het jarenlange Statenwerk een all-rounder willen noemen. Zij heeft
deze periode op het economische terrein en met
name op het terrein van de sociale innovatie
haar sporen verdiend, maar zij schrok er niet
voor terug om ook op andere terreinen haar
mannetje te staan. Haar pleidooi voor vrouwen
in topfuncties is daarvan een voorbeeld. Ik denk
dat mevrouw Muijs dat kan beamen. En mevrouw Clerx moest natuurlijk steeds benadrukken dat haar Randstedelijke tongval meer aangeleerd was dan aangeboren. De naam Clerx
zegt al genoeg, geboren en getogen in Limburg
en nu vanuit Urmond Servatius bestierende.
De heer Diederen zou ik willen typeren als een
bewogen politicus, die eenmaal overtuigd van
een zaak niet meer snel loslaat. Een luis in de
pels, die het anderen maar ook zichzelf niet
altijd gemakkelijk heeft gemaakt. Ik zou de heer
Diederen willen adviseren: blijf die bewogenheid
uitstralen. Het alleen maar mee bewegen met
de macht, zoals koren met de wind mee beweegt in het veld, is niet altijd goed. Het komt uit
de mond van een bestuurder.
Mevrouw Eijssen. U roerde zich niet alleen in
de commissie en in de Staten, maar vaak ook
daarbuiten. Daardoor beschikte u over een
schat aan informatie, waarmee u anderen in
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deze zaal verraste en soms – bewust of onbewust – op een zijspoor zette. Soms was dat
tegen het zere been van degenen die met u
alleen op hoofdlijnen wilden debatteren. Maar
dat deerde u niet.
De heer Gommans. U bent hier vier jaar geleden binnengekomen als een jonge, mag ik zeggen, ongepolijste politicus. Dat ongepolijste is er
in de loop der jaren wat van afgegaan. Maar uw
een-tweetjes met Statenleden, tot uitdrukking
komend in frequent gependel in de Statenzaal,
bent u tot de laatste vergadering blijven volhouden. Ik hoop dat u, nog steeds jong, voor de
politiek behouden blijft en zoekt naar andere
maatschappelijke uitdagingen. Er zit voldoende
talent in uw lijf om met vertrouwen de toekomst
tegemoet te gaan.
De heer Gordijn. U opereerde vooral op de
achtergrond en liet met name van zich horen in
de vorm van schriftelijke vragen, waarbij uw
betrokkenheid bij een veilige woonomgeving
opviel. Ook al is het in een grote fractie moeilijk
om iedereen tot zijn recht te laten komen, door
uw inbreng had u binnen het CDA een eigen
plaats.
Mevrouw Haex. Sociaal bewogen was u degene
die zich vooral sterk maakte voor de dossiers op
het terrein van de zorg en het maatschappelijk
welzijn. Uw betrokkenheid bij het dossier Jeugdzorg verdient respect en waardering. Alle mensen waren bij u gelijk. U slaagde er ook in om de
mens van de politicus of de bestuurder te scheiden.
De heer Heijmans. Wij hebben u in deze periode leren kennen als een warm pleitbezorger van
de belangen van Midden-Limburg. Uw inbreng
in het dossier Regiovisie Midden-Limburg
spreekt wat dat betreft boekdelen. Uw zeer betrokken inbreng in het debat in de Staten verdient niet alleen bij dit dossier alom waardering.
Bij u bleek iedere keer opnieuw dat u het politieke spel beheerste zoals een schaker het
schaakspel. En dan weet je maar al te goed dat
daar spelregels bij horen waar u zich ook aan
hield.
Ik kom bij de heer Heinrichs. U was een man
van recht door zee, ook al werd daar wel eens
aan getwijfeld. Geen omwegen. Zeggen waar
het op staat. Op geheel eigen wijze leidde u de
vergaderingen van de Statencommissie voor het
Fysieke Domein. Soms dacht ik bij u wel eens:
mocht hij in Beieren geboren zijn, dan had hij
het daar ver geschopt in de politiek en in
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Lederhose en met laptop aan de parlementsvergaderingen deelgenomen.
Kom ik bij de heer Van Horen. U was een warm
pleitbezorger voor het behoud van de Limburgse
volkscultuur. U liet niet na de Staten en het college te wijzen op het belang van het stimuleren
van het verenigingsleven. Het schutterijmuseum
mag tot de dag van vandaag op uw warme belangstelling rekenen.
De heer Huijts. In den beginne een stille kracht
die zich met name thuis voelde in de moeilijke
agrarische dossiers. U ontpopte zich als een
goede plaatsvervangend voorzitter van de Statencommissie voor het Fysieke Domein. Ik hoop
dat u de familietraditie van betrokkenheid uitstralen bij het wel en wee van de samenleving
weet door te geven. Overigens: misschien kunt
u straks na afloop de afscheid nemende Statenleden nog even zingend bedanken voor de prettige samenwerking.
De heer Janssen heb ik in al die jaren leren
kennen als een politicus die de dossiers op het
terrein van het Fysieke Domein uitstekend beheerste en daarvan ook blijk gaf in de debatten
in de commissie en in de plenaire Statenvergadering. U had de gave om tijdens deze debatten
met een relativerende opmerking – en dat betekent heel wat voor een SP’er – uitvoerige discussies tot de kern terug te brengen. Veel succes met de Tribune en wij komen elkaar beslist
nog wel tegen in Ottersum.
Mevrouw Jonkhout. U was niet alleen een goede plaatsvervangend voorzitter van de Statencommissie voor het Sociale Domein, maar ook
als woordvoerder voor de sociaalmaatschappelijke dossiers dwong u respect af
door uw dossierkennis. Ook voor u geldt: blijf
actief in de samenleving. De samenleving heeft
uw betrokkenheid hard nodig.
De heer Van der Linden. U moest het niet hebben van de schijnwerpers in de Statenzaal. Tot
nu toe niet. Ik ga ervan uit dat uw politieke rol in
de regio en in de provincie niet is uitgespeeld,
gelet op uw leeftijd, maar ook gelet op de uitslag
van vorige week woensdag. Ik ben ervan overtuigd dat u zich niet alleen achter de schermen,
maar ook voor de schermen in de toekomst
meer gaat profileren.
Van de heer Loonen was bekend dat hij na zijn
benoeming tot wethouder in Venray het Statenlidmaatschap zou opgeven. U was een allrounder die het debat niet schuwde en soms – mag
ik het zo zeggen – op een sluwe manier uw
opponenten uit de tent wist te lokken. Jammer
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dat een getalenteerd inhoudelijk politicus als u
voor het lokale bestuur kiest. En jammer dat uw
partij cumulaties van wethouder en Statenlid niet
toelaat. In uw geval zou best een uitzondering
kunnen worden gemaakt, maar ik wil er niet
meer op worden aangesproken.
De heer Van Luijn is eveneens een voorbeeld
van een stille kracht die voor de fractie van veel
waarde was. U was degene die zich samen met
een aantal collega-Statenleden bleef inzetten
voor een meer efficiënte wijze van vergaderen.
Uw werk als griffier en uw kennis op dit gebied
is op een integere wijze af en toe bij u afgetapt.
Ook de heer Nijsten reken ik tot de categorie
van de heer Van Luijn. U was een van de eersten die het durfde om een laptop mee te nemen in de Statenzaal. Het is merkwaardig dat
het inmiddels meer gemeengoed aan het worden is – de heer Koppe heeft de laptop vandaag
niet bij zich – en dat na vier jaar bijna iedereen
met dat ding rondloopt. Als u daarmee beoogde
de Statenvergaderingen korter te laten duren,
dan bent u daarin jammer genoeg niet geslaagd.
Dat het gebruik van deze moderne middelen de
komende tijd tot regulerende discussies zal
gaan leiden in het Presidium is onvermijdelijk.
De heer Pennings is er niet en daarom spreek
ik hem nu niet toe. Dat doe ik wel op een andere
manier.
De heer Schröer. Ik heb begrepen dat u een
van de weinige Statenleden bent die nog geen
mobieltje heeft. Dat wil niet zeggen dat u niet
met de tijd meegaat. Uw sterke betrokkenheid
bij het jeugdzorgdossier, uw initiatief (samen
met anderen) tot de instelling van de werkgroep
Jeugdzorg zijn hiervan een sprekend voorbeeld.
Ik moet eerlijk bekennen dat uw debatstijl mij
wel aansprak. U nam de moeite om goed te
luisteren naar uw collega’s en u stoorde zich er
aan als dat omgekeerd niet altijd het geval was.
Leren luisteren is een grote politieke gave.
De heer Thijssen heb ik leren kennen als een
rustig en weloverwogen Statenlid, die echter
eenmaal op stoom niet bang was voor een
tackle. Dat sport uw werkterrein zou worden, lag
dan ook voor de hand. U hebt zich ook veelal
kunnen inzetten voor de belangen van het MKB,
zeker in Midden-Limburg. In uw gemeente
Maasgouw zult u een politieke rol van betekenis
blijven spelen.
Mevrouw Voncken. Uw betrokkenheid en enthousiasme stonden vaak garant voor pittige
discussies, in de Staten en in de commissie.
Met u verliezen de Staten een goed politica die
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stond voor haar zaak. Vooral in de kwestie Edco
ben ik onder de indruk geraakt van uw doortimmerde bijdrage, ook al wist u dat dit dossier in
uw eigen achterban verdeeldheid zou oproepen.
Mevrouw De Vries. Ondanks het feit dat u door
het ziekbed en het overlijden van uw man het in
uw privéleven erg zwaar had en nog hebt, wist u
toch nog energie en tijd vrij te maken voor het
Statenwerk. Fijn dat u hier bent. Ik wil mijn respect uitspreken voor uw inzet en betrokkenheid
de afgelopen jaren bij het dossier Openbaar
Vervoer. Ik hoop dat u de kracht en inspiratie
hebt om uw gezondheid weer op orde te krijgen.
Van de heer Wassenberg kan ik mij voorstellen
dat hij hier met een gevoel van teleurstelling
aanwezig is. Ik heb u leren kennen als een harde werker, een politieke herbivoor die mettertijd
geïnteresseerd raakte in alle dossiers die op de
agenda van de Staten kwamen. Eenmansfracties leren het vak heel erg snel, maar de heer
Wassenberg zeer zeker. Je kunt nu zelfs spreken van een politieke omnivoor. Jammer dat de
Partij voor de Dieren deze politieke arena nu
gaat verlaten. Juist in een tijd dat natuur- en
landschapsbeheer in zekere mate onder druk
komen te staan.
Kom ik tot slot bij de heer Wessels. Wie had
gedacht dat u na de verkiezingen geen deel
meer van de Staten zou uitmaken? Er gingen
zelfs mensen vanuit dat als D66 geen enkele
zetel meer zou halen in geheel Nederland, de
heer Wessels nog in de Staten zou zitten namens D66. U presteerde het om zich als eenmansfractie in bijna alle dossiers te verdiepen. U
had een vaste plaats op de sprekerslijst – vaak
met heel veel minuten – en u gebruikte volop de
gevraagde en toegewezen spreektijd en schrok
er niet voor terug om, zolang de voorzitter niet
ingreep, deze tijd met enige regelmaat te
overschrijden. Maar dat is natuurlijk niet uw
grootste verdienste. Het instrument van de
mondelinge vragen was u heel erg dierbaar,
maar ook dat was niet uw grootste verdienste.
Als ik goed ben geïnformeerd, bent u drie maal
elf jaar volksvertegenwoordiger. Voorwaar een
prestatie waarop menige carnavalist jaloers is.
Ik ben u zeer gaan waarderen. U hebt de meeste kilometers gemaakt, u hebt de meeste dossiers gedaan, u hebt het beste naar argumenten
geluisterd. U was niet alleen pragmatisch, maar
u zocht ook steeds naar verbindingen tussen
coalitie en oppositie. D66 moet u beschermheer
maken van het libertijnse gedachtegoed. Met uw
vertrek, dat u niet zag aankomen en ook ik niet,
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vertrekt heel veel ervaring en heel veel menselijkheid uit deze Staten.
Dames en heren. In dit rijtje van vertrekkende
Statenleden zult u de namen van de heer Visser
en de heer Scheepens missen. De heer Visser
heeft zich afgemeld. De heer Scheepens heb ik
tot het laatst bewaard.
Geachte heer Scheepens. Mag ik u in het bijzonder dankzeggen – en ik denk met mij heel
veel collega-Statenleden – voor de wijze waarop
u invulling hebt gegeven aan het Statenlidmaatschap. Ik doel dan ook op uw rol als vicevoorzitter van Provinciale Staten en in het
verlengde daarvan als voorzitter van het
presidium. Vele, vele uren hebt u extra besteed
om deze Staten naar behoren te laten functioneren en dat gebeurde niet in de regentenstijl. Uw
werk werd niet altijd gezien, niet altijd op het
juiste niveau gewaardeerd. Maar als er één
persoon heeft bijgedragen aan de volwassenwording van het dualisme, dan bent u dat wel.
Soms moest u zich zelfs losmaken van de
omgeving van de griffie, omdat u zich daarbij
zwaar betrokken voelde. Alhoewel u deze
bezigheid volstrekt pro deo oppakte, was een
mate van professionaliteit zeker aan de orde,
gezien uw verleden en uw andere werkzaamheden voor lokale griffies. Er zijn Statenleden die
de voorzitter van de Staten behulpzaam willen
zijn door hem iedere keer weer uit de spagaat te
halen. U hebt mij daarbij vele malen geholpen,
de lenigheid neemt af. En het moet worden gezegd, u was daarbij steeds opnieuw een steun
en toeverlaat. Dat kan ik eveneens zeggen namens alle medewerkers van de griffie. U bracht
tevens respect op voor de inbreng van eenieder
en u slaagde erin op Scheepens’ wijze spelregels te maken en te interpreteren die partijen
voor lief namen. Soms, daar waar regels tekortschoten en als het vuur er in de Staten weer een
keer vanaf spatte, wist u met een kwinkslag het
juiste gemoed van de vergadering te redden. Ik
wil u hiervoor heel hartelijk bedanken. Ik ben
ervan overtuigd dat u zich op andere wijzen zult
blijven inzetten voor de publieke zaak. Vele
griffiers in dit land blijven begeleiding nodig
hebben en u bent als geen ander daarvoor
geschikt. Een troost voor u is dat u vele uren
minder de talloze mails en stapels papier voor
uw neus krijgt die vele anderen – ook in het
presidium – niet en detail behoeven te lezen,
maar die u, gezien uw leidende functie, wél
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moest lezen om niet door het ijs te zakken.
Nogmaals veel dank.
Slechts twaalf Statenleden uit uw midden zullen
morgen opnieuw hier zijn voor hun installatie.
Ook hen wil ik vanaf deze plaats bedanken voor
hun inzet in de afgelopen periode. Dat is een
zeer klein aantal waardoor het collectief geheugen van de Staten een behoorlijke knauw krijgt.
Het zijn de heer Van Bilsen, de heer Bus, de
heer Coppus, de heer Van Dijk, de heer Frische,
de heer Koppe, mevrouw Leers, mevrouw Medendorp, de heer Prevoo, de heer Van Rey, de
heer Titulaer en mevrouw Van Tulder. Hoewel
ook u afscheid neemt van de Staten in deze
samenstelling, blijft u deel uitmaken van de
nieuwe Staten, waarvan de leden morgen worden beëdigd.
Geachte leden van de Staten. Als blijk van
waardering bied ik u allen hierbij een handsculptuur aan van Gène Eggen met de titel ‘Harmonie’. Deze sculptuur is in een gelimiteerde oplage gemaakt en voorzien van een certificaat.
Zeker voor deze gelegenheid een bijzonder
passend cadeau. Ik wil dan ook graag een gedeelte uit de bijbehorende beschrijving citeren:
“Harmonie, daarmee staat of valt de maatschappij. ’t Begint met het verbond tussen man
en vrouw, maar is ook een fundamenteel element in meer algemene noties als verdraagzaamheid, tolerantie, respect, saamhorigheid,
vertrouwen. Gène Eggen (1921-2000) heeft al
die noties voor ogen gehad toen hij deze toegankelijke sculptuur maakte. Toegankelijk, qua
vormgeving, omdat hij ervan overtuigd was dat
de communicatie tussen mensen het gemakkelijkst verloopt via de weg van de schoonheid.
Het was voor hem ook verbonden met het begrip religie, dat afgeleid is van het Latijnse
‘reliare’, verbinden.”
Ik zou de heer Scheepens willen vragen om dit
cadeau namens u allen in ontvangst te nemen.
U krijgt over enige momenten allen dit geschenk
overhandigd, daar kom ik straks nog op terug.

6. Toespraken en uitreiken decoraties
De voorzitter: Geachte leden van de Staten.
Een aantal vertrekkende Statenleden heb ik nog
niet genoemd, maar ik ben ze niet vergeten.
Zoals u ziet, hebben zes Statenleden hun vertrouwde plek ingenomen maar zij zullen nu op
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een andere plek gaan zitten. Ik verzoek deze
leden om met hun partner hier vooraan plaats te
nemen. Ik ga het rijtje af: mevrouw Cox, mevrouw Muijs, mevrouw Tans, de heer Aarts, de
heer Boijens en de heer Franssen.
Inmiddels zal u duidelijk zijn waarom u deze
plek hebt ingenomen. Het heeft te maken met
het onderdeel van mijn toespraak waaraan ik nu
ben gekomen en dat doe ik graag. Namelijk het
in mijn hoedanigheid als Commissaris van de
Koningin, namens Hare Majesteit de Koningin,
uitreiken van Koninklijke eretekenen.
Laat ik beginnen met dit mooie moment en dat
doe ik met u, mevrouw Cox. Ik kan mij voorstellen dat u met een dubbel gevoel hier hebt
plaatsgenomen. U had immers graag uw lidmaatschap van Provinciale Staten willen verlengen. Echter, de kiezer besliste anders. Sinds
1999 bent u actief in de provinciale politiek en
hebt u vooral uw sociale betrokkenheid getoond.
U zult deze betrokkenheid blijven tonen door in
het maatschappelijk leven van Limburg actief te
blijven. Ook tijdens uw lidmaatschap van Provinciale Staten bleef u dat doen en dat gaat u
vanaf nu met nog meer inzet doen als voorzitter
van de Zonnebloem. Betrokkenheid van politici
bij het verenigingsleven en koepels van verenigingen houdt hen op de hoogte van de noden
en de problemen in de samenleving. Voor uw
betrokkenheid in de vele dossiers op vooral het
sociale terrein ontvangt u de versierselen die
horen bij het Lidmaatschap in de Orde van
Oranje-Nassau.

Mevrouw Muijs. In 1995 stapte u de provinciale
politiek binnen. Vanaf 2007 voerde u als fractievoorzitter uw partij aan in deze politieke arena.
Op geheel eigen wijze hebt u hier invulling aan
gegeven, met volle overgave. Uw schuwde het
debat niet, noch in de commissies noch tijdens
de plenaire Statenvergaderingen. De interruptiemicrofoon had aan u een goede klant. U hebt
tijdens deze jaren uitgesproken ambities gehad
om het liberale gedachtegoed in Limburg kleur
en klank te geven. Uw VVD-collega’s gaan deze
ervaring zeker missen en ik denk alle andere
Statenleden ook. U was een heel erg emotioneel en betrokken Statenlid. Vorig jaar maakte u
bekend dat u deze Staten zou verlaten en dat
verraste iedereen. U draagt het stokje nu over
aan een nieuwe generatie. Voor uw bijdragen
als volksvertegenwoordiger – ik zal daar op een
ander moment nog eens uitvoerig op
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terugkomen – in de afgelopen zestien jaar, een
heel lange tijd, ontvangt u de versierselen die
horen bij het Lidmaatschap in de Orde van
Oranje-Nassau.

Mevrouw Tans, graag richt ik het woord nu tot
u. U gaat voor ‘zilver’: de afgelopen 25 jaar hebt
u uw sporen verdiend in de lokale en provinciale
politiek. Van 1986 tot 2003 was u lid van de
gemeenteraad van Kerkrade. In 2003 deed u uw
intrede in de Staten. De laatste vier jaar was u
voorzitter van de Statencommissie voor het
Economische Domein, bepaald geen gemakkelijke Statencommissie. Uw sociale en maatschappelijke betrokkenheid is groot, iets dat
onmiskenbaar aan u kan worden toegeschreven. Na al die jaren vond u het tijd worden dat
een nieuwe generatie – alhoewel, de nieuwe
generatie zit naast u – het van u gaat overnemen. Voor uw langdurige bijdragen als volksvertegenwoordiger ontvangt u eveneens de versierselen die horen bij het Lidmaatschap in de
Orde van Oranje-Nassau.
De heer Aarts. U maakt één Statenperiode vol.
Wij hebben u in deze periode leren kennen als
een zeer bevlogen politicus en niet alleen in
woord, maar ook in de fysieke wijze waarop u af
en toe de interruptiemicrofoon bereikte. Vooral
op het terrein van verkeer en vervoer. Eenmaal
overtuigd, gaf u niet snel op. In de lokale politiek
is uw stem echter al heel wat langer te horen.
Dat hebben we afgelopen zaterdag bij de sleuteloverdracht weer kunnen beleven. U was ruim
twaalf jaar raadslid in Maastricht. In de periode
van 1998 tot 2002 gecombineerd met een wethouderschap in deze stad. Van 2002 tot 2006
en sinds november vorig jaar opnieuw als wethouder, maar nu aan de andere kant van het
duale bestel. U beheert momenteel de mooie
maar – zeker in deze tijd van bezuinigingen –
ook enerverende portefeuille van onder meer
economie, werkgelegenheid, toerisme en financiën. Ook u ontvangt de versierselen die horen
bij het Lidmaatschap in de Orde van OranjeNassau.
Ook de heer Boijens was gedurende één periode actief voor Provinciale Staten. U manifesteerde zich vooral in de Statencommissie voor
het Economische Domein. Ook u was al meerdere jaren in de gemeentelijke politiek actief,
voordat u dit Statenlidmaatschap aanvaardde.
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Ruim negen jaar – van 1994 tot 2002 en van
2006 tot 2007 – was u raadslid in Schinnen.
Evenals de heer Aarts hebt u de beginjaren van
het dualisme meegemaakt als wethouder in
Schinnen (2002-2006). U ontvangt eveneens de
versierselen die horen bij het Lidmaatschap in
de Orde van Oranje-Nassau.
Tot slot de heer Franssen. Een door de wol
geverfd politicus, 33 jaar actief als volksvertegenwoordiger op lokaal en provinciaal niveau,
van 1978 tot 2011. In al die jaren hebt u alle ‘ins
en outs’ van dit ‘vak’ leren kennen én uitgeoefend en hebt u duizenden politieke vlieguren
gemaakt. U was raadslid, wethouder, locoburgemeester, fractievoorzitter en Statenlid. En
alsof dat nog niet genoeg is, bent u sinds 2009
opnieuw wethouder, maar nu in het duale bestel. Betrokken als u bent, hebt u de stem van
de burger vertegenwoordigd en in de politiek
laten doorklinken. U ging vooral voor de lokale
dossiers en u wist hierbij vaak op een voor u
geheel eigen wijze succes te behalen. Geruime
tijd geleden werd u geconfronteerd met een
ernstige ziekte waarvan u nu – zo te zien en zo
te horen – bent hersteld, maar waardoor wij u
een tijdje moesten missen. Vanwege uw langdurig wethouderschap vóór de invoering van het
dualisme op gemeentelijk niveau, ontvangt u de
versierselen die horen bij het Ridderschap in de
Orde van Oranje-Nassau.
Ik ga nu over tot het overhandigen van de versierselen die horen bij de verschillende decoraties. Ik feliciteer u graag van harte, mede namens Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, met deze onderscheiding. Voordat ik over
ga tot het opspelden van de versierselen wil ik
de partners van de gedecoreerden eveneens
graag betrekken in deze felicitaties door het
brengen van een bloemenhulde.
We zijn nu echt aan het einde gekomen van
deze vier jaar. Vandaag valt het doek voor deze
ste
Statenperiode. Dit waren de 22 democratisch
gekozen Provinciale Staten van Limburg. U mag
trots zijn op wat u hebt gedaan en hebt bereikt.
Evenals ik er trots op was om u te mogen dienen als voorzitter.
Het gaat u allen goed.
Dan wil ik nu graag het woord geven aan de
heer Scheepens als voorzitter van het presidium
en daarna zal misschien nog een aantal andere
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sprekers aan het woord komen. De heer Scheepens.
De heer Scheepens: Voorzitter, hartelijk dank.
Op de eerste plaats voor uw vriendelijke woorden. Ik meld zelf maar alvast dat ik nogal wat
fouten heb gemaakt, ook in deze Statenzaal,
want de heer Schröer wilde me zojuist al onderweg hiernaartoe interrumperen. Anderen zullen
dat misschien zo meteen ook doen, maar ik zeg
dat ook zelf om de indruk weg te nemen dat u
een soort nagedachtenisprentje hebt uitgesproken, want die tijd wil ik nog wel even voor me uit
schuiven. Maar dat terzijde.
Graag wil ik als voorzitter van het presidium het
woord tot u richten, misschien ook wel namens
de afscheid nemende Statenleden alhoewel ik
ze dat niet heb gevraagd, daarmee een initiatief
voortzettend dat mijn voorganger die hier aanwezig is, Harm Waterborg, heeft ingesteld. Hij
gaf ook een waardering over het werk van de
toen afgelopen periode waarbij hij toen niet wist
of het glas halfvol was of halfleeg. Ik zou nu
zeggen dat het glas toch iets is beslagen. Er is
veel goeds verricht. Daar praten wij nooit zo
lang over. Maar er waren ook zaken die beslist
anders hadden gemoeten. Daar zal ik het nu
niet over hebben. Ik wil het meer procesmatig
aanpakken, maar ik wil wel namens het presidium en andere overlegorganen aanbevelingen
geven voor de toekomst en wel in een overdrachtsdocument dat nieuw is voor deze Staten.
Ik wil vooraf nog het presidium ermee complimenteren dat er in het algemeen een goede
verstandhouding heerste en dat er goed werd
gewerkt. Dit ondanks het gegeven dat de oppositie in de meerderheid was maar daar nagenoeg nooit nadrukkelijk blijk van heeft gegeven.
Voorwaar, een groot compliment.
Ik zal van het overdrachtsdocument, dat uit 45
bladzijdes bestaat, nu heel kort de hoofdlijnen
aangeven. Het zal misschien niet voor iedereen
op de publieke tribune even interessant zijn,
maar toch hecht ik eraan om enkele zaken op te
merken.
Allereerst over het dualisme. Ik denk dat we
daaraan blijvend aandacht moeten besteden.
Wat betreft de financiën denk ik dat het goed is
dat de financiële spelregels goed worden doorgenomen met de Staten. Ik denk dat het in het
kader van de kaderstelling ook van belang is,
dat de nieuwe Staten een strategische agenda
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vaststellen. Dat komt goed uit als ze een dezer
dagen, zoals ik heb begrepen, met het coalitieprogramma gaan beginnen. Wat betreft de
volksvertegenwoordigende rol van Provinciale
Staten voor de burger zal het van belang zijn dat
in die strategische agenda wordt opgenomen
met welke dossiers men het voortouw wil nemen.
Als het gaat over het budgetrecht van de Staten,
denk ik dat het goed is dat de nieuwe Staten
zich realiseren dat niet zo zeer bij de begroting,
maar al bij de voorjaarsnota, de kaders worden
gesteld om goed beleid te gaan voeren.
Verder is het van belang dat Provinciale Staten
de griffie opdracht geven om verordeningen nog
eens aan te scherpen om tot een efficiënte en
effectieve systeemwijziging te komen.
Wat betreft de controlerende rol is het denk ik
van belang dat alle fracties in de Controlecommissie zijn vertegenwoordigd en dat die commissie politiekneutraal opereert. Natuurlijk moet
die commissie de nodige goede ondersteuning
krijgen.
Ook het vergaderstelsel zal denk ik aan vernieuwing toe zijn. Het is een van mijn stokpaardjes. Ik denk dat we, willen wij de aandacht van
de kiezers langdurig op ons gericht weten, naar
een heel ander systeem van vergaderen moeten
gaan. Ik denk dat we meer met de mensen moeten overleggen in een soort vooroverleg en dat
we pas daarna vergaderen. Het kan dus in mijn
visie zo zijn dat de commissies die nu bestaan
een heel andere rol krijgen. Ook het gedrag en
de cultuur tussen de Provinciale Statenleden
onderling en met Gedeputeerde Statenleden
zullen aan die beschouwing moeten worden
onderworpen.
Ik denk dat het verder van belang is dat we ook
de griffie voldoende faciliteren om haar werk
goed te doen.
Ook bij de burgerparticipatie zal het nodig zijn,
dat we – en ik heb het zojuist al over de vergaderstructuur gehad – in een heel vroeg stadium
meer en goed overleg plegen met de burgers en
dat aan de hand daarvan de nodige besluiten
worden genomen.
Ook de communicatie van Provinciale Staten
verdient nog steeds meer aandacht. In het overdrachtsdocument zijn daarvan veel voorbeelden
gegeven.
Ook waar het gaat over de nieuwe digitale instrumenten – de Gouverneur had het daar zojuist al even over – denk ik dat we moeten bekijken welke middelen ons van dienst kunnen zijn.
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Ik heb de Gouverneur tijdens de Statenvergadering ook al betrapt op het gebruik van de iPad,
dus dat komt vast wel goed.
De samenwerking tussen de griffie en de ambtelijke organisatie kan ook nog verder worden
uitgebouwd.
Wat verder ook aandacht behoeft, denk ik, is
een geheel nieuwe verantwoordingsstructuur
naast de normale cyclus van verantwoorden.
Zaken die meer tot de controlerende functie van
de Staten behoren.
Ook zal als vast onderdeel de Euregio aan de
orde moeten komen in welk overlegorgaan dan
ook. Dit staat te weinig op de agenda van de
commissies en de Staten.
Ik denk dat het seniorenconvent een goed instrument kan zijn om de fractievoorzitters bij te
praten over vertrouwelijke zaken.
Het presidium was de laatste tijd goed op weg.
Daar heb ik het al over gehad, dus hoef ik daar
niet verder op in te gaan. In het overdrachtsdocument worden nog enkele voorbeelden aangegeven.
De werkgeverscommissie is een ook instelling
die de laatste tijd in ons stelsel is opgenomen.
Het zou goed zijn als ook in de nieuwe Staten
de werkgeverscommissie minimaal twee keer
per jaar met de vertegenwoordiging van de griffie vergadert.
Het is de vraag of de Agendacommissie nog
nodig is. Ook is het de vraag hoe goed gewapend de voorzitters het strijdtoneel betreden.
Ik denk dat het goed is dat de Vertrouwenscommissie direct SMART formuleert wat de
verwachtingen zijn van een nieuwe Gouverneur.
Ook de verbetering van het besluitvormingsproces verdient alle aandacht. De klankbordgroep
Communicatie heeft diverse ideeën neergezet
om dat aan te pakken.
Waar de Staten zich ook druk over hebben gemaakt, is de subsidiëring van de maatschappelijke organisaties. Ik denk dat het goed is dat zij
twee jaar de tijd krijgen om zich op de gewijzigde omstandigheden te prepareren.
Ik heb het al gehad over de Controlecommissie
en ik kan niet voldoende benadrukken hoe belangrijk deze commissie is.
Ook de Commissie van Voorbereiding moet
haar taak verrichten in een politiekneutrale omgeving.
Dat zijn de aanbevelingen die in het overdrachtsdocument staan, voorzien van vele bijlagen. Dat document zal zo meteen aan de nog
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zittende Statenleden worden uitgereikt. Ik zal dit
document zo aan de Gouverneur overhandigen
en ik hoop dat hij dit morgen ter kennis brengt
van de nieuwe Staten in de hoop dat zij daarin
een stimulans vinden om de zaken die ik zojuist
benoemd heb aan te pakken.
De Gouverneur heeft al gesproken over het
aantal Statenleden. Ik wil dat ook nog graag
even doen. De Gouverneur zei het al, morgen
treden 35 nieuwe Statenleden aan. De vraag is
hoe lang zij het volhouden. Ik geef een kort historisch overzicht.
De heer Van Bilsen trad in 2010 aan – hij was
overigens al eerder Statenlid – en hij blijft.
In 2007 is het aantal Statenleden in Limburg
verminderd van 63 naar 47 en toen namen
40 leden afscheid. Van die laatste lichting, dus
van 2007, nemen nu 23 leden afscheid en blijven er 5. De heer Schröer trad tussentijds aan in
2006 – ook hij was al eerder Statenlid – maar
ook hij komt niet meer terug. Van degenen die
8 jaar zitting hebben, nemen nu 9 leden afscheid en blijven er 4. Mevrouw Cox en de heer
Wessels traden in 1999 aan, maar nemen nu
ook afscheid, in tegenstelling tot de heer Bus die
ook in 1999 aantrad. Vanaf 1995 maakte mevrouw Muijs deel uit van de Staten, zoals de
Gouverneur al zei, maar ook de heer Van Rey.
Mevrouw Muijs vertrekt en de heer Van Rey blijft
vooralsnog, als ik hem goed heb begrepen.
Waarom meld ik dit? Welnu, het is van belang
dat er een historisch geweten – de Gouverneur
zei het ook al – binnen de Staten aanwezig blijft
ondanks, of misschien wel extra bovenop, alle
adviezen van zojuist. Daarbij zijn ook senioriteit
en staatrechtelijke aspecten van belang. Dat is
de heer Van Rey wel toevertrouwd, maar als hij
eventueel vertrekt, dan weet ik niet of we daar
de heer Bus blij mee maken. Ik weet het nog
niet zo zeker. Welkom 35 nieuwe Statenleden
van de in totaal 47. Op uitdrukkelijk verzoek van
de initiatiefnemers van een motie – daar sprak
de Gouverneur ook al over – moet ik wel melden
dat de huidige Staten 13 vrouwen telden en in
de nieuwe Staten is dat aantal gedaald tot 10.
Toch even een teken om bij stil te staan.
Blijkens het regeerakkoord wordt het aantal
volksvertegenwoordigers met 25% verminderd.
Mag ik dan toch aandacht vragen, en dat is zeker niet de wens van alle Statenleden, voor de
vergoeding van de Statenleden? De commissie
Leemhuis, die was belast met de evaluatie van
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het dualisme, heeft destijds gesteld: koester het
deeltijdkarakter van de Statenleden. Daar hoort
mijns inziens dan ook geen salaris bij, maar wel
een afdoende schadeloosstelling en dat om het
Statenlidmaatschap voor iedereen bereikbaar te
houden. De heer Coppus sprak daarover ook
vanmorgen nog in de krant. Ik weet dat hij het
met dit gedeelte van wat ik zeg oneens is. Een
onderzoeksbureau heeft dat onlangs ook weer
vastgesteld en de commissie van oud-minister
Dijkstal heeft daarover destijds zinvolle adviezen
gegeven en collega Koppe heeft zich er landelijk
voor beijverd, doch zonder succes.
Ik wil het ook nog even over de pers hebben.
We mogen ons als Staten verheugen in een
flinke belangstelling van de pers. Dat is lang niet
in alle provincies het geval. Echter, te dikwijls
heeft de berichtgeving mijns inziens het karakter
van 'Man bijt hond' en er moet nu eenmaal zoveel minuten of zoveel – dikwijls vooraf bepaalde – millimeters tekst gerapporteerd worden.
Verdieping van thema's zoals is gedaan over de
Jeugdzorg beveel ik van harte aan. Ik weet niet
wat me morgen te wachten staat, nu ik dit heb
gezegd.
Het afscheid. In mijn TomTom ga ik nu het gouvernement schrappen. Ik weet de weg nog wel,
maar niet de files die er zoveel zijn geweest op
de lange reizen vanuit Arcen. Maar in mijn bovenkamer heb ik ook een soort computertje en
daar blijft die provincie opgeslagen. Want het is
niet alleen een eer om Statenlid te zijn en op te
komen voor de belangen van Limburg, maar het
is ook een verrijking om met zoveel aspecten
van de Limburgse samenleving en burgers in
aanraking te komen. Mijn advies aan de nieuwe
Staten is dan ook: trek de provincie in. Mijn
mooiste momenten als Statenlid heb ik beleefd
bij hoorzittingen waarbij die zittingen over Veolia
en de Kledingbank de kroon spanden. Daar
hoort u wat er leeft. Ik hoop dat de vertrekkende
leden nog eens in de gelegenheid worden gesteld om de resultaten te bekijken van de majeure besluiten die zij mede hebben genomen.
De Staten vertegenwoordigen, aldus artikel 7
van de Provinciewet, de gehele bevolking van
de provincie. Dat de Staten zich daarvan bewust
mogen zijn en ernaar handelen, waarbij ik ze
veel succes toewens. Om ze daarbij te helpen,
bied ik aan de leden van de nieuwe Staten,
naast het uitvoerige overdrachtsdocument, nog
een cadeau aan. Het is een bureaublad – of een

Notulen 9 maart 2011|

placemat zo u wilt – met vermelding van alle
instrumenten die een Statenlid ter beschikking
staan met vermelding wanneer en waarvoor ze
gebruikt kunnen worden. U hoort, ik ben ooit
docent geweest. Ik hoop dat het hen van pas
komt.
Ten slotte dank ik allen waarmee is samengewerkt. De directie met de ambtelijke medewerkers, met name de Unit Control en de afdeling P
en O. Ik hoop daarbij wel dat ambtenaren zich
meer en meer verdiepen in de politieke sensitiviteit. Niet om primair te doen wat politici vragen,
maar vooral waarom die politici iets vragen.
Uiteraard dank ik ook het college van Gedeputeerde Staten. Ze zijn de uitvoerders van wat
Provinciale Staten willen en diezelfde Provinciale Staten zullen dat vervolgens ook moeten controleren.
Ook dank aan de pers, ondanks de woorden die
ik zojuist sprak, waar ik altijd goede contacten
mee onderhield. Dank ook aan de voorzitter van
de Staten en het college en ook en vooral aan
de griffie onder leiding van de griffier. Ik heb
veel contact met hen gehad en ik weet dat ze
hard werken, zie ook het uitgebreide overdrachtsdocument, om de Staten te bedienen. Ik
wil dat hier nadrukkelijk stellen. Uiteraard dank
ik ook de collega's voor de collegiale samenwerking.
Allen hartelijk dank dus en heel veel succes
toegewenst aan de nieuwe Staten in het belang
van ons Limburg.
Dan wil ik graag aan de Gouverneur het overdrachtsdocument overhandigen en ook de placemat met alle instrumenten waar de nieuwe
Staten hopelijk veel gebruik van zullen maken.
De voorzitter: Dank u wel. Ik heb begrepen dat
de fractievoorzitters ook het woord willen voeren. Ik wil beginnen met de heer Wassenberg.
De heer Wassenberg: Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, op 15 maart 2007 sprak ik hier mijn
eerste woorden tot u, tot de Staten en tot het
aanwezige publiek. Vandaag 1455 dagen later
luistert u naar mijn laatste woorden in dit huis. In
de tussenliggende vier jaar heb ik geprobeerd
om de belangen van dier, natuur en milieu op de
agenda te zetten en op de agenda te houden.
Dat is gelukt. Kijk naar de onderwerpen die de
afgelopen vier jaar zijn besproken. Kijk naar de
successen die zijn behaald. Kijk ook naar de
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wijze waarop andere partijen deze onderwerpen
hebben geadopteerd. Misschien beschouw ik
dat wel als de allerbelangrijkste winst, dat er in
de afgelopen jaren steeds vaker en door steeds
meer partijen dan alleen de Partij voor de Dieren
aandacht was voor dierenwelzijn. Voor de desastreuze gevolgen van megastallen op de volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu.
Voorzitter, het koor van critici op het schaamteloze landbouwbeleid bleef niet beperkt tot de
fractie van de Partij voor de Dieren, maar werd
steeds groter.
Morgen treden de nieuwe Staten aan. Naast
mijn eigen fractie, de Partij voor de Dieren, verdwijnen er nog twee fracties: de Partij Nieuw
Limburg en de SPD. Daarnaast verdwijnt een
groot aantal Statenleden van andere fracties, in
totaal 35 leden. Ik zal niet iedereen noemen,
maar ik wil op deze plaats mijn dank uitspreken
aan drie vertrekkende leden van drie verschillende fracties die ik zelf met pijn in het hart zie
vertrekken. Dat zijn Statenleden met een zeer
verschillende achtergrond, waarover ik ondanks
de verschillen alleen maar met respect kan
spreken. Dat zijn Kees Schröer, Paul Wessels
en Will Scheepens. Will heb ik leren kennen als
een zeer goed voorzitter van het presidium en
vicevoorzitter van de Staten, onder wiens leiding
ook de oppositie de mogelijkheid kreeg om haar
standpunt uiteen te zetten. Daarvoor komt hem
alle lof toe. Paul en Kees zijn voorbeelden voor
elke debater, waarbij vooral bij Paul het grote
plezier opviel waarmee hij debatteerde en Kees
met zijn scherpte en zijn grote eruditie opviel.
Nu ik toch lof toezwaai, wil ik ook mijn beide
fractiemedewerkers Audrie en Lex voor hun
inzet bedanken, want dankzij hun steun kon ik
dit werk doen. De griffie dank ik voor haar grote
inzet, ook 's avonds en in het weekend. Ongeveer een jaar geleden, ook in het carnavalsreces, heb ik bijna dagelijks met de griffie gebeld,
omdat we toen heel druk bezig waren om het
ENCI-dossier wat meer scherpte te geven. Of
het nu 's avonds was, in het weekend of met
carnaval, ik kon eigenlijk altijd bellen. Ik heb
geprobeerd om er zo min mogelijk gebruik van
te maken, maar vaak kon het niet anders. Het is
nooit gebeurd dat de hoorn erop werd gegooid,
hoewel je dat wel zou verwachten.
Voorzitter, ik vertel geen geheim als ik zeg dat
het verlies van de zetel van de Partij voor de
Dieren voor mij heel onverwachts kwam. Ik was
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graag nog vier jaar doorgegaan, maar de kiezer
heeft anders beslist. Volgens sommigen moet je
dan zeggen dat de kiezer altijd gelijk heeft, maar
dat zeg ik niet. De kiezer heeft wel het laatste
woord, maar dat is iets anders. Dat laatste
woord van de kiezer slaat een bruggetje naar
mijn laatste woorden in deze Statenperiode. Ik
sluit namelijk niet uit dat u in de toekomst zo nu
en dan iets van mij blijft vernemen. Ik blijf namelijk politiek actief voor de Partij voor de Dieren
en ik blijf me inzetten voor de belangen van dier,
natuur en milieu. Dat zal voorlopig niet als
volksvertegenwoordiger in dit huis zijn, maar wie
weet, verschijn ik op termijn wel weer in een of
andere politieke arena.
Tenslotte, voorzitter, bent u van mij gewend dat
ik mijn bijdrage af en toe opvrolijk met een citaat
of een kwinkslag uit de wetenschap, de literatuur of de klassieke oudheid. Dat is na vandaag
natuurlijk een beetje verdacht. Het moet niet te
elitair zijn, maar vandaag kan dat nog. Toch, als
voorzetje ook naar de nieuwe Staten wil ik iets
citeren uit de populaire cultuur. Ik citeer dan de
hoofdrolspeler uit de film de Terminator, Arnold
Schwarzenegger: "I'll be back".
(Applaus.)
De voorzitter: Mevrouw Van Tulder.
Mevrouw Van Tulder: Dank u wel, voorzitter.
Drie minuten, heb ik gehoord van de griffie. Ik
probeer me daaraan te houden. We hebben de
afgelopen periode veel geleerd. Niet alleen door
de rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer, die
als doel hebben – wat niet iedereen in de gaten
heeft – ervan te leren, maar ook door een aantal
andere factoren waar ik nu niet op in wil gaan
vanwege de korte tijd die ons werd toebedeeld,
maar daaraan zijn we inmiddels gewend geraakt.
Ik beperk me dus tot het afscheid nemen. Natuurlijk van mijn fractiegenoot Kees Schröer,
daar kom ik dadelijk op, maar ik begin met een
paar andere mensen. Frank, hij zei zojuist al: "I'll
be back". Dat is heel goed. Frank, het feit dat de
Partij voor de Dieren en jij niet terugkomen in
Provinciale Staten is wat mij betreft een van de
meest teleurstellende resultaten van de verkiezingen. We hebben altijd met heel veel vertrouwen samengewerkt. Het voelde soms als een
deel van de fractie. We waren een goed team
op links. Bedankt daarvoor en hopelijk tot ziens.
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Paul, het was een enorme teleurstelling toen we
hoorden dat je niet terugkwam vanwege voorkeurstemmen van iemand anders. Ik wil je bedanken voor al je steun, want daar heb ik als
nieuw Statenlid heel veel aan gehad in de afgelopen vier jaar. Je zat naast me in de commissie
en dat heeft me vaak heel erg geholpen. Het
was een heel fijne samenwerking. Er is gelukkig
één positief puntje, namelijk dat er een vrouw in
de plaats komt zodat we in ieder geval met iets
meer vrouwen overblijven, want het is een treurige zaak zoals het er nu uitziet.
Mijn buurman Pierre Diederen is vertrokken – hij
houdt niet van dit soort aangelegenheden –
maar Pierre is wel iemand die, zoals de voorzitter zojuist ook al heeft gezegd, met heel veel
inzet en grote deskundigheid zijn bijdrage heeft
geleverd en die ik ook beschouwde als ons
team aan de linkerzijde.
Will, het is al veel gezegd, veel respect voor je
optreden als vicevoorzitter van de Staten en als
voorzitter van het presidium. Jammer dat je niet
terugkomt. Ik had je hier graag nog vier jaar als
voorzitter van het presidium gezien.
Het was verwacht, maar het is heel lastig, we
gaan afscheid nemen van Kees Schröer. Een
politicus met grote bevlogenheid. Een perfectionist. Hij bedrijft altijd politiek op inhoud en met
heel veel kennis van zaken. Dat is zoals je politiek zou moeten bedrijven. Kees heeft altijd het
voortouw genomen bij het formuleren van wensen en bedenkingen. Ik denk dat deze Staten
daaraan heel veel hebben gehad. Hij was bovendien altijd op tijd met het informeren van
onze Staten over amendementen en moties,
zoals dat hoort. Ik hoop dat mensen daar in de
toekomst een voorbeeld aan nemen. Frank
Wassenberg zei al dat Kees een Statenlid is met
een grote eruditie. Dat bleek in de moeilijke
dossiers die hij in de afgelopen periode behandelde. Dat deed hij altijd op een zeer zorgvuldige en weloverwegen wijze. Ik heb daar veel van
geleerd en ik heb daar veel respect voor. Dat
weet hij en ik wil dat graag hier in het openbaar
zeggen. Kees was dé ambassadeur voor de
Jeugdzorg, met een nooit aflatende inzet om
ervoor te zorgen dat Provinciale Staten bij de les
bleven en dat er vooruitgedacht werd. Namens
de jeugd van Limburg, Kees, bedankt. Dan Kees
als woordkunstenaar, sterk in de oneliners en
briljante vergelijkingen die niet altijd door iedereen werden begrepen, maar ik genoot ervan en
met mij vele anderen, dat weet ik. Kees is ad
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rem en de pirouette van mevrouw Clerx is daarvan een schitterend voorbeeld dat ik me altijd
zal blijven herinneren. Als collega en vriend is
Kees altijd positief en altijd bereid om te helpen.
Ik heb heel veel steun aan hem gehad en we
hadden het heel erg leuk samen. Kees, bedankt
en we doen het afscheid nog een keer in
GroenLinks-gezelschap over.
Dan rest mij alle vertrekkende collega's te bedanken voor de samenwerking. Felicitaties aan
de gedecoreerde leden van Provinciale Staten.
Het gaat u allen goed.
De voorzitter: De heer Frische.
De heer Frische: Voorzitter, beste collega's.
Graag wil ik ook van mijn kant gebruikmaken
van de gelegenheid om een paar woorden tot de
Staten te richten. Vandaag zijn we inderdaad
voor de laatste maal in deze samenstelling bijeen in onze politieke arena. Een arena die we
samen letterlijk en soms ook figuurlijk hebben
verbouwd. Het is er de afgelopen jaren soms
verhit aan toegegaan, maar wel vanuit een goed
hart voor Limburg. Laten we er geen doekjes om
winden, het is de laatste maanden al meermaals
aan de orde geweest: de start was verkeerd, het
was niet goed voor de sfeer, maar bovenal niet
goed voor Limburg. Het CDA heeft daar in ieder
geval van geleerd. Toch was het de afgelopen
jaren niet alleen maar kommer en kwel. De verhoudingen waren scherp, maar desondanks is
er de laatste jaren veel gerealiseerd voor Limburg. De negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van de economische crisis
zijn stevig bestreden. De werkloosheid in Limburg is het meest afgenomen van heel Nederland. Er is stevig geïnvesteerd in infrastructuur,
in weg- water- spoor- en in de sociale infrastructuur. Op het gebied van duurzaamheid zijn we
flink op weg om met stip nummer 1 te worden in
Nederland. De Floriade is flink op weg om een
succes te worden. Het WK wielrennen is naar
Limburg gehaald en we maken flinke stappen in
Maastricht Culturele Hoofdstad. De gebiedsontwikkeling staat stevig op de kaart en landbouw
en natuur zijn samen een nieuwe weg ingeslagen. De maatschappelijke organisaties die Limburg mede hebben gemaakt tot wat zij nu is,
mogen in de toekomst blijven rekenen op de
warme support van de provinciale politiek.
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Graag maak ik van dit moment gebruik om een
paar mensen in deze zaal in het bijzonder te
bedanken. Dan begin ik met onze voorzitter.
Beste Leon. Je hebt als voorzitter van deze
Staten de afgelopen jaren niet de gemakkelijkste periode van je leven gehad, maar zonder
meer wel de meest uitdagende. Ik weet van jou,
maar ook van je omgeving, hoe verschrikkelijk
veel tijd en energie je de laatste jaren in het
gouverneurschap hebt gestopt. Dat heeft ook je
directe omgeving ervaren, je echtgenote Resie,
je zoon, je schoondochter en je kleinkinderen.
Je hebt de afgelopen maanden een persoonlijke
keuze gemaakt om een andere invulling aan je
leven te gaan geven. Een besluit dat ik persoonlijk jammer vind, maar wel moet respecteren.
We zullen de komende maanden nog voldoende
stilstaan bij je afscheid, maar vanuit mijn rol, de
rol die ik vanmiddag formeel overdraag aan
Martijn van Helvert, wil ik je danken voor de fijne
en vooral ook menselijke samenwerking in de
afgelopen jaren en ik wil je alle geluk wensen
voor de toekomst. Je bent een Limburger en dat
blijf je. Ik ben ervan overtuigd dat de provincie
Limburg ook in de toekomst een beroep op je
zal mogen doen. Dank je wel.
Voorzitter, dan kom ik te spreken over de griffier
en haar team. Ook Janneke en haar medewerkers hebben het de afgelopen periode flink voor
de kiezen gehad. Ik hoop en wens van ganser
harte aan jullie allen toe dat de menselijke maat
in de volgende periode zal toenemen en jullie je
werk verder kunnen professionaliseren.
Voorzitter, graag benoem ik nu enkele mensen
in het bijzonder. Ik wil daarbij niemand tekortdoen. De gouverneur heeft zojuist al redelijk
breed gesproken over eenieder in deze zaal,
maar ik wil er graag enkele markante collega's
uithalen die een bijzondere invloed hebben gehad op mijn functioneren als fractievoorzitter en
die de volgende periode niet terugkomen.
Waar kan ik dan beter mee beginnen dan met
Ingrid? Lieve Ingrid. We hebben het elkaar de
laatste jaren vanuit onze verschillende rollen
niet gemakkelijk gemaakt. Op sommige momenten had ik je echt, spreekwoordelijk, achter het
behang of achter de doeken willen plakken.
Maar ik heb respect voor de wijze waarop jij de
afgelopen jaren tegen de wind in hebt geroeid
en invulling hebt gegeven aan je rol als leider
van de oppositie, al dan niet in een gelegenheidscombinatie met de SP van Thijs Coppus.
Je hebt besloten een stapje terug te doen en de
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actieve politiek vaarwel te zeggen. Graag dank
ik jou voor je bijdrage aan Limburg, de momenten waarop we ook samen hebben opgetrokken
en ik wens je zakelijk, maar bovenal privé, alle
geluk voor de toekomst. Wij komen elkaar zonder meer weer tegen.
Voorzitter, een woord van dank wil ik ook uitspreken aan het adres van collega Jos van Rey.
Het werd zojuist al gezegd dat hij morgen weer
opnieuw wordt geïnstalleerd, maar dit is het
laatste moment dat ik hier vanaf het katheder
kan spreken in deze rol en ik wil dat moment
niet voorbij laten gaan. Beste Jos, we waren het
de afgelopen jaren niet altijd met elkaar eens,
maar ik heb groot respect voor je inzet, voor je
betrokkenheid en je grote werklust. Het 'Wirtschafswunder Roermond' als ik het dan toch zo
mag noemen, dat mag er zijn. Zonder jouw grote inzet en betrokkenheid zou Roermond nog
steeds een klein provinciestadje zijn. Vanaf deze plek als fractievoorzitter van het CDA mijn
welgemeende complimenten. Je bent nog niet
weg en zoals ik zojuist al zei, word je morgen
opnieuw geïnstalleerd, maar naar eigen zeggen
zul je over enkele maanden afscheid nemen van
onze Staten en geïnstalleerd worden als senator. Ik wens je ook in die rol heel veel succes en
ik ben ervan overtuigd dat je tot het einde van je
politieke leven, en waarschijnlijk ook daarna, je
zult blijven inzetten voor Roermond, voor Midden-Limburg, voor onze provincie en voor Nederland. Het ga ook jou goed.
Voorzitter, dan kom ik bij collega Paul Wessels.
De man die politiek Limburg de afgelopen jaren
leerde hoe het is om te relativeren. Een vriendelijke man die echter duivels goed wist hoe de
hazen lopen, maar nadrukkelijk koos voor de
inhoud en vooral voor zijn eigen overtuiging.
Soms met de coalitie mee, soms met de oppositie, maar altijd vanuit zijn eigen overtuiging en
zijn kracht. Beste Paul, heel, heel, heel erg
jammer dat je ons ongewild gaat verlaten. Ook
voor jou alle geluk en alle succes voor de toekomt.
Een woord van dank ook aan collega Kees
Schröer. Een aantal andere collega's heeft daar
zojuist ook al over gesproken. De Jeugdzorg
was en is van ons allemaal, maar soms leek het
erop alsof de Jeugdzorg een beetje meer van
Kees was dan van de anderen. Dat symboliseerde zijn betrokkenheid en compassie met de
jeugd die onze toekomst heeft, maar ons wel
keihard nodig heeft om een toekomst te krijgen.
Dank voor je niet aflatende inzet in deze Staten.

pagina 21

Wij zullen er met ons allen voor zorgen dat jouw
erfgoed wordt gekoesterd.
Ook Frank Wassenberg heeft voor mij een bijzondere plek ingenomen. Net als Jeugdzorg is
dierenwelzijn iets van en voor ons allemaal. We
hebben er dankzij Franks inzet en betrokkenheid de laatste jaren alleen nadrukkelijker bij
stilgestaan en dat heeft ook tot enkele besluiten
geleid die er anders wellicht niet waren geweest.
Frank, ook jij komt tegen je zin niet terug in deze
Staten. Ik wens jou alle succes in de toekomst
en hoop en vertrouw erop dat jouw gedachtegoed ook in de nieuwe Staten wordt opgepakt.
Dan, voorzitter, zou ik nog bijna twee gedeputeerden vergeten die na deze coalitieperiode
niet terugkomen. Dan heb ik het natuurlijk over
Odile Wolfs en Jos Hessels.
Beste Odile, namens onze fractie dank ik jou
voor de prettige samenwerking in de afgelopen
tientallen jaren. Je weet dat toen ons jongste
Statenlid, Joey Gommans, nog niet geboren
was, jij al een eerste Statenperiode achter de
rug had. Odile, ik wens je alle succes en alle
geluk voor de toekomst toe en hoop dat je in alle
opzichten een aantal mooie nieuwe uitdagingen
en geluk zult vinden.
Voorzitter, Jos Hessels is als zittend Kamerlid
tussentijds toegetreden tot het college van Gedeputeerde Staten na het vertrek van Herman
Vrehe. Beste Jos, door je kennis van zaken en
je kundigheid heb je een aantal complexe dossiers, waaronder het Essent-dossier, soepel
weten af te ronden. Daar waar Limburg op dat
moment grote behoefte had aan kennis en kunde op het gebied van economie in combinatie
met een goed netwerk, was jij de juiste man op
de juiste plek. Veel succes ook voor jou in de
toekomst en ik hoop dat we ons in politiek en
bestuurlijk Limburg tegen zullen blijven komen.
Voorzitter, ik sta hier met een dubbel gevoel.
Enerzijds dankbaar voor de goede dingen die
we de afgelopen periode met elkaar hebben
gerealiseerd. Anderzijds met een knoop in mijn
maag omdat ik vandaag voor de laatste keer
met onze huidige fractie mag samenwerken.
Van de achttien zittende leden zullen er na vandaag vijftien niet meer terugkomen. Soms omdat
ze zelf dat besluit hebben genomen en soms
omdat de kiezer ons onvoldoende zetels heeft
gegund om terug te komen.
Beste vrienden, ontzettend veel dank voor jullie
niet aflatende inzet en betrokkenheid in de afge-
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lopen vier jaar. We waren een hecht team en die
herinnering houd ik graag vast voor de toekomst. Tijdens ons afscheidsetentje volgende
maand wil ik jullie graag apart toespreken, maar
enkele uitzonderingen wil ik daar graag op maken. Laat ik beginnen, dat is al eerder gememoreerd, met onze collega Will Scheepens.
Beste Will, je hebt de afgelopen vier jaar een
van de meest onderschatte functies mogen invullen, namelijk vicevoorzitter van de Staten en
voorzitter van het presidium. Politiek gezien
misschien niet de meest sexy functie, maar een
onmisbare rol voor het goed functioneren van de
Staten. Je hebt altijd getracht je onafhankelijke
rol te bewaken, hetgeen soms tot stevige discussies tussen ons tweeën leidde, maar uiteindelijk zijn we wel altijd met respect voor elkaar
en elkaars opvattingen uiteen gegaan. Dank
voor jouw inzet en je betrokkenheid. Het ga je
goed.
Een woord van dank ook aan twee collega's die
vandaag, de gouverneur heeft het zojuist al
gezegd, een Koninklijke onderscheiding hebben
mogen ontvangen. Funs Boijens die zelf het
besluit heeft genomen om zich niet meer te
kandideren voor de Staten. Funs, ik denk dat de
Koninklijke onderscheiding die jij vandaag hebt
gekregen, zeer op haar plek is. Heel hartelijk
dank voor je betrokkenheid en je inzet in de
fractie, dank je wel.
Lieve Marij, voor jou is het wranger, laat ik dat
maar gewoon zeggen. Je was graag teruggekomen en je hebt ervoor geknokt, maar het is
ons niet gegund. Vanaf deze plek zeg ik jou
heel, heel veel dank voor de fijne samenwerking, voor alles wat je voor het CDA hebt betekend, voor alles wat je voor die duizenden vrijwilligers hebt betekend, maar vooral wat je voor
die duizenden vrijwilligers de komende jaren
nog gaat betekenen. Je bent een CDA’er in hart
en nieren. Ik dank je voor de fijne samenwerking. Ik hoop dat de betrokkenheid die jij al die
jaren aan de dag hebt gelegd voor je Statenlidmaatschap, tijdens je Statenlidmaatschap, zal
blijven. Dat jij die CDA’er blijft, die vooruitgeschoven post van ons, die laat zien waarom wij
met elkaar midden in de samenleving staan.
Heel veel dank daarvoor en ik hoop dat wij ons
de komende jaren nog heel vaak blijven zien. Ik
ben er vast van overtuigd dat jij ook vanuit je
nieuwe rol als voorzitter van de Zonnebloem
voor die vrijwilligers blijft opkomen en bij ons,
degenen die in dit geval wel verder mogen, op
de trom zult blijven slaan om de maatschappelij-
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ke organisaties die plek te geven die ze verdienen. Heel erg dank.
Voorzitter, tot slot een woord van dank aan de
collega's binnen de coalitie. Peter en Piet, de
fractievoorzitters van de PvdA en van PNL, heel
veel dank voor jullie fijne samenwerking, de
collegialiteit en ook de humor waarmee we de
moeilijke momenten van de afgelopen jaren
konden relativeren en uiteindelijk toch de club bij
elkaar konden houden.
Afrondend, voorzitter. Als scheidend fractievoorzitter van het CDA wens ik Limburg een stabiele
toekomst toe met een coalitie die kan rekenen
op draagvlak in onze samenleving en die haar
verantwoordelijkheid zal nemen voor een krachtige en toekomstbestendige provincie. Nog een
kleine suggestie voor de onderhandelaars: presenteer een eventueel coalitieakkoord op iedere
dag, maar nooit meer op vrijdag de 13e. Dank u
wel.
De voorzitter: Mevrouw Muijs.
Mevrouw Muijs: Voorzitter, collega's en vrienden. Ik wil beginnen met iedereen in dit huis te
bedanken die ik de afgelopen zestien jaar ben
tegengekomen. Ambtenaren, griffie, gedeputeerden, commissarissen van de Koningin,
mensen die positief waren, mensen die bereid
waren om je te helpen. Ik heb daar heel goede
en positieve gedachten aan overgehouden.
Vandaag vertrekt bijna 75% van de Statenleden.
Dit is een enorm groot aantal. Voor de een is dit
een bewuste keuze en voor de ander is dit een
grote teleurstelling. Een teleurstelling is ook dat
ook nu weer de provinciale verkiezingen gedomineerd werden door de landelijke politiek. Dat
is echt niet nieuw, zoals met name de media
suggereren. Ik ben in 1995 in de Staten gekomen in een fractie van veertien leden. Ook toen
was de invloed van de landelijke politiek gigantisch groot, want voor ons gold toen het Bolkestein-effect. In 2003 won de Partij van de Arbeid
de verkiezingen op 'het kontje van Wouter Bos'.
Hiermee benoem ik dan ook het meest frustrerende onderdeel van ons functioneren als volksvertegenwoordiger in Provinciale Staten. Voor
de burger zijn wij de 'ver van ons bed show' en
hij of zij laat de keuze weinig of niet beïnvloeden
door wat wij hier doen. Dit, terwijl hier op veel
terreinen voor de Limburgse burgers belangrijke
besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld: hoe
gaan wij om met onze ruimte in Limburg? Hoe
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houden wij de verhouding bedrijfsleven en wonen versus natuur en water? Is het openbaar
vervoer goed en betaalbaar? Zijn de milieuvergunningen aan de maat zodat ik veilig naast een
groot bedrijf kan wonen? Maar ook besluiten
over het aansturen en het initiëren van belangrijke zaken zoals de aandacht voor de vergrijzing en de verjongingsslag die Limburg moet
maken of voor de ombuiging van de maakindustrie naar een meer innovatieve industrie.
Helaas blijven wij voor de burgers veelal
onbekend en dus ook onbemind.
Voorzitter, hoewel vernieuwing in een democratisch orgaan noodzakelijk is, ben ik wel geschrokken dat van de huidige Statenleden bijna
75% verdwijnt. U memoreerde daar al aan, net
zoals collega Scheepens. Hierdoor verdwijnt
ook een groot stuk van het collectief geheugen
in dit huis. Dat is niet goed voor het democratisch proces. Je hebt in een volksvertegenwoordiging collectief geheugen nodig en politici die
zelf de geschiedenis hebben meegemaakt en
die de regels en het reglement van orde kennen.
Zonder deze kennis kunnen Gedeputeerde Staten en de ambtenaren bepalen welke informatie
zij voldoende vinden voor de Statenleden zonder dat zij hierin worden gecorrigeerd. Dat is
geen goede zaak en dit betekent dat de griffie
de komende vier jaar hierin een enorme verantwoordelijkheid krijgt.
Voorzitter, de verkiezingsuitslag kan een omslag
betekenen in deze provincie. Voor de eerste
keer in de historie, en dan neem ik de KVP mee,
is het CDA niet de grootste partij. Dat is goed
voor Limburg, maar ook voor de partij zelf. Het
is belangrijk voor elke partij om op zijn tijd nederigheid te leren betrachten. Dat is gezond en het
versterkt het integriteitbesef. Ook zal morgen de
PVV hier haar intreden doen. Niet bescheiden,
zoals dat met een nieuwe partij gebruikelijk is,
maar direct met tien Statenleden. Dat belooft
een spannende periode te worden, maar ik
spreek de hoop uit dat men in 2015 wel met
trots op deze nieuwe periode terugkijkt. Want,
voorzitter, dit is geen periode geweest waar wij
als Staten trots op moeten zijn. Dualisme en
controle waren voor enkele partijen niet meer
dan enkele woorden op een vel papier. Hiermee
gingen wij twaalf tot zestien jaar terug in de tijd,
namelijk naar de periode voor 1995. Toen ik in
1995 in Provinciale Staten kwam, was dualisme
– en dan bedoel ik een positief kritische geluid –
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in dit huis totaal onbekend. Controle van Gedeputeerde Staten vond nauwelijks plaats. Onderzoek naar zaken die fout waren gegaan, had
nog nooit plaatsgevonden. In 1995 kwam daar
verandering in. De SP kwam in de Staten in de
persoon van Peter van Zutphen en de VVD’er
Jos van Rey als ervaren Tweede Kamerlid. Beiden vanuit een heel andere invalshoek, maar
met eenzelfde doel: er moest meer transparantie komen in het provinciehuis, misstanden
mochten niet meer worden toegedekt en Provinciale Staten moesten hun rol als controlerende
instantie serieus gaan nemen. In die periode
kwam er bijvoorbeeld een onderzoek naar Primosa. Dit ging natuurlijk niet geruisloos en het
zorgde ook voor spanningen tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, tussen de
coalitiepartijen CDA, Partij van de Arbeid en
VVD en ook binnen de fracties waar de vernieuwers tegenover de gevestigde orde kwamen
te staan. Echter, de vernieuwers wonnen het
pleit en de periode 1999–2007 kenmerkte zich
als een periode waarin de Staten veel dualistischer gingen opereren. Men was kritisch richting
Gedeputeerde Staten en er kwam een actievere
rol van Provinciale Staten. De agenda werd door
alle partijen bepaald op basis van argumenten.
Over het belang van de agendering was men
het meestal eens. Verschillen hadden meestal
betrekking op de inhoud en zo hoort dat ook.
We hadden een Controlecommissie en een
onderzoekscommissie die serieus en zonder
politieke kleuring kritisch hun onderzoeken deden en adviezen uitbrachten. De onderlinge
relaties waren zodanig dat het zelfs regelmatig
bij de algemene beschouwingen gebeurde dat
de coalitiepartijen niets binnenhaalden en alleen
GroenLinks – toen onder leiding van Karin Kienhuis – succes boekte. Voorstellen werden
meestal op de inhoud beoordeeld en werden
niet afgeschoten omdat men een oppositiepartij
geen succesje gunde. Een verzoek om een
interpellatiedebat van een kleine oppositiepartij
werd ten principale niet geweigerd, zelfs al vonden de coalitiepartijen dat de provincie hier geen
taak in had. De oppositiepartij vond blijkbaar van
wel en ik wijs naar het AWACS-debat dat we
hier hebben gevoerd.
Voorzitter, ik spreek vandaag echter de hoop uit
dat door de komst van de PVV in dit huis en het
grote verlies bij het CDA en de Partij van de
Arbeid de tijden van voor 2007 weer zullen herleven. Dat de nieuwe coalitie de oppositie met
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argumenten zal proberen te overtuigen in plaats
van haar met strakke reglementen de mond te
snoeren. Alle partijen in dit huis hebben in principe hetzelfde doel, namelijk om samen te werken aan een provincie Limburg waar het voor de
burger goed werken, wonen en leven is. Dat
betekent een gezond vestigingsklimaat, een
goed opgeleide bevolking en voldoende ruimte
om te leven. Daar heb je geen pakken glossy
magazines voor nodig of oeverloze praatsessies, maar duidelijkheid, durf en daadkracht. Dat
is wat de provincie Limburg nu nodig heeft. Het
gaat jullie allemaal goed.
De voorzitter: De heer Coppus.
De heer Coppus: Voorzitter, dank u wel. Ik
spreek vandaag helaas als een van de laatste
overgebleven Statenleden. Driekwart van deze
Provinciale Staten neemt vandaag afscheid, dat
is vandaag inderdaad al eerder gezegd. Afscheid nemen doet altijd pijn. Hoezeer je het de
afgelopen tijd ook met elkaar oneens bent geweest, hoe vaak je ook hebt gediscussieerd,
hoe vaak we het hier bijna letterlijk hebben verbouwd, uiteindelijk moeten we ons realiseren
dat iedereen die hier in deze Provinciale Staten
zit, hier zit vanuit een betrokkenheid. Vanuit
maatschappelijke betrokkenheid, vanuit het
gevoel om de wereld te verbeteren. Dat moeten
we ons vandaag na deze periode wel realiseren.
Dat doet inderdaad pijn. Toch alle waardering
voor de collega's die nu vertrekken. Ik kan niet
iedereen persoonlijk noemen, maar Ingrid,
Alouis, Paul, Kees, altijd hebben we geprobeerd
om met elkaar de samenwerking op de inhoud
te zoeken en ik wil jullie daarvoor danken. Maar
nogmaals, dat geldt voor alle Statenleden die
vandaag afscheid nemen.
Voordat ik naar mijn eigen fractie ga, wil ik twee
mensen in het bijzonder bedanken. Allereerst
Frank Wassenberg. Frank, helemaal onverwacht kom jij niet meer terug in deze Staten. Dit
is een groot verlies, want jij hebt bewezen dat
de Partij voor de Dieren veel meer is dan een
one-issuepartij zoals sommigen wel eens
durven te beweren. Tegelijkertijd liet je zien dat
de manier waarop wij als samenleving omgaan
met de dieren de maatstaf voor alles is. Frank,
ik wil je hartstikke bedanken voor de afgelopen
jaren, voor de samenwerking en ik hoop je heel
snel terug te zien.

pagina 24

Daarnaast Will Scheepens. Als voorzitter van
het presidium en ook vaak voorzitter van deze
Staten heb je ons door roerige tijden geloodst.
Ondanks jouw soms lastige positie bleef je
nuchter en onafhankelijk. Met jou verdwijnt een
enorme brok deskundigheid uit deze Staten.
Will, bedankt voor alles en ik hoop jou ook vaak
terug te zien.
Voorzitter, dan naar mijn eigen fractie. Ik zei
zojuist al dat afscheid nemen soms pijn doet.
Misschien is het wel zo dat je als partij alleen
maar groot kunt zijn als je ook leert met verliezen om te gaan, maar als je afscheid moet nemen van vijf mensen, dan doet dat natuurlijk
heel veel pijn. Om deze reden is Peter Visser er
vandaag ook niet. Peter vond het te moeilijk om
hier in ons midden te zijn, maar we zullen natuurlijk als fractie op onze manier afscheid nemen van Peter.
Dan de andere mensen die er zijn van onze
fractie. Elke, samen met Edwin was jij onze
deskundige op het gebied van openbaar vervoer. Buurtbussen, lijnbussen, belbussen, je
wist overal van af en je kende ook vast nog de
bushaltes. Naast jouw politieke verhalen wist jij
ons te boeien met je persoonlijke verhalen.
Jouw geschiedenis, de tijgers, tornado's, Amerika, je wist ons te boeien. Na het overlijden van
je man heb je bewust gekozen om het wat rustiger aan te doen, maar desondanks bleef je bij
ons betrokken. Elke, dank je wel.
Leny, de steun en toeverlaat van onze fractie en
de SP in Maastricht, onze wandelende bibliotheek. Door jouw enorme kennis van zaken wist
je telkens de vinger op de zere plek te leggen.
Niet iedereen kon of wilde dit meteen begrijpen.
Pas tijdens de laatste Statenvergadering heb je
gelijk gekregen. Je hebt bewezen dat je soms
door moet bijten om uiteindelijk ook je gelijk te
krijgen. Leny, dank je wel.
Rob, fijne collega en reismaat naar het hoge
noorden, na acht jaar neem je afscheid als Statenlid. Als woordvoerder in de commissie Ruimte liet jij je door niemand de mond snoeren. Niet
door racers uit Venray en niet door de Staten.
Lang was je het gezicht van de SP in NoordLimburg. Inmiddels sta je niet meer alleen in het
hoge noorden en heb je Emile Roemer en een
actieve club om je heen verzameld. De herindeling gaat niet door en de weg ligt open voor
raadslidmaatschap in 2014 en dan kom je Paul
Wessels waarschijnlijk nog wel tegen. Rob,
dank je wel.
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Tenslotte Linda. Een van de drijvende krachten
achter de steun voor de Kledingbank en de Limburgse Jeugdzorg. Het afscheid als Statenlid is
onverwacht en niet fijn, maar uiteindelijk is het
helaas niet anders, we zullen door moeten
gaan. Ik zal de zakken drop en winegums
tijdens de Statenvergadering missen, maar
uiteindelijk zullen we vooral jou als collega, als
Statenlid, missen. Linda, dank je wel.
Dank u wel.
De voorzitter: De heer Wessels.
De heer Wessels: Dank u wel, voorzitter. Op de
eerste plaats vind ik het heel erg fijn dat er meer
mensen op de publieke tribune zitten dan in de
zaal. Niet omdat er zoveel leden afwezig zijn,
want dat valt best nog wel mee, maar omdat ook
onze partners, familieleden, vrienden en kennissen toch een beetje in de gaten hebben gekregen na deze lange zit waar we eigenlijk mee
bezig zijn. Het is best wel goed dat het thuisfront
dit zo nu en dan goed meekrijgt. Inderdaad,
33 jaar geleden mocht ik als raadslid in Gennep
beginnen. De afgelopen november zijn er verkiezingen gehouden, wat de herindelingverkiezingen hadden moeten zijn, en zit ik weer in de
raad. Ik heb toen van Ingrid van Engelshoven,
de landelijke voorzitter van D66 permissie gekregen om twee taken tegelijkertijd uit te voeren,
maar ik zou moeten kiezen op het moment dat
ik op twee maart beide functies zou krijgen. Ik
hoef nu niet te kiezen, dus ga ik gewoon door
ste
met mijn 34 jaar in Gennep. Het doet natuurlijk
pijn en vooral omdat ik de laatste tijd e-mails
krijg van maatschappelijke organisaties en
personen die gaan over de inhoud van waarmee
we bezig zijn geweest. Dan denk ik: verdorie,
wat is er nog veel te doen, daaraan had ik graag
mee willen doen. Ik had hier vanaf morgen ook
graag mee willen doen, zeker als er tien nieuwe
Limburgse kanjers in deze arena verschijnen.
Vanuit D66 zijn we van een naar twee leden
gegaan. Het hadden er natuurlijk drie moeten
zijn, maar goed het kan soms tegenvallen. Met
de twee nieuwelingen heb ik vandaag de eerste
fractievergadering gehad. Als adviseur mag je
ook iets doen. Ik heb gezegd: D66, Limburg en
de mensen zijn me lief en jullie mogen voor
200% op mij blijven rekenen. Dat geldt ook voor
meerderen in Limburg, want ik ga mezelf niet
verloochenen.
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Dank aan heel veel mensen in en rond het gouvernement. Allen maken eigenlijk onlosmakelijk
deel uit van een grote keten, waarbij alle schakels er evenveel toe doen. Speciaal dank aan
de bodes die er altijd waren, ook ‘s avonds laat.
Dat geldt ook voor de mensen die ons huis
schoonmaken. Als ik ’s morgens vroeg uit Gennep kwam, waren zij altijd vriendelijk en als ik ’s
avonds laat wel eens wegging, waren ze ook
vriendelijk. Heel erg bedankt, want dat zorgt
ervoor dat het hier wel een thuis is als je komt.
Natuurlijk geldt dat voor de catering, maar ook
voor de vele hard werkende medewerkers van
de griffie. Janneke, hartstikke bedankt. Ook Jo
zat er eerder, waarmee ik als eerste griffier kennis mocht maken toen het dualisme kwam. Maar
ook voor de tussenpaus, Harm Waterborg. De
medewerkers van de griffie. Mijn eigen fractiemedewerkster Marjolein vroeg een keer bezorgd: “Paul, wat is er toch met de griffie aan de
hand? Ik krijg zo maar mailtjes – en niet één
keer – na twaalf uur ’s nachts.” Die persoon
hebben we aangesproken, het was geen dame,
dus gemakkelijk genoeg na te gaan – en hij zei:
“Als je bij de griffie werkt, dan is dat niet gewoon
werken, dat is een roeping.” Dat zijn onze medewerkers bij de griffie, zij zien het als een roeping. Dat hebben wij ook als zodanig ervaren.
Hartstikke bedankt.
Natuurlijk wil ik de ambtenaren niet vergeten.
Ook zij zijn zeer loyaal, dat is mijn ervaring gedurende de afgelopen twaalf jaar. Of je nu in de
oppositie zat of in de coalitie of in de niet-coalitie
zoals ik dat zelf altijd noemde, zij waren altijd
voor je paraat en ze maakten geen onderscheid
tussen de personen van de oppositie of van de
andere kant. Natuurlijk ook dank aan de collegeleden en de nieuwe directeur. Ik denk dat hij een
heel mooie en zware klus krijgt, zeker met de
vernieuwingen in een nieuwe transparante omgeving.
Natuurlijk ook dank aan de pers. Toen ik vrijdag
wist dat het niet ging lukken, was het eerste
waaraan ik dacht – zo zit ik in elkaar – dat ik in
een persbericht duidelijk moest maken dat Wessels niet terugkomt en dat Marieke Zijp, het
nieuwe talent van D66, heeft gewonnen. Wat
dat betreft heb ik gezegd: hartstikke bedankt,
want jullie waren er altijd. Ook als het ons niet
zo erg goed uitkwam.

Wolfs. Als ik een bijdrage had over welzijn of
jeugd of onderwijs keek ze mij aan en dan dacht
ze: Ja, Wessels. En dan zei ik: Ja, dat klopt.
Deze tekst is zo mooi, jij kent degene die dit
heeft geschreven. Dat was dan Martinet Roling
en dat werd meteen herkend. Hartelijk dank,
Martinet. Zij is ook aanwezig.

Ik heb mijn medewerkster Marjolein al genoemd.
Maar ook Martinet Roling en dan kijk ik even
naar onze medecollega en politica mevrouw
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Ik wil eindigen met een politiek statement. Ik kan
het niet laten. Dat zat eigenlijk opgesloten in de
boodschap waarmee ik campagne voerde: Limburg voor een menselijke aanpak. Die boodschap wil ik verder uitdragen met oprechte dank
aan alle kiezers die de nieuwe bemanning hebben gekozen die hier vanaf morgen het schip
bemant en in deze Statenzaal zit. Als D66’er
Paul Wessels heb ik respect voor alle kiezers.
Zij zijn me allemaal even lief, of ze nu van de
VVD zijn, het CDA of D66, dus ook van de Partij
voor de Vrijheid. Alle fracties, groot en klein,
vanaf morgen succes ermee. Zorg in ieder geval
voor die menselijke Limburgse aanpak. Mevrouw Stassen, als u mij hoort, luister eens. Ik
heb u een paar keer ontmoet en eigenlijk vind ik
u best een toffe vrouw, maar nu gaat het om de
politieke boodschap. Op voorspraak van heel
veel kiezers gaat u morgen als grootste partij
aan de slag. U zegt: Limburg teruggeven aan de
Limburgers. Ik heb het er met mijn vrouw over
gehad, maar wij komen er niet goed uit. Op zich
is het prima. Maar, beste leden van de Partij
voor de Vrijheid, bedenk wel dat er – gelukkig –
een heel grote diversiteit is aan Limburgers. Er
zijn heel veel soorten. Ga dan ook naar álle
Limburgers.
Je hebt Zuid-Limburgers, Noord-Limburgers,
Midden-Limburgers. Je hebt Limburgers die
willen samenleven met iemand van het andere
geslacht, je hebt er die willen samenleven met
hetzelfde geslacht. Dat geldt ook voor leven,
wonen en werken. Je hebt Chinese Limburgers,
Molukse, Ghanese, Marokkaanse, Turkse Limburgers en zelfs Duitse Limburgers. Limburgers
die van origine zo zijn omdat ze zo zijn opgevoed. Het zijn christenen, het zijn humanisten,
het zijn moslims, het zijn joden. Alstublieft, laat
het alle Limburgers goed gaan. Dank je wel.

pagina 26

De heer Van Dijk: Voorzitter, dank u wel. Ik ben
verrast, want ik had me niet aangemeld voor de
sprekerslijst en ik krijg toch het woord. Dat kan
ook heel goed. Er zijn al heel veel mooie en
goede woorden gezegd en er zijn ook inhoudelijk stevige statements gemaakt, ook over de
afgelopen periode en over de periode die voor
ons ligt. Ik denk dat ik me wat dat betreft kan
aansluiten bij diegenen die het gevoel hebben
uitgesproken dat het wat weemoedig stemt om
afscheid te moeten nemen van mensen – van
welke partij dan ook – waarmee je in de loop der
jaren vertrouwd bent geraakt in de samenwerking, in commissieverband, in het presidium en
in deze Staten, met de een wat meer en met de
ander wat minder. Zeker degenen die er na
vandaag niet meer bij zijn in deze Staten. Van
mijn kant zou ik ook alle vertrekkende Statenleden, alle vertrekkende collega's, met name ook
de collega’s van mijn eigen fractie, bij deze willen bedanken voor die samenwerking en hen
alle goeds willen toewensen. De gedecoreerden
in het bijzonder natuurlijk gefeliciteerd met hun
Koninklijke onderscheiding. Ik heb het voorrecht
dat ik herkozen ben en dat ik nog vier jaar ertegenaan mag gaan. Dat zal ik met onze nieuwe
fractie ook volop gaan doen in deze komende
periode, in de geest zoals Paul Wessels dat op
een voortreffelijke manier zojuist verwoordde. In
die zin zal onze fractie zich daar ook maximaal
voor inzetten.
Dank u wel.

Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de
vergadering. Ik hoop dat u nog een aantal mooie
uren hier in het gouvernement met elkaar verpoost. De vergadering is gesloten.
(Einde van de vergadering om 15.55 uur.)

De notulen van de vergadering van 9 maart
2011 zijn door Provinciale Staten goedgekeurd
in hun vergadering van 23 mei 2011:

Mevr. drs. J.J. Braam, griffier

7. Sluiting
Dhr. L.J.P.M. Frissen, voorzitter
De voorzitter: Dank u wel. We zijn hiermee aan
het einde gekomen van deze officiële zitting. Ik
zou nog twee opmerkingen willen maken. Ik
verzoek alle mensen die hier aanwezig zijn en
die geen Statenlid zijn naar de Grote Staat te
gaan hier beneden voor een receptie. Verder
verzoek ik alle afscheidnemende leden en nietafscheidnemende leden zich te vervoegen aan
de trap hier naar beneden toe waar een staatsiefoto, zoals dat heet, zal worden gemaakt. De
Statenleden die afscheid nemen krijgen hun
afscheidscadeau in de Grote Staat overhandigd.
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