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Aanwezig zijn: 

mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren H. Dijksma (VVD), J. de Graaf (CDA) en 

W.G. de Raad (VVD), leden van het college van Gedeputeerde Staten; 

de heren R.Th. van der Avoort (VVD) en W. Baarsen (ChristenUnie), mevrouw J.S. Binnerts-de Jonge 

(VVD), de heren B. Brand (ChristenUnie), J.L. Crebas (D66) en M. van Daalen (ChristenUnie), mevrouw 

M.L. Ebbens-Smit (VVD), de heren C.W. van Erk (VVD) en C.J.M. Goossens (PvdA), mevrouw 

K.J.H. Hasper-Wolters (CDA), de heren R.E. Haverkort (GroenLinks) en F.G. Hoekstra (CDA), de dames 

E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), M.W. de Jong (D66) en F.T. Joosse (ChristenUnie), de heren 

J. Kalkman (fractie-Kalkman), W.P. Keur (VVD), G.J. Kolstee (CDA), H.A. Kramer (VVD), C.J.J. de Kroon 

(CDA), F.D. van Kuik (PvdA), C.A.A.A. Maenhout (VVD), W. van der Meulen (VVD), A.B. Mossad (CDA), 

R.T. Oost (CDA), J.W. van der Pijll (GroenLinks), J. Purvis (VVD), E. Schaap (GroenLinks), J.P. Slicht 

(PvdA), I.J.W. Valk (PvdA), J.P. Visser (fractie-Visser) en L.D. van der Wal (D66), mevrouw M.P.M.M. van 

der Wee (GroenLinks), de heer R. de Wit (SGP), mevrouw C.T. Zelvelder-van der Laan (PvdA) en de heer 

P. Zijlstra (CDA). 

 

Afwezig zijn: 

de heren T. van Amerongen (VVD), M. Bogerd (SGP), J.M. Bos (PvdA) en G.W. Bulk (VVD), mevrouw 

M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de heer A.H.R. Leijten (CDA) en mevrouw I. Maters-Meuleman (CDA). 

 

Voorzitter: 

de heer mr. M.J.E.M. Jager, Commissaris der Koningin. 

 

Griffier: 

de heer T. van der Wal, griffier. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter: Dames en heren. De vergadering is geopend. 

Ik deel u mede dat voor deze vergadering berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heer 

Van Amerongen, mevrouw Creemers, de heren Bulk en Leijten, mevrouw Maters en de heer Bogerd. 

Ik heb begrepen dat de heer Bos wellicht later zal komen, maar dat is - als ik het goed heb begrepen - 

niet geheel zeker. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Voorstel inzake Bestuursovereenkomst Zuiderzeelijn 

De voorzitter: Ik meld u dat op uw tafels is uitgelegd een brief van de heer Alders, de voorzitter van de 

regionale stuurgroep Zuiderzeelijn, waarin hij melding maakt van een tekstwijziging in de artikelen 13.6 

tot en met 13.10 van de bij u voorliggende bestuursovereenkomst. Die wijziging heeft betrekking op de 

positie van de partijen waarbij sprake is van financiering op basis van aandelen. Het gaat om de situatie 

waarin zich een waardedaling van de aandelen zal voordoen en de afspraken daarover tussen rijk en 
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regio. Het is van belang dat u weet dat de tekst van die artikelen in de bestuursovereenkomst met de 

datum 10 juni is teruggedraaid naar de tekst van een eerder concept, het concept van 7 juni, dat u niet 

hebt ontvangen. Wij hebben ontdekt dat die tekst door het rijk was aangepast zonder dat de 

onderhandelingsdelegatie van de regio daarmee had ingestemd. 

Ten tweede vraagt de heer Alders in zijn brief een zeker mandaat aan degenen die uiteindelijk de 

bestuursovereenkomst moeten ondertekenen om op niet essentiële punten tot tekstwijzigingen te 

kunnen overgaan als dat in het nadere contact tussen rijk en de regio nodig zal blijken. Uiteraard zal dat 

op essentiële onderdelen niet meer gebeuren. Ik zeg u toe dat ik, als mij dat mandaat wordt gegeven, 

dat in ieder geval in overleg met het college zal doen en de Staten daarover zo snel mogelijk zal 

informeren. Ik verzoek u dit in uw beschouwingen te betrekken. 

Ten derde meld ik u dat in het Statenvoorstel, net iets anders dan in de nota over de denkrichting van de 

financiering, ten onrechte de indruk wordt gewekt dat bij het college nu al de gedachte zou bestaan uit 

eventuele rekeningoverschotten een bijdrage in deze te vormen reserve te storten. Dat is in theorie een 

mogelijkheid, maar het is niet zo dat het college daarvoor op dit moment kiest. De tekst in het Staten-

voorstel wijkt iets af van de denkrichtingnotitie die in de commissie aan de orde is geweest. In de denk-

richtingnotitie is het standpunt van het college verwoord. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Wij mogen verwachten dat de Zuiderzeelijn vandaag een stap 

dichterbij komt. De aanleg van de Zuiderzeelijn heeft al een behoorlijk lange geschiedenis, zeker in dit 

gebied. Ik kan mij herinneren dat wij een Maatschappij tot Aanleg van de Zuiderzeelijn hadden en die 

maatschappij allerlei acties ondernam. Op mijn kantoor heb ik zelfs nog een mousepad met "Groningen 

en Schiphol, 35 minuten" liggen en ik heb ook metalen blokjes voor een whiteboard met de tekst "meten 

is zweven" en "het is mij om het zweven" et cetera. 

In dit gebied hebben wij een aantal jaren geleden een eerste dwarsligger neergelegd, als markering van 

het begin van de Zuiderzeelijn. Op die eerste dwarsligger zijn er vele gevolgd, wij hopen dat wij de 

meeste gehad hebben en het vanaf nu voorspoedig zal gaan met de verdere besluitvorming en de 

aanleg. 

Wat ons betreft is het niet de vraag óf de Zuiderzeelijn er moet komen. Die lijn komt er echter niet 

vanzelf. In de kosten van de aanleg van de lijn wordt een regionale bijdrage gevraagd. De 

railinfrastructuur is echter primair een verantwoordelijkheid van het rijk en een bijdrage van onze zijde 

kan naar onze mening alleen aan de orde zijn als sprake is van een groot regionaal belang. 

Mijn fractie is van mening dat dat met name geldt voor een magneetzweefbaan. De berekeningen van 

de economische ontwikkelingen die van de aanleg daarvan het gevolg zullen zijn, liggen voor en geven 

aan dat deze nieuwe technologie een behoorlijk grote spin off zal hebben. Kortom: de aanleg van de 

Zuiderzeelijn in de vorm van een magneetzweefbaan is voor ons een harde voorwaarde voor een 

Flevolandse bijdrage. Tot zo ver voor wat het belang betreft. 

De hoogte van de bijdrage behoort naar onze mening naar draagkracht te zijn. Wij spreken over een 

investering van bijna €€ 32 miljoen, geen gering bedrag. Daarmee is voor de provincie Flevoland het 

absolute plafond bereikt. Onze draagkracht is naar onze mening veel minder groot dan de draagkracht 

van andere belanghebbenden bij zo'n magneetzweefbaan, bij de Zuiderzeelijn. Ik denk aan de omvang 

van onze bevolking, aan het bijna ontbreken van reserves in vergelijking met andere regio's en het feit 

dat wij geen mooie voorraad NUON-aandelen hebben. Over belang gesproken: wij zijn van mening dat 

Noord-Holland, Schiphol, Haarlemmermeer en die regio ook een groot belang hebben bij de realisering 

van zo'n snelle verbinding naar het noorden, wat voor hen een prachtig achterland is. Ook van hen zou 

een bijdrage moeten worden gevraagd. 

Ik kom bij de risico's. Ik vrees dat wij de laatste dwarsligger nog niet hebben gehad. De risico's, ook de 

exploitatierisico's, moeten goed afgedekt zijn. Dat is gebeurd met de 5% en gebeurt vandaag door 

middel van de aanvullende brief van de heer Alders. Bij tussentijds onverhoopt niet doorgaan moeten de 

aanloopkosten bij de veroorzaker van het niet doorgaan komen te liggen. Wat ons betreft geldt dat zelfs 

in een situatie waarin onvoldoende middelen kunnen worden gegenereerd uit de verkoop van de 

energie-aandelen. Flevoland zal in die situatie geen bijdrage behoeven te leveren. Met de voorgestelde 

wijze van dekking van onze bijdrage kunnen wij instemmen. Natuurlijk is dit niet meer dan een indicatie, 

maar wij zijn er verheugd over dat waarschijnlijk geen verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting 

nodig zal zijn. Belastingmaatregelen, ook provinciale belastingmaatregelen, zijn voor ons alleen in 

uiterste noodzaak aan de orde. Zo lang er andere oplossingen zijn willen wij daarvoor kiezen. 

Nog twee laatste puntjes. Wij vinden het goed dat in de bestuursovereenkomst ook de grondverwerving 

voor de lijn geregeld zal worden en wij op dat gebied geen onverwachte tegenvallers kunnen 

tegenkomen. 
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Met uw laatste verzoek, uw mandaat voor het wijzigen van de bestuursovereenkomst op niet essentiële 

punten, kunnen wij meegaan. 

Uit deze bijdrage zult u begrijpen dat wij positief staan tegenover het tekenen van de bestuurs-

overeenkomst. 

De heer Hoekstra: Mijnheer de voorzitter. De Staten van Flevoland staan vanavond voor een bijzonder 

belangrijke beslissing, die wij niet alleen op grond van rationele overwegingen kunnen nemen. Deze 

keer moeten voor de besluitvorming veel meer registers worden opengetrokken, er wordt nu ook een 

beroep gedaan op ons visionair vermogen en op een stukje intuïtie. Het voorliggende project is een 

project waarvan niet alle risico's te overzien zijn. Wij kunnen absoluut niet inschatten hoe bijvoorbeeld de 

economische situatie over tien jaar in ons land zal zijn. 

In de commissievergadering is door één van de Statenleden de opmerking gemaakt dat de Zuiderzeelijn 

een soort Lelyproject is. Dat vond ik een leuke metafoor. Toen destijds in Den Haag over de plannen van 

ingenieur Lely werd gesproken, waren er duizend en één vragen die niet konden worden beantwoord en 

baarde het inpolderingsplan financieel gezien veel zorgen. Ook toen kon men niet in de toekomst kijken. 

Er waren veel burgers die een dergelijk prestigieus project niet zagen zitten, maar de bestuurders van 

destijds namen toch het moedige besluit die plannen te gaan uitvoeren. Dat besluit werd vooral 

genomen op basis van visionair vermogen en intuïtie. Ik behoef de Staten niet uit te leggen hoe 

belangrijk dat visionaire besluit van destijds is geweest voor onze samenleving en voor onze economie. 

De CDA-fractie is altijd helder geweest over haar standpunt ten aanzien van de Zuiderzeelijn-plannen. 

Onze fractie heeft in 2001 een motie ingediend waarin is aangegeven dat een substantiële bijdrage altijd 

in relatie met het belang en de draagkracht van onze provincie gezien moet worden. Gedeputeerde 

Staten hebben die motie overgenomen en de Staten hebben zich daaraan geconformeerd. In deze motie 

werd tevens aangegeven dat wij als provincie Flevoland alleen een financiële bijdrage zouden willen 

leveren voor de uitvoering van een magneetzweefbaan. Voor de CDA-fractie is dat nog steeds een 

harde voorwaarde voor een financiële bijdrage. De CDA-fractie gaat voor de magneetzweefbaan met 

stations in Almere, Lelystad en Emmeloord. Als niet aan die voorwaarde kan worden voldaan, is een 

financiële bijdrage voor de CDA-fractie niet bespreekbaar. 

Niet alleen door onze fractie, maar ook door andere partijen is het belang van de Zuiderzeelijn in het 

verkiezingsprogramma verwoord. Onze fractie is unaniem van mening dat de komst van de Zuiderzeelijn 

van grote betekenis kan zijn voor de verdere economische ontwikkeling van Flevoland. In het Staten-

voorstel wordt dit treffend verwoord: "Door de infrastructurele aansluiting wordt de centrale ruimtelijke en 

economische positie van Flevoland aanmerkelijk versterkt. De economische ontwikkelingen binnen 

Flevoland kunnen inderdaad op een meer evenwichtige manier gespreid worden, met een gelijktijdige 

sterke verbetering van de verbinding tussen randstad en Almere." Misschien zorgt de Zuiderzeelijn wel 

voor nieuwe initiatieven in Duitsland. Het zou prachtig zijn als op termijn de magneetzweefbaan zich als 

een soort economische aorta zal gaan vertakken in Duitsland en misschien wel richting Scandinavië. Dat 

zou een mooie bijkomstigheid zijn, maar laten wij niet over onze landgrenzen heen gaan dagdromen. 

Van belang is eerst en vooral de realisatie van een magneetzweefbaan die West- met Noord-Nederland 

verbindt. 

Overigens: in onze fractie is het belang van het IJmeertracé voor Almere en Flevoland niet ongenoemd 

gebleven. Het is en blijft een goede zaak dat het college aandacht heeft gevraagd voor de IJmeervariant. 

Nu nog een opmerking over de bestuursovereenkomst. De uitgelegde wijzigingen hebben wij nog niet 

goed kunnen bestuderen. Ik neem aan dat de wijzigingen verbeteringen inhouden en wij kunnen ook 

instemmen met aanpassingen die geen essentiële gevolgen zullen hebben voor het totale verhaal. 

Niet alleen de Zuiderzeelijn is uniek, dat geldt ook voor de daarbij behorende bestuursovereenkomst. 

Voor onze fractie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het samenwerkingsverband tussen rijk, 

provincie en gemeenten en het feit dat ook onze provincie op hoofdlijnen kan meebeslissen een 

belangrijk item. Ook de voorgestelde organisatie na ondertekening van de bestuursovereenkomst 

spreekt onze fractie aan. Er is een gevleugelde uitspraak: "Wie betaalt, bepaalt". Daaraan is in de 

bestuursovereenkomst gedacht. 

Een vraag. Wat betekent de zinsnede "meebeslissen op hoofdlijnen" inhoudelijk? Stel dat wij vinden dat 

de Zuiderzeelijn door Lelystad-Noord behoort te lopen omdat in het Omgevingsplan wordt aangegeven 

dat daar de nieuwe verstedelijking zal plaatsvinden. Kunt u daarop invloed uitoefenen? 

Dit project kost geld, veel geld. Onze fractie heeft lang en meerdere keren gesproken over de financiële 

aspecten en de gevolgen van een dergelijke bijdrage. In principe vindt onze fractie dat railinfrastructuur 

een zaak is van het rijk en het rijk voor de financiering daarvan behoort zorg te dragen. De heer 

Maenhout heeft dat zoëven ook opgemerkt. Voor de CDA-fractie is de afweging om mee te betalen dat 
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de variant magneetzweefbaan niet alleen economische voordelen zal hebben, maar ook een grote 

impuls kan zijn voor de uitstraling van onze provincie. 

Aan het begin van mijn betoog heb ik al gezegd dat de CDA-fractie vindt dat een substantiële bijdrage 

altijd in relatie met het belang en de draagkracht van onze provincie gezien moet worden. De hoogte van 

onze bijdrage is natuurlijk een belangrijk aspect. Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen is 

het van belang naar de financiële randvoorwaarden te kijken. Door het college is in de 

commissievergadering nadrukkelijk aangegeven dat het college nooit en te nimmer betrokken wenst te 

raken bij een exploitatierisico en tevens is vastgesteld dat bij kostenoverschrijding na gunning het risico 

voor de regio maximaal 5% zal zijn. Onze fractie is van mening dat de financiële risico's voor de regio en 

dus ook voor onze provincie redelijk goed zijn afgedekt, wat de financiële afweging iets minder moeilijk 

maakt. 

Onze fractie wil het college overigens complimenteren voor de wijze waarop financiële dekking is 

gezocht voor de bijdrage van circa €€ 31,8 miljoen en het feit dat een verhoging van de opcenten 

motorrijtuigenbelasting niet aan de orde is. Het CDA zou grote moeite hebben met een verhoging van de 

opcenten motorrijtuigenbelasting. 

Alles overwegende staan wij voor de volgende cruciale vragen. Is een dergelijke investering voor onze 

provincie acceptabel? Ontspoort op termijn de economische ontwikkeling van Flevoland niet? Blijven er 

voldoende financiële mogelijkheden om op actuele en onvoorziene omstandigheden te kunnen 

inspelen? 

Gelet op de grote economische belangen en het herverdieneffect van een magneetzweefbaan denkt 

onze fractie dat wij niet behoeven te vrezen dat, door een gebrek aan voldoende provinciale middelen, 

een vertraging van de Flevolandse economie zal ontstaan. Belangrijk is dat de afspraken over 

budgetoverschrijdingen goed zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat wij niet in een glazen bol kunnen kijken, 

niet op alle vragen een antwoord zullen krijgen en visionair moeten denken. Intuïtie zal ook een 

belangrijke rol gaan spelen bij deze besluitvorming. 

Niet alleen de regio draagt in financiële zin een steentje bij, het rijk doet dat ook. Onze fractie wil u graag 

een idee meegeven voor de stuurgroep en wel het volgende. Sinds de belastingherziening van 2001 

heeft de Nederlandse belastingbetaler een vermogensrendementsheffing van 1,2% over zijn vermogen 

te betalen. De spaarrente is momenteel laag en die vermogensrendementsheffing knabbelt daarvan nog 

het nodige af. In de fiscale wetgeving wordt een uitzondering gemaakt voor maatschappelijke 

beleggingen. Een belegger die bijvoorbeeld obligaties koopt in het kader van groenbeleggingen betaalt 

over de eerste €€ 45.000,- die hij of zij daarin belegt geen vermogensrendementsheffing. Misschien is 

het een idee dat onze Minister van Financiën een obligatielening van de Staat der Nederland op de 

markt brengt, speciaal voor de financiering van de magneetzweefbaan, en deze obligatie als een 

maatschappelijke belegging wordt beschouwd. De belegger zal over de waarde van die obligaties dan 

geen vermogensrendementsheffing behoeven te betalen. Dat betekent redelijk goedkoop geld voor de 

Staat der Nederlanden en een groot draagvlak bij duizenden Nederlandse beleggers, die via deze 

bijzondere staatslening een fiscaal voordeeltje kunnen behalen. Wij vernemen graag van u of u dit idee 

naar de stuurgroep wilt meenemen. 

Resumerend: de CDA-fractie stemt in met een provinciale bijdrage van €€ 31.765.000,- voor de 

realisering van de Zuiderzeelijn als magneetzweefbaan en gaat tevens akkoord met uw voorstel een 

risicoreservering te doen van €€ 1.588.000,-, hetgeen betekent dat wij ook instemmen met de 

ondertekening van de bestuursovereenkomst Zuiderzeelijn door de Commissaris van de Koningin. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. Inmiddels een week geleden heeft de gecombineerde commissie-

vergadering uw college over het voorliggende Statenvoorstel geadviseerd. Dit is ongetwijfeld één van de 

belangrijkste voorstellen die ons in deze Statenperiode worden voorgelegd. In inhoudelijke zin is het 

belang mogelijk slechts vergelijkbaar met de vaststelling van het Omgevingsplan en de discussies over 

het Europees Vervolgprogramma. In financiële zin wordt het belang van dit projectvoorstel voor het pro-

vinciale huishoudboekje slechts overtroffen door het tweede Europees project en nog niet eens 

substantieel. 

Voor de fractie van de PvdA waren de inhoudelijke en de financiële reikwijdte van het voorstel niet de 

enige redenen om de vorige week een voorbehoud te maken. Ook inhoudelijk, maar met name voor wat 

betreft de financiële kant van het voorstel, hebben wij belangrijke bedenkingen, die wij in de commissie 

helder hebben verwoord. 

Wij spreken duidelijk uit dat de fractie van de PvdA een grote meerwaarde ziet in de innovatieve tech-

nologie van de Zuiderzeelijn als magneetzweefbaan. Niet alleen ligt hier een kans de provincie een 

vooruitstrevend aanzien te geven door vooruit te lopen richting de toekomst en onze nieuwe, zich sterk 
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ontwikkelende provincie van een hypermoderne infrastructuur te voorzien. Ook biedt het traject dat moet 

worden doorlopen om tot de Zuiderzeelijn als magneetzweefbaan te komen naar het zich laat aanzien 

een uitgelezen kans om de IJmeerlijn op de Haagse politieke agenda te krijgen en daardoor uitvoering 

van de door ons gewenste lijn over het IJmeer te realiseren, dan wel die realisatie in de tijd naar voren te 

halen. Wij nemen aan dat realisatie van minimaal drie stations in Almere, Lelystad en Emmeloord ook 

voor uw college het begin zal zijn voor elke overweging om een autonome bijdrage te leveren aan de 

Zuiderzeelijn als rijksinfrastructuur. 

Natuurlijk biedt de aanleg van een magneetzweefbaan daarnaast extra ontwikkelingskansen voor onze 

provincie, waarbij met name een mogelijke groei in bedrijvigheid en in het aantal banen voor onze pro-

vincie en onze fractie een belangrijke meerwaarde heeft boven andere modaliteiten en dus ook boven 

een situatie zonder Zuiderzeelijn. In die zin stemt onze fractie in met de inhoudelijke denkrichting van uw 

college. 

Het mag helder zijn dat wij daarnaast onze ogen niet kunnen sluiten voor de negatieve kanten die ook 

aan de Zuiderzeelijn als magneetzweefbaan kleven. Ik noem er slechts enkele. De fractie van de Partij 

van de Arbeid maakt zich zorgen over de ruimtelijke inpasbaarheid van de nieuwe modaliteit. Naar onze 

mening is het van groot belang bestaande natuurgebieden te vrijwaren van zoekrichtingen voor nieuwe 

tracés. Ook hebben wij moeite met de mogelijke wens te komen tot perifere stationslocaties, 

bijvoorbeeld langs de A6. 

Daarnaast zetten wij vraagtekens bij de positie van de reizigers. De snelheid van de lijn zou teniet 

kunnen worden gedaan door overstapproblemen en bovendien kunnen de kosten van de aanleg van de 

lijn niet anders dan een grote invloed hebben op de prijs van de vervoerbewijzen. 

In de afgelopen jaren is in deze Staten en in de Statencommissies herhaaldelijk over het financiële 

beleid van onze provincie gediscussieerd. Dat beleid is altijd solide geweest en hield rekening met de 

wenselijkheid en mogelijkheden van noodzakelijk geachte investeringen. Onze fractie vermoedt dat 

iedereen die vanavond in deze zaal aanwezig is dat beleid en die uitgangspunten zal willen handhaven. 

Het lijkt daarom nuttig te schetsen hoe onze fractie tegen uw financiële oplossingsrichtingen aankijkt. Wij 

hebben berekend wat het voorstel in een ongunstig scenario voor de provinciale financiële huishouding 

zal betekenen. De door u voorgestelde bijdrage van €€ 33 miljoen, dat is inclusief de risico-opslag, kan 

in 2010 bij de door u aangegeven hoge inflatie tot €€ 44 miljoen oplopen. Deze bijdrage wordt 

verschuldigd op het moment van inwerkingtreding van de bestuursovereenkomst en moet op een nader 

overeen te komen tijdstip worden betaald. In het Statenvoorstel stelt het college dat over de financiering 

van deze bijdrage op dit moment geen besluit behoeft te worden genomen. Met gebruikmaking van de 

cijfers en aannames in het Statenvoorstel hebben wij berekend dat de totale investeringscapaciteit van 

de provincie tot en met 2010 €€ 60 miljoen bedraagt. Gezien het feit dat de Staten op dit moment 

gemiddeld €€ 5 miljoen per jaar investeren in hoger onderwijs, jeugdzorg en andere belangrijke 

maatschappelijke doelen, zou dit betekenen dat onze mogelijkheden om te investeren eind 2004 zullen 

zijn uitgeput. Wij begrijpen niet waarom het college het niet nodig vindt gefundeerd na te denken over 

een investeringsvisie voor de toekomst bij het nemen van een dergelijk ingrijpend financieel besluit. 

Bij het bespreken van de financiële kaders voor 2003 heeft de PvdA-fractie, net zoals bij de kaders voor 

de begroting 2002 en bij de bespreking van het Europees Vervolgprogramma, veel nadruk gelegd op de 

noodzaak als provincie in sociale en ecologische projecten te blijven investeren. Daarbij hebben wij 

gepleit voor de noodzaak in de begroting extra ruimte voor deze onderwerpen te maken om een blijvend 

evenwicht te houden met de economische en verkeerskundige aspecten van het provinciaal beleid. Wij 

hebben moeite met de inzet van driekwart van de berekende investeringsruimte voor één infrastructureel 

project. Tegelijk zien wij ook de kansen van dit project helder voor ons: een versterkte economische 

groei en extra bedrijvigheid in de provincie. 

Jammer genoeg kan onze fractie zich moeilijk voorstellen dat de rijksoverheid die ons, na een sterke 

regionale lobby voor een magneetzweefbaan, geconfronteerd heeft met een vraag om een regionale 

bijdrage, ons niet zal confronteren met een vraag om een regionale bijdrage nu het erop lijkt dat wij een 

succesvolle lobby hebben gevoerd voor het versneld op peil brengen van het Flevolands voorzieningen-

niveau. Over de mogelijkheid zo een bijdrage te verstrekken maken wij ons gezien het voorliggende 

besluit enige zorgen, dit terwijl die voorzieningen extra hard nodig zullen zijn als werkelijk de geschetste 

economische groei zal worden bereikt. 

Dit alles overwegende is uiteindelijk maar één ding van belang. Dit zal ons allen in de afgelopen dagen 

en weken hebben beziggehouden. Biedt het voorstel van het college dat evenwicht dat door ons wordt 

nagestreefd bij de ontwikkeling van onze provincie? Dat is voor ons een moeilijke keuze, vooral omdat 

inhoud en middelen tegen elkaar moeten worden afgewogen met een gezichtspunt ver in de toekomst, 

waarbij verschillende voorspellingen om voorrang strijden. Onze fractie kan vooralsnog niet tot een 
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eensluidend oordeel over dit voorstel komen. Het probleem zit met name in de financiële uitwerking. Een 

meerderheid van onze fractie meent dat meer evenwicht nodig is tussen een investering in de 

Zuiderzeelijn en de mogelijkheid van investeren in sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Als het 

college niet de kans ziet dat evenwicht meer in beeld te brengen, overweegt de meerderheid van onze 

fractie serieus tegen dit voorstel te stemmen. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. GroenLinks is er blij om dat het openbaar vervoer vandaag zo 

prominent op de agenda staat. Zoals u weet pleiten wij er al vele jaren voor dat in railinfrastructuur wordt 

geïnvesteerd. Aangenaam verrast waren wij de vorige week toen demissionair Minister Netelenbos een 

groots plan voor forse investeringen in de treinverbindingen in Nederland lanceerde. Of deze plannen 

door het komende kabinet snel zullen worden geïmplementeerd is nog even de vraag, maar de 

denkrichting spreekt ons zeker aan. Dat geldt evenzeer voor de vandaag verschenen berichten over de 

verbinding tussen Almere en Utrecht. 

De GroenLinks-fractie heeft zich altijd sterk gemaakt voor een goede spoorverbinding naar het noorden. 

Met de Hanzelijn komt aan het doodlopen van het spoor bij Lelystad reeds een einde. Toch zouden wij 

ook graag de Zuiderzeelijn gerealiseerd zien. Het rijk heeft deze toezegging in feite al gedaan en 

plaatsen als Emmeloord en Drachten met een regionale functie behoren aan een spoorwegennet te 

liggen. 

Laat het duidelijk zijn: de GroenLinks-fractie is een warm voorstander van de Zuiderzeelijn, maar u bent 

van ons gewend dat wij altijd een kosten/baten-analyse maken. Dergelijke beslissingen moeten niet op 

basis van sentimenten genomen worden, maar op basis van zuivere afwegingen en overwegingen. Deze 

kosten/baten-analyse hebben wij op het voorliggende voorstel losgelaten en de GroenLinks-fractie is 

hierbij tot een andere conclusie gekomen dan Gedeputeerde Staten. De balans tussen kosten en baten 

valt ten aanzien van de magneetzweefbaan voor ons negatief uit. Wij hebben daarover bij eerdere 

gelegenheden al gesproken, maar ik hecht eraan een deel van onze bezwaren op dit moment nog eens 

op een rijtje te zetten. 

Ten aanzien van de techniek: vernieuwende techniek is mooi, uitdagend en tegelijkertijd een achilleshiel. 

Het project leek in eerste instantie enigszins rendabel, financieel gezien, omdat het zogenaamde rondje 

randstad er onderdeel van uitmaakte. Het rondje randstad zou geld gaan opleveren en de verbinding 

naar het noorden zou geld gaan kosten. Het laatste zou geen probleem zijn in verband met de 

opbrengsten van het rondje randstad. Nu dat rondje wegvalt moet de Zuiderzeelijn zichzelf gaan 

bedruipen. Deze lijn heeft als magneetzweefbaan geen enkele aansluiting op de rest van Europa. Dat 

behoeft op zichzelf geen probleem te zijn, maar dan moet de lijn an sich wel voldoende rendabel zijn en 

dat blijkt onmogelijk als het rondje randstad wegvalt. Om de Zuiderzeelijn enigszins rendabel te laten 

zijn, zullen voor de reizigers zeer forse tarieven gehanteerd moeten worden. Op die manier creëren wij 

geen breed toegankelijk openbaar vervoer, wat wij graag willen, maar slechts een vorm van openbaar 

vervoer die door de "happy few" betaald zal en kan worden. 

Als wij verder kijken naar het type reiziger dat in die trein zal gaan zitten, blijkt dat niet de populatie te 

zijn die wij met deze verbinding beogen te bereiken. Wij willen uiteindelijk toch een "model shift". De 

GroenLinks-fractie wil dat zeker, meer gebruik maken van de trein door automobilisten, maar de onder-

zoeken wijzen uit dat dat nu juist niet gaat gebeuren. De Zuiderzeelijn zal betrekkelijk weinig auto-

mobilisten aantrekken. Zij zal aantrekkelijk zijn voor andere reizigers. Kannibalisatie door de trein zelf 

dus. De overige reizigers worden voor een groot deel mensen die gewoon in het noorden blijven wonen 

en in het westen werken. Er zal in totaal zelfs veel meer gereisd worden en dat kan toch niet de 

bedoeling zijn. 

Als wij naar de ruimtelijke inpassing kijken, dan blijkt dat voor deze nieuwe vorm van vervoer wel heel 

veel overhoop moet worden gehaald. De magneetzweefbaan sluit niet aan op het bestaande openbaar 

vervoer en dus zullen stations en hun omgeving, waar dat mogelijk is, fors aangepast moeten worden. 

Op verschillende stations zal dat niet zomaar kunnen, de lijn zal daar niet in de buurt van het reguliere 

spoor kunnen stoppen en door tijdrovend extra vervoer voor het overstappen verdwijnt de gecreëerde 

tijdwinst weer. 

Een deel van het traject zal op poten door het landschap gaan, niet overal, maar daar waar het reguliere 

spoor niet opvalt als daar geen trein rijdt, zie je deze palen continu hinderlijk in het landschap staan. Het 

traject zal niet overal omhoog behoeven te gaan, maar dan moeten in verband met de veiligheid weer 

andere maatregelen worden getroffen. Sowieso is dit een vorm van infrastructuur die nadrukkelijk in het 

landschap aanwezig zal zijn. De landschappelijke inpassing is dus problematisch. 

Als wij naar de milieubezwaren kijken, dan blijkt de magneetzweefbaan verreweg de slechtste variant te 

zijn. Over het geluid kunnen wij nog discussiëren. Het geluidniveau is in vergelijking met het 
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conventionele spoor bij een snelheid van 400 kilometer per uur wel veel hoger, maar de geluidbeleving 

is anders. Wat meer belastend is laat ik in het midden. Voor een deel is dat een kwestie van beleving en 

daardoor subjectief. 

Wat objectief is vast te stellen is het hogere energieverbruik. Zo lang hij even hard rijdt als een intercity 

wint de magneetzweefbaan het nog, maar hij is ontworpen om harder te gaan. Op dat moment gaat alles 

harder, dus ook het energieverbruik, logaritmisch harder zelfs. Een magneetzweefbaan heeft verreweg 

het hoogste energieverbruik en door de opwekking van de benodigde energie ook de hoogste uitstoot 

van kooldioxide en stikstofoxide, niet een beetje meer maar veel meer. 

De energieproblematiek in de wereld wordt door het merendeel van deze wereld erkend. Op de energie-

conferenties in onder andere Kioto en Amsterdam is afgesproken op een forse energiebesparing in te 

zetten. Iedereen weet dat dit alleen kan als alle landen afzonderlijk, volledig, voor de volle 100%, achter 

de inzet gaan staan. De Verenigde Staten geven daaraan hun eigen invulling en zitten daardoor, mede 

door Nederland, in het beklaagdenbankje. Wij weten het zo goed voor een ander, maar nu zijn wij zelf 

aan de beurt. Met de magneetzweefbaan willen wij de voorraad fossiele brandstoffen ineens wèl 

verspillen. In plaats van voor besparen op energie kiest men voor een verhoging van het gebruik met 

200%. Hoe geloofwaardig zijn wij? 

De toegevoegde waarde van de magneetzweefbaan. Natuurlijk heeft een magneetzweefbaan zekere 

voordelen. Verschillende rapporten spreken elkaar op het punt van de economische effecten wel tegen, 

maar laten wij daarover niet twisten en ervan uitgaan dat die effecten inderdaad sterk zullen zijn. De 

toegevoegde waarde voor Flevoland is er, maar dan moet de magneetzweefbaan wel als een soort 

metro gaan rijden. Dat blijkt het sterkste effect te hebben. Zijn de Nederlandse Spoorwegen niet de 

vorige week, samen met Minister Netelenbos, met een plan naar buiten gekomen om over tien jaar het 

gehele spoorwegennet als een soort metro te laten rijden? De toegevoegde waarde van de 

magneetzweefbaan op dat punt zal dan door de Nederlandse Spoorwegen zelf worden ingehaald. 

De financiering, ook al aangehaald door de Partij van de Arbeid-fractie. Flevoland heeft, anders dan 

andere provincies, geen geld op de plank liggen. Toch moeten en zullen wij meedoen en uit allerlei 

hoeken en gaten worden in de komende jaren de eurootjes geschraapt om deze investering maar te 

kunnen betalen. In de komende tien jaar ligt hierdoor zo goed als een slot op de ontwikkelingen in 

Flevoland. De huidige reguliere zaken gaan wel door, maar de ruimte voor investeringen in de al vaker 

genoemde achterstanden is voor een belangrijk deel weg. Alle toekomstige meevallers gaan 

rechtstreeks in het potje voor de Zuiderzeelijn en mocht blijken dat de kosten in 2010 nog niet allemaal 

betaald zijn, dan gaat deze hypotheek op de Flevolandse ontwikkelingen nog zes jaar door. Los van de 

inhoudelijke bezwaren die de GroenLinks-fractie tegen de magneetzweefbaan heeft, vindt zij een 

dergelijke hypotheek op de ontwikkelingen van Flevoland onverantwoord. 

Alles op een rijtje zettend en tegen elkaar afwegend kan de GroenLinks-fractie niet anders dan tegen de 

aanleg van de magneetzweefbaan stemmen. De voordelen zijn te onbekend of te mager ten opzichte 

van de nadelen. Laat deze magneetzweefbaan geen prestigeproject zijn van een aantal regionale 

bestuurders en uiteindelijk een heel dure kermisattractie blijken te zijn. 

Wat wil GroenLinks wel? GroenLinks is nadrukkelijk voor een nieuwe spoorverbinding naar het noorden 

over het Zuiderzeelijntracé, geen opgewaarde Hanzelijn maar een intercityvariant. Deze variant geeft 

ook een daadwerkelijke verbetering van de bereikbaarheid van het noorden met voor een groot deel de 

bijkomende voordelen voor onze regio, waaronder een station in Emmeloord. Met de aanleg van een 

intercitylijn vult het kabinet de belofte in die het heeft gedaan. Bovendien zal de realisering van een 

dergelijke lijn geen cofinanciering van de regio vergen, zodat wij ons geld direct in de Flevolandse 

samenleving kunnen blijven investeren. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Het is de vraag of wij vanavond besluiten over de aanleg 

van een magneetzweefbaan. Ik dacht even dat de VVD ook die kant zou uitgaan toen zij over 

dwarsliggers sprak. Die horen nu eenmaal niet bij een magneetzweefbaan. Later heb ik begrepen dat 

die dwarsliggers één voor één worden weggehaald om ruimte te maken voor de magneetzweefbaan. 

Wat ons betreft is praten over een Zuiderzeelijn, een goede verbinding van het westen naar het noorden, 

een uitstekende zaak voor onze provincie, vooral voor het noordelijk deel van onze provincie, en 

uiteraard ook een uitstekende zaak voor het noorden van Nederland omdat nu eenmaal duidelijk is dat 

goede verbindingen een betere economische groei waarborgen. 

Teleurstellend is dat het rijk - daarop lijkt het nu - het gedeeltelijk laat afweten als het gaat om de te 

financieren oplossingen. Een aantal oplossingen ligt voor. Dat het rijk min of meer een hypotheek op het 

keuzeproces legt vinden wij jammer. 
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Wij vinden het ook jammer dat de noordelijke alliantie in de afgelopen periode alleen op de 

magneetzweefbaan of magneetzweefmetro heeft ingezet. Naar onze mening betekent dit dat het 

zicht op andere oplossingen te snel is weggevallen. Wij hebben dat in dit huis al een aantal malen 

over het voetlicht gebracht. Dit blijft voor ons nog steeds één van onze grote bezwaren tegen het 

Statenvoorstel dat voorligt. 

De kosten van de magneetzweefbaan zijn hoog. De GroenLinks-fractie heeft daarover al het een en 

ander gezegd dat wij in grote lijnen kunnen onderschrijven. Het is de vraag of wij op grond daarvan 

tegen de magneetzweefbaan zouden moeten zijn. Ik denk dat wij daarvoor te weinig weten. Dat is het 

grote probleem. Wij weten wat meer over de magneetzweefbaan en de economische effecten daarvan, 

maar wij weten niets over de andere alternatieven die er zijn en hun economische effecten. Misschien 

zijn die wel bijna net zo goed of beter. Ik heb geen idee. Het kan ook zijn dat de economische effecten 

daarvan veel slechter zijn. 

Onze fractie zegt dat het rijk een verstandige keuze heeft gemaakt. Het rijk zet neer dat wij nog niet alles 

weten en nog vele zaken moeten worden onderzocht. Het rijk zet in op een traject van keuzen, waarbij 

alle aspecten van meerdere alternatieven zullen worden bekeken, waarna een afweging kan worden 

gemaakt. Dat spreekt ons aan. Vandaar dat wij met de bestuursovereenkomst die er ligt geen moeite 

hebben en daarmee zonder meer uit de voeten kunnen. 

De uitspraak dat wij alleen geld willen uittrekken voor een magneetzweefbaan gaat ons een stap te ver. 

Het gaat ons erom dat er een goede verbinding naar het noorden komt en het noordelijk deel van onze 

provincie daarvan de vruchten plukt. Wij hebben daarvoor geld over, maar hoeveel geld wij daarvoor 

over moeten hebben ligt voor ons nog in de toekomst verborgen. Wij zijn van mening dat het rijk op een 

te vroeg tijdstip garanties vraagt. 

Ik ben onder de indruk van de wijze waarop de PvdA-fractie verwoord heeft dat wij, door de financiering 

die u ons voorstelt, heel weinig armslag overhouden voor allerlei andere zaken die in onze provincie van 

belang zijn. In de commissie hebben wij gezegd dat wij het absoluut bespreekbaar vinden voor een 

dergelijk uniek project over de opcenten motorrijtuigenbelasting te praten teneinde armslag te houden. Ik 

heb echter begrepen dat dat voorstel bij het college en bij de collegepartijen niet op een positief onthaal 

kan rekenen. 

Ik moet wel zeggen dat hetgeen daarover door de CDA-fractie is gezegd mij heeft aangesproken. De 

motorrijtuigenbelasting heeft een repressief effect. Het uitgeven van obligaties op zo'n groot project zou 

wel eens veel meer geld in het laatje kunnen brengen dan de opcenten motorrijtuigenbelasting. De 

suggestie van het CDA eens naar deze mogelijkheid te kijken ondersteunen wij van harte. 

U vraagt ons een drietal besluiten te nemen. Ten eerste vraagt u ons u mandaat te geven voor het 

ondertekenen van de bestuursovereenkomst. Wat ons aangaat kunt u dat mandaat krijgen. Dat geldt 

ook voor de wijzigingen die nog voorliggen. Ik ga ervan uit dat u die heel goed zelf kunt beoordelen en 

wij dat niet direct behoeven te doen. 

Het voorstel eenzijdig en alleen voor de magneetzweefbaan financiële ruimte te maken kunnen wij 

echter niet ondersteunen en u zult uit mijn betoog hebben begrepen dat wij ons ook niet kunnen vinden 

in de denkrichting die nu voorligt. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. Voor je een belangrijke beslissing neemt is het goed nog 

eens helder te stellen waarom het gaat. In de loop van het voorbereidingsproces zijn vaak zoveel 

bijzaken de revue gepasseerd, dat het zicht op de hoofdzaak ontnomen is. Dat geldt ook voor de 

Zuiderzeelijn. 

De beslissing die wij vandaag moeten nemen gaat in essentie niet om een treintje dat met een onwaar-

schijnlijk hoge snelheid van Amsterdam naar Groningen raast. Neen, het gaat om de vraag of een snelle 

verbinding een belangrijke verbetering kan betekenen voor 's lands welvaren en dus ook voor de 

welvaart van onze aanliggende plaatsen en van het noorden. Terzijde: welvaart houdt voor ons ook in 

leven in een goed milieu. In het verband van de Zuiderzeelijn betekent dat zo min mogelijk lawaai en een 

weliswaar hoog energieverbruik, dat naar alle waarschijnlijkheid gecompenseerd zal worden door minder 

verbruik door ander verkeer. Alle argumenten gehoord hebbend schatten wij in dat de bijdrage aan de 

welvaart door een snelle Zuiderzeelijn zo groot zal zijn, dat die investering de moeite waard zal blijken te 

zijn. 

Evenals in de commissie wil ik wijzen op de rol die de Zuiderzeelijn speelt in de voortgang van het 

Zuiderzeeproject, het project van Lely. Was dat project oorspronkelijk vooral gericht op het bieden van 

ruimte aan de landbouw, geleidelijk aan wordt de bestemming wonen en werken van steeds groter 

belang voor de Nederlandse samenleving. Die nieuwe bestemming, wonen en werken, stelt nieuwe 
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eisen aan de verbinding met het economische hart van Nederland, de randstad. Flevoland heeft de 

Zuiderzeelijn voor die nieuwe bestemming nodig. 

Het voorstel ligt voor samen met andere provincies, gemeenten en het rijk een overeenkomst aan te 

gaan voor een samenwerkingsverband voor de uitvoering. Het voorliggende stuk is naar onze mening 

een doorwrocht stuk waarin alle eventualiteiten aan de orde lijken te komen. Over de dingen die wij 

anders zouden willen kunnen wij heen stappen, dus hechten wij onze goedkeuring aan het stuk als 

geheel met de laatste wijzigingen die ons vanavond zijn voorgelegd, waarbij wij de hoop uitspreken dat 

alle betrokken partijen dat vanavond ook zullen doen. 

Hetzelfde geldt voor de financiële kant, de bijdrage van Flevoland. Over hoe hoog onze bijdrage moet en 

kan zijn kunnen wij van inzicht verschillen en wij kunnen ook van mening verschillen over de vraag hoe 

belangrijk dat deel is van de totale investeringsruimte die onze provincie in de komende jaren heeft. 

Daarbij moeten wij heel nadrukkelijk - dit is een opmerking in de richting van de PvdA - kijken naar de 

inverdieneffecten die de aanleg van de Zuiderzeelijn tot gevolg kan hebben, de effecten die het gevolg 

zijn van een sterkere groei van de regionale economie. Het is van belang dat de lijn er komt. Binnen de 

Staten is er een meerderheid voor het voorgestelde bedrag en wij sluiten ons daarbij aan. 

Uiteraard geldt de instemming ten aanzien van het ondertekenen ook voor het gevraagde mandaat om 

alsnog kleine wijzigingen te kunnen aanbrengen. 

Een terzijde over de aard van deze overeenkomst is op zijn plaats. Kort geleden is het rapport-Geelhoed 

verschenen, waarin schaalvergroting als oplossing voor bestuurlijke problemen naar voren geschoven 

wordt in de trant van "samenwerken doen ze toch niet, dan moet maar een gezagsverhouding gemaakt 

worden om het kleine gebied het belang van het grotere geheel te laten dienen". Een overeenkomst als 

deze kan laten zien dat samenwerken wel kan als de verhoudingen maar zorgvuldig worden 

geanalyseerd. Mijns inziens is dat een betere weg dan het heilloze streven naar grootschaligheid, waarin 

bestuurders denken efficiënt te handelen en daarbij volkomen los van de burgers raken. 

Tot slot. Een Zuiderzeelijn die niet zweeft is niks. Er ligt een aanzet voor een programma van eisen 

waaraan met geen spoorlijn te voldoen is. Voor wat betreft de negentiende-eeuwse techniek is de 

rek er gewoon uit. Flevoland heeft alleen iets aan deze verbinding als zij in de vorm van een 

magneetzweefbaan wordt aangelegd en de provincie Flevoland moet dat, waar dat maar kan, 

blijven benadrukken. 

 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie is vanaf het begin van onze mooie provincie 

Flevoland voorstander van de aanleg van de Zuiderzeelijn. De heer Maenhout refereerde zojuist aan de 

destijds opgerichte Maatschappij tot Aanleg van de Zuiderzeelijn, waarvoor in aanwezigheid van Han 

Lammers inderdaad de eerste dwarsligger is gelegd. De heer Maenhout was toen nog geen lid van 

Provinciale Staten. Han Lammers heeft bij die gelegenheid gezegd - ik hoor het hem nog zeggen -: "Ik 

zie in mijn gedachten de lijn zweven." Waarschijnlijk zal hij iets anders bedoeld hebben, maar ik vind het 

aardig dit te vermelden. Het is echt waar, ik was erbij! Misschien kan dit de PvdA-fractie ertoe brengen 

toch voor te stemmen. Je weet maar nooit. 

In de commissievergadering heb ik erop gewezen dat het rijk zich weer onttrekt aan zijn essentiële taak 

voor de hoofdinfrastructuur te zorgen. Ik wil dit ook in deze plenaire vergadering zeggen. Ik heb dat nu 

drie keer gezegd. 

Over de hoogte van het bedrag hebben wij zorgen. Wij hebben in dit land immers nog nooit meegemaakt 

dat de kosten van een dergelijk majeur project niet aanmerkelijk worden overschreden. U hebt mij echter 

gerustgesteld. Ik heb begrepen dat gebruik is gemaakt van de PRI, de projectraming infrastructuur, die 

de hoeveelheid geld betreft, en van de PPI, de projectplanning infrastructuur, om de tijd te kunnen 

lokaliseren en de rente te kunnen betalen. Ik ben het meest gerustgesteld door uw toezegging dat de 

maximale extra bijdrage van Flevoland 5% zal bedragen. Wat moet ik dan? 

Ik heb u ook gevraagd hoe het zit met de tarieven en de exploitatietekorten. Kijk maar eens naar de NS: 

in plaats van dat het reizigersaantal stijgt daalt het en het gevolg daarvan is dat exploitatietekorten ont-

staan. Ik vond het heel fijn van u te vernemen dat Flevoland niet voor de dekking van de eventuele 

exploitatietekorten zal kunnen worden aangesproken. Dat maakt mij heel gelukkig. 

Wij hebben nog wel enige moeite met de bestuursovereenkomst, de daarin omschreven overdracht van 

bevoegdheden en onze democratische legitimatie. Wij hebben daartegen geen onoverkomelijke 

bezwaren, maar als wij dit doen moeten wij heel goed naar het programma van eisen kijken. Als wij dat 

niet goed invullen, gaan wij absoluut de boot in. Wij gaan dus onder voorbehoud akkoord met de 

overdracht van bevoegdheden. Het programma van eisen moet enorm goed zijn, want dat bespaart heel 

wat kosten enzovoorts. 
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Wij vinden het ook van wezenlijk belang dat de trein minimaal twee maal per uur in Emmeloord en 

Lelystad stopt. Voor ons is dat een voorwaarde. Flevoland geeft naar draagkracht en het is niet zo dat in 

Flevoland, als wij vandaag voor dit bedrag tekenen, een slot op verdere bedragen komt. Dat geldt ook 

na het phasing out-programma. Er blijven nog wat kruimels over. 

In de commissievergadering hebben wij een formeel voorbehoud gemaakt, maar ik kan u tot uw vreugde 

mededelen dat onze fractie con amore met uw voorstel kan instemmen. Ik zie de heer De Graaf heel 

gelukkig kijken! Wat ons betreft mag de gedachte van Han Lammers, die de trein al zag zweven, ver-

wezenlijkt worden. 

 

De heer Kalkman: Mijnheer de voorzitter. Ik kan instemmen met het voorliggende voorstel inzake de 

Zuiderzeelijn. Mijn voorkeur gaat hierbij uit naar de magneetzweefbaan. 

Ik wens u veel succes toe bij de verdere onderhandelingen inzake de Zuiderzeelijn en het ondertekenen 

van de bestuursovereenkomst. 

 

De heer Visser: Mijnheer de voorzitter. Ook dit Statenvoorstel vind ik een goed en evenwichtig voorstel. 

Ik ben alleen in voor een magneetzweefbaan en ben er blij om dat u geen opslag op de opcenten motor-

rijtuigenbelasting hebt voorgesteld. 

Verder wil ik graag het verhaal van de heer Hoekstra over obligaties onderstrepen. Hij is een bankman 

en ik vertrouw erop dat zijn verhaal een goed verhaal is. 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Sommige fracties hebben gezegd en de 

fracties die het niet letterlijk hebben gezegd hebben zeker bedoeld te zeggen, dat wij vanavond over een 

uniek project spreken. 

De CDA-fractie stelde dat wij visionair moeten zijn en durf moeten tonen. Lely is ook aangehaald. 

Vanavond zetten wij na een lange voorbereidingstijd de eerste stap op weg naar de realisering van de 

Zuiderzeelijn. Door sommigen is aan de Maatschappij tot Aanleg van de Zuiderzeelijn gerefereerd. Oud-

collega Loos heeft zich daarvoor het vuur uit de sloffen gelopen en de heer Lammers heeft inderdaad de 

eerste dwarsligger gelegd. Ik ben het ermee eens dat dwarsliggers niet bij een magneetzweefbaan 

horen. Een magneetzweefbaan kan op palen, maar of dat moet is nog een punt dat nader onderzoek 

vergt. 

Enkele fracties hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied gewezen. Hetgeen zij 

daarover gezegd hebben onderschrijven wij van harte. 

De achterliggende rapporten geven aan - de een meer dan de ander - dat de aanleg van de Zuiderzee-

spoorlijn belangrijke economische effecten zal hebben. Wij zijn van mening dat de positie van Flevoland 

als schakel, als scharnier, tussen het noorden en de randstad, ook van belang is en het is onze wens dat 

er te zijner tijd een doortrekking komt naar Hamburg en wellicht ook een verdere doortrekking, naar de 

Scandinavische landen, mogelijk zal blijken te zijn. 

Wij spreken over een nieuwe techniek die nog in ontwikkeling is. U, mijnheer de voorzitter, bent het vorig 

jaar op uitnodiging van het consortium en het Ministerie in China gaan kijken waar een magneet-

zweefbaan wordt aangelegd. Als het daar goed gaat - waarom zou het niet goed gaan? - zal binnenkort 

het besluit worden genomen in het kader van de Olympische Spelen die daar over een aantal jaren 

zullen plaatsvinden een veel langere verbinding aan te leggen. 

Ik onderschrijf van harte de opmerking van de CDA-fractie dat wij geloof moeten hebben in deze nieuwe 

techniek en wij daarbij visionaire beelden moeten hebben. Dat kan uiteindelijk tot een verdere ont-

wikkeling van Flevoland leiden. 

Wij hebben een zeer intensief traject achter ons liggen en eigenlijk staan wij nog maar aan het begin. 

Daarom stellen wij de Staten voor de voorliggende samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Deze 

samenwerkingsovereenkomst is uniek. Het is niet eerder voorgekomen dat de rijksoverheid met 

regionale overheden een bestuursovereenkomst sluit om een aantal zaken te regelen en het is goed dat 

wij daaraan kunnen deelnemen. Tegen die achtergrond is het van belang dat wij hieraan verder invulling 

kunnen geven. 

Wat hebben wij in dat samenwerkingsverband te vertellen? De CDA-fractie heeft gevraagd welke invloed 

wij nog zullen hebben. Ik meen dat in dat verband over Lelystad werd gesproken. Het programma van 

eisen is heel belangrijk. In de topeisen zien wij daarvan iets terug. Daarin staan de goede vertrekpunten. 

Vervolgens krijgen wij de uitwerking, die de stuurgroep aan de uitgangspunten, aan de vertrekpunten, 

zal moeten toetsen. Het zou heel vreemd zijn als dan zou blijken dat wij daarover geheel verschillende 

meningen hebben. 

Het zal een leertraject zijn, op dit moment kan ik daarover geen harde uitspraken doen. Wij moeten 

vertrouwen in elkaar hebben. Dat straalt dit project ook uit, dat is de insteek van het rijk. Wij moeten het 
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samen doen, wij moeten deze ontwikkeling samen aanvatten. Samen met de regionale overheden gaan 

wij de ruimtelijke invulling vormgeven en de noordelijke ontwikkelingsas invullen. Daar waar het gaat 

spannen, zullen wij gebruik maken van de stuurgroep. Er zijn momenten van "go" or "no go". 

Meerdere fracties hebben vragen gesteld over de inhoud. Ik zal eerst iets over het concept zeggen. Naar 

de milieu-aspecten kun je verschillend kijken. Het ligt eraan welk rapport je daarover leest. In het 

algemeen kan gezegd worden dat aan de uitwerking van dit voorstel een MER-procedure ten grondslag 

zal liggen. De nadere detaillering, de nadere afweging van aspecten rond landschappelijke inpassing, 

geluidzones en dat soort zaken moet nog plaatsvinden. Wij zullen daarover nadere informatie krijgen. 

Op dit moment zijn wij van mening dat de magneetzweefbaan voor ons, ook vanuit de milieu-optiek, een 

acceptabele modaliteit is. 

Het risico. Een aantal fracties heeft uitgesproken dat de afspraken waarin de 5% is vastgelegd helder 

zijn en duidelijk maken dat 5% voor ons de bovengrens is. Laat ook helder zijn dat wij niet bijdragen in 

de exploitatierisico's. De 5% is voor ons echt het maximum. 

De heer De Wit heeft aangegeven dat hij nu ook overtuigd is, maar hij wees erop dat de kosten van rijks-

projecten de ramingen nogal eens overschrijden... 

 

De heer De Wit: Dat geldt niet alleen voor rijksprojecten. Ik denk bijvoorbeeld aan "De blauwe dromer". 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): U hebt gelijk, dat geldt ook voor andere projecten. Dat geef ik direct 

toe. Wij zullen studeren op de mogelijkheden die wij hebben om dat te voorkomen. Kortom: wij zijn van 

mening dat het risico is afgedekt. 

Over de 20/80-regeling voor wat betreft de voorbereidingskosten heeft de VVD-fractie een moeilijke 

vraag gesteld. In het briefje van Alders is gesteld dat, als een en ander het gevolg is van 

marktontwikkelingen, het risico bij de provincies ligt en als een en ander het gevolg is van interventie van 

overheden het risico bij het rijk ligt. 

Stel dat de eerste situatie zich voordoet. Op dit moment kunnen de noordelijke provincies deze ont-

wikkeling mede mogelijk maken door hun tafelzilver tegen een nu vast te stellen koers te verzilveren. Als 

die koers door marktontwikkelingen gigantisch zal tegenvallen, kan dat voor hen reden zijn te zeggen dat 

zij hun bijdragen aan dit project willen stopzetten. Wij spreken natuurlijk over de voorbereidingskosten. 

De opmerking van de heer Maenhout dat de kosten dan door die provincies moeten worden betaald vind 

ik vanuit de gezamenlijke opzet waarmee wij gestart zijn niet van een goede houding getuigen. Ik ben 

van mening dat wij als regio "samen uit, samen thuis" moeten zeggen. 

 

De heer Maenhout: Ik wil hierover nog wel een opmerking maken. De provincie Flevoland staat volledig 

vanuit eigen middelen voor haar aandeel. Onze bijdrage hangt niet van de ontwikkeling van de markt af 

en wij hebben vastgesteld op welke manier wij ons aandeel willen opbrengen. Ik zou het niet correct 

vinden als wij als provincie zouden moeten meedelen in het risico dat andere provincies lopen die hun 

energie-aandelen ter dekking willen inzetten. 

 

De voorzitter: Het is wel zo dat zij op dat moment het risico ook uit hun gewone middelen en niet meer 

uit de aandelen moeten betalen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Gelet op de gezamenlijke projectopzet en het 

gezamenlijk projectdenken zou ik er grote moeite mee hebben als de Staten zouden uitspreken, dat wij 

hierbij in de uitwerking van de overeenkomst een kanttekening moeten plaatsen. Wij spreken hier nog-

maals gezegd alleen over het voorbereidingsdeel. 

Wat krijgen wij hier nu voor? De PvdA-fractie heeft nadrukkelijk gezegd dat de meerwaarde van de 

Zuiderzeelijn enerzijds is dat een innovatieve techniek wordt gebruikt en anderzijds de mogelijkheid 

wordt geboden dat het IJmeerlijntracé wordt meegenomen. In de commissie is die mogelijkheid uitvoerig 

besproken. Weliswaar is de financiering daarvan buiten dit project gelaten - die moet in het traject van 

de ontwikkeling van Almere worden meegenomen -, maar dit is wel een belangrijk gegeven dat meer 

kansen biedt. Wat ik over de uitgangspunten heb gezegd behoef ik niet te herhalen, wij zijn het eens 

over de stations en het aantal stops in Flevoland. 

Ik denk dat ik de inhoudelijke aspecten voldoende heb besproken. De rest van de discussie gaat voor-

namelijk over de financiële aspecten en de beantwoording van de daarover gemaakte opmerkingen wil 

ik graag naar de heer De Graaf doorschuiven. 
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De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Dat een groot aantal fracties heeft 

aangegeven met de hoogte van het bedrag en de denkrichting over de dekking te kunnen instemmen, 

stemt het college tot vreugde. 

Drie fracties hebben opmerkingen gemaakt over de financiering. Als eerste heeft de heer Valk dat 

namens de PvdA-fractie gedaan. De heer Haverkort van GroenLinks heeft daarover ook opmerkingen 

gemaakt, maar de heer Haverkort is op andere gronden mordicus tegen de magneetzweefbaan. Hij 

heeft aangegeven dat zijn fractie om haar moverende redenen de voorkeur geeft aan een gewone 

intercitytrein en tegen welke vorm van Flevolandse bijdrage dan ook is. De realisering van een 

intercityverbinding kost ons niets. 

 

De heer Haverkort: De essentie van mijn bijdrage was dat onze besluitvorming op een optelsom van 

diverse argumenten is gebaseerd. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): De financiering was de sluitpost in uw betoog. 

De ChristenUnie heeft ook opmerkingen gemaakt over de financiering en de dekking daarvan. 

Heb ik goed begrepen dat de hoogte van het nominale bedrag, ƒ 70 miljoen, - toen wij begonnen 

rekenden wij nog in guldens - nog niet eens het grootste probleem is, maar de denkrichting van het 

college ten aanzien van de dekking van dat bedrag wel een probleem is? Dat heb ik uit het betoog van 

de heer Valk begrepen. Hij heeft aangegeven een probleem te hebben met de 

investeringsconsequenties van ons voorstel tot het jaar 2016 in het worst case-scenario. 

Ik zal de dekking nog eens langslopen. 

Wij stellen voor een bedrag van €€ 10 miljoen uit de reserves in de voorziening Zuiderzeelijn te stoppen. 

Dat bedrag hebben wij beschikbaar. Vervolgens wordt gesproken over de periode na het jaar 2006, het 

jaar waarin het EPD-programma zal aflopen. De cofinanciering die wij daarvoor nu nodig hebben, een 

bedrag van €€ 1,6 miljoen, willen wij gedurende tien à elf jaar doorzetten. Als wij dat doen, lijden wij 

geen extra pijn. Wij zijn immers al jaren gewend dat bedrag te betalen. In 1994 begonnen wij met het 

eerste EPD-programma. Wij hadden toen een cofinancieringsbedrag van ƒ 57 miljoen. EPD II is na een 

ophoging op ƒ 63 miljoen uitgekomen. Dat is het bedrag waaraan wij in het jaar 2000 dachten. Nu, in het 

jaar 2000, spreken wij over ƒ 70 miljoen in 2010. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. De denkrichting van het college is ons wel helder. Wij hebben 

gekeken naar de termijn... 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Ik was nog niet uitgesproken. Ik stel voor dat u mij laat uitspreken, ik 

kom zo dadelijk op uw punt: de financieringsruimte die zal overblijven voor andere zaken dan de 

magneetzweefbaan. 

De bedragen van ƒ 57 miljoen en ƒ 94 miljoen, ƒ 63 miljoen in 2000 en ƒ 70 miljoen in 2002, liggen in 

dezelfde orde van grootte. Men moet niet doen alsof wij over exorbitant hoge andere bedragen spreken 

dan de bedragen die wij voor de cofinanciering van het Europese Programma nodig hebben gehad. Bij 

3,5% inflatie zal dat bedrag in 2010 op ƒ 100 miljoen uitkomen. Al die bedragen zitten in dezelfde range. 

Wij zijn al jaren, vanaf 1994, gewend het bedrag van de cofinanciering jaarlijks opzij te leggen. 

Ik verwijs naar staatje III van de denkrichting. Daaruit blijkt dat de post van €€ 1,5 miljoen rentebaten de 

enige post is die echt ten koste gaat van het investeringsvolume. Dat is de enige post die wij jaarlijks 

nodig hebben om dit plaatje rond te krijgen. Daarbij wil ik opmerken dat de €€ 1,5 miljoen in al die jaren 

tot 2010 gelijk zal blijven. Als ik daarop het rentepercentage loslaat, namelijk 3,5%, moeten wij 

constateren dat de €€ 1,5 miljoen in de laatste jaren tot €€ 1 miljoen is gereduceerd. Met andere 

woorden: het college verwacht het huidige investeringsvolume overeind te kunnen houden. 

Daar komt nog een ander punt bij. Het accres voor de provincie Flevoland uit het provinciefonds groeit 

sneller dan gemiddeld in Nederland omdat onze bevolkingsgroei sneller is dan gemiddeld in Nederland. 

Eén van de criteria op basis waarvan de bijdrage uit het provinciefonds wordt berekend is de omvang 

van de bevolking. 

De opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting groeit in Flevoland procentueel sneller dan in de 

rest van Nederland omdat het aantal motorvoertuigen gerelateerd is aan de groei van de bevolking. De 

opbrengst motorrijtuigenbelasting neemt daardoor gemiddeld ook sneller toe dan in de rest van 

Nederland. Met andere woorden: onze twee inkomstencomponenten, het accres uit het provinciefonds 

en de motorrijtuigenbelasting, zullen als gevolg van de snelle toename van onze bevolking gemiddeld 

meer toenemen dan in de overige provincies. Die extra's zijn op geen enkele wijze in ons rekeningplaatje 

ingeboekt. Het investeringsvolume kan volledig overeind blijven omdat de €€ 1,5 miljoen van de 
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rentebaten, welk bedrag relatief zal teruglopen, in de loop der jaren volledig gecompenseerd wordt door 

de extra inkomsten die wij aan onze extra bevolkingsgroei ontlenen. 

Het investeringsvolume van nu voor andere zaken dan de Zuiderzeespoorlijn, maar de gewone 

investeringen die wij moeten doen - de sociaal-maatschappelijke investeringen, investeringen in zorg, 

welzijn en cultuur - zal dezelfde orde van grootte blijven houden. Uiteraard zijn er andere investerings-

mogelijkheden zoals economie, wegen enzovoort, maar het college zal in de toekomst dezelfde even-

wichtige afwegingen maken als het in het verleden en nu heeft gemaakt. Nogmaals: de korting op het 

volume bedraagt niet meer dan de €€ 1,5 miljoen rentebaten en dat bedrag wordt door hogere 

inkomsten gecompenseerd. Het college heeft de Staten daarom deze denkrichting voorgelegd en niet 

voorgesteld gebruik te maken van de mogelijkheid de opcenten motorrijtuigenbelasting te verhogen. 

Ik wil daarover echter nog wel een opmerking maken. Het college en de Staten hebben niet 

uitgesproken dat dit nooit zou mogen gebeuren. Het college en de meerderheid van de Staten hebben 

bij voortduring uitgesproken dat een verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting ten behoeve van 

majeure projecten bespreekbaar zou zijn. Over het type majeure projecten is echter nooit een uitspraak 

gedaan. Als wij denken deze investering te kunnen doen zonder gebruik te maken van de mogelijkheid 

de opcenten motorrijtuigenbelasting te verhogen, zal die mogelijkheid in de toekomst openblijven. Ook 

die gulden kunnen wij maar één keer uitgeven. Het begrip "majeur" is natuurlijk arbitrair. De Staten 

hebben de vrijheid te beslissen ten behoeve van welke majeure projecten zij van die mogelijkheid 

gebruik willen maken. 

 

De voorzitter: Ik heb de indruk dat de Gedeputeerden alle gestelde vragen hebben beantwoord en een 

aanvulling mijnerzijds niet noodzakelijk is. 

 

De heer Valk: Mag ik u verzoeken de vergadering kort te schorsen, mijnheer de voorzitter? 

De voorzitter: Dag mag. Ik schors de vergadering tot vijf voor negen. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. In tweede termijn heb ik niet al te veel meer te melden. De 

beantwoording door het college was duidelijk, maar over het risico van de energie-aandelen wil ik nog 

wel een opmerking maken. Wij hebben daarover een korte interruptie-discussie gehad. 

Ik heb gedoeld op risico's die het gevolg zijn van eigen handelen van de noordelijke provincies. Als 

sprake is van overmacht is dat natuurlijk geen punt. Wij gaan ervan uit dat de noordelijke provincies een 

zakelijk goed financieel beleid voeren. 

Een ander punt. Ik aarzel, maar ik zal het toch noemen. Het belang van de Zuiderzeespoorlijn is voor 

Flevoland bijzonder groot. Uit overlevering weet ik dat al in 1954 aan Noordoostpolder en Emmeloord 

een treinverbinding en een station zijn beloofd. Wij zullen zeker een halve eeuw verder zijn voordat die 

zullen zijn gerealiseerd. Ik zou graag zien dat de Staten unaniem zijn over dit majeure project met dit 

innovatieve karakter. 

Nog een paar opmerkingen daarover. Ik heb geen enkele zorg dat het kaartje te duur zal worden. De 

exploitatierisico's liggen bij de maatschappij en niet bij de regio's. Een kaartje voor zo'n verbinding moet 

een marktconforme prijs hebben. Dat kan niet anders, want als de kaartjes te duur zijn, zal dat tot 

negatieve exploitatieresultaten leiden. Men zal met marktconforme tarieven moeten werken. 

 

De heer Van Daalen: Ik wil erop wijzen dat de prijs van een NS-kaartje ook niet marktconform is. 

 

De heer Maenhout: Als de overheid een bijdrage levert vind ik dat prima. In elk geval loopt dit gebied 

geen risico. Als de kaartjes te duur zijn zal deze verbinding geen publiek trekken. Zo simpel ligt dat. 

 

De heer Van Daalen: Als wat u zegt waar is, zou de bijdrage van de overheid aan het kaartje voor de 

magneetzweefbaan wel eens heel hoog kunnen zijn. 

 

De heer Maenhout: Daar ga ik niet over. Onze regionale bijdrage beperkt zich tot €€ 31,5 miljoen plus 

maximaal 5%. 

Mij is opgevallen dat de twee belangrijkste trekkers van de laatste fase van de Zuiderzeespoorlijn niet de 

geringste mensen van PvdA-huize zijn, namelijk de heer Alders voor de regio's en mevrouw Netelenbos 
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voor de overheid. Ik vind het jammer dat er niet meer ondersteuning is van de PvdA-fractie. Natuurlijk 

mag iedereen een eigen afweging maken, daartegen heb ik geen enkel bezwaar, maar ik wil dit wel 

even kwijt. 

Wij gaan mee met dit voorstel. 

 

De heer Hoekstra: Mijnheer de voorzitter. Ook de CDA-fractie dankt het college voor de beantwoording. 

De CDA-fractie heeft ook niet veel vragen meer. 

Door de Gedeputeerde is een goed en reëel beeld van de financiën geschetst, een beeld dat voor onze 

fractie heeft bevestigd dat wij geen onverantwoorde beslissing nemen. Het is veel geld, maar in het licht 

van het door de heer De Graaf geschetste perspectief is dit een verantwoord besluit. Gedeputeerde De 

Raad heeft ons gerustgesteld: wij blijven een vinger aan de pols houden en kunnen meebeslissen, wat 

een goede zaak is. 

Ik heb nog één vraag openstaan. In eerste termijn heb ik ons idee over de obligaties naar voren 

gebracht. In verband met uw lidmaatschap van de stuurgroep heb ik die vraag aan u gesteld, mijnheer 

de voorzitter. Acht u dit een acceptabel idee, een idee dat u naar de stuurgroep wilt meenemen? 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. Ik heb een aantal visionaire voorbeelden horen noemen, 

waaronder de heren Lely, Lammers en Alders en mevrouw Netelenbos. Minstens drie van deze 

personen zijn partijgenoten van mij. 

Er is een overgang tussen een visie en zweven. Waar de overgang precies ligt weten wij niet. Ik 

veronderstel dat de overgang voor een ieder elders ligt en ieder ten aanzien van het voorliggende 

voorstel een eigen afweging heeft te maken. 

Het is van belang te benadrukken dat wij de economische effecten uiteraard hebben afgewogen tegen 

andere zaken die wij met deze middelen kunnen realiseren. 

Wij danken de Gedeputeerde financiën voor zijn heldere toelichting op de door u gemaakte financiële af-

weging, maar ik zeg daar meteen bij dat wij zelf ook berekeningen hebben gemaakt, andere 

berekeningen dan het college gemaakt heeft, die een andere uitkomst laten zien dan de berekeningen 

van het college. Op basis daarvan hebben wij enkele zorgpunten. Inderdaad worden middelen uit de 

EPD-cofinanciering gebruikt die wij nu ook gebruiken, maar wij kunnen ons natuurlijk afvragen op welke 

wijze wij de investeringen die wij nu in dat kader doen door andere investeringen moeten vervangen als 

het EPD ophoudt. 

U stelt ook voor de rentebaten ten behoeve van deze investering in te zetten. De rentebaten zetten wij 

nu jaarlijks in om reserves te vormen waarmee wij andere investeringen doen dan investeringen in 

magneetzweefbanen of infrastructuur. Dat kan dan niet meer. 

Wij vrezen ook dat u voorbijgaat aan wat er zal gebeuren als wij in 2010 €€ 44 miljoen voor de magneet-

zweefbaan betalen. Vanaf dat moment zullen wij veel minder rentebaten hebben. Dit zijn allemaal zaken 

die een effect hebben op onze investeringsruimte en de exploitatiebegroting van onze provincie. 

Naar de toekomst toe: wij weten niet of de motorrijtuigenbelasting zal toenemen of dalen of wellicht zelfs 

zal worden afgeschaft. Dat is een risico. 

Hetzelfde geldt voor het provinciefonds, waarvan de hoogte door het nieuwe kabinet naar beneden kan 

worden bijgesteld. Wij hebben daarover zorgen. 

Wel zijn wij verheugd over de toezegging van het college dat het de inspanningsverplichting op zich wil 

nemen fors in sociale infrastructuur en sociaal-maatschappelijke doelen in Flevoland te investeren. Wij 

horen graag van het college of wij dat goed hebben begrepen. 

Voorts willen wij graag van de andere fracties, met name van de fracties van het CDA en de VVD, 

vernemen of zij zo'n inspanningsverplichting ook zien. Voor ons is dit een heel belangrijke overweging bij 

het afwegen van dit voorstel. 

 

De heer Haverkort: Een korte reactie, mijnheer de voorzitter. Het zal u niet verbazen dat de GroenLinks-

fractie geen argumenten heeft gehoord die haar van inzicht hebben doen veranderen. Wij blijven bij de 

argumentatie die wij in eerste termijn naar voren hebben gebracht. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Het betoog van de heer De Graaf, waarin hij heeft 

aangegeven hoe de financiering in elkaar zit, was een goed betoog, maar ik ben het eens met collega 

Valk, die gezegd heeft dat alle gelden die het college voor dit doel wil inzetten worden onttrokken aan de 

ruimte die wij anders zouden hebben gehad. Dat geldt ook voor de gelden die uit het EPD vrijkomen. Het 

EPD is niet alleen op de infrastructuur gericht, het EPD is breed in de provincie ingezet en voor onze 
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cofinanciering geldt dat ook. Dat valt straks weg en u koppelt de vrijkomende gelden aan een stuk 

infrastructuur. Daarover wil ik niet badinerend doen, dit is een constatering. 

De €€ 10 miljoen en de daarbij behorende rente zijn weg, die zitten vast aan de magneetzweefbaan. Dat 

is een keuze. Ik begrijp dat u die keuze hebt gemaakt, maar het is niet onze keuze. Wij willen zeggen dat 

dit een majeur project is, dat moet worden gefinancierd op een manier die voor iedereen helder en 

duidelijk zichtbaar is. 

Er is nog één onduidelijkheid waarover ik de Gedeputeerde niet heb gehoord. Als wij naar de 

economische situatie in ons land kijken en horen hoe de inkomsten op dit moment drastisch teruglopen, 

moeten wij ons afvragen wat dat voor ons kan betekenen. Dat plaatje is niet verwerkt. De economische 

vooruitzichten van ons land zijn absoluut niet rooskleurig en wij zien een heleboel zaken teruglopen, wat 

betekent dat ook de inkomsten van het rijk en dus de inkomsten van de provincie zullen teruglopen. Het 

is mogelijk dat wij onze reserves heel hard nodig zullen hebben, dit nog afgezien van het feit dat wij nog 

niet precies weten wat het programma van het nieuwe kabinet zal zijn. 

Tot slot nog een opmerking over Lely. Ik vind de vergelijking met Lely een klein beetje mank gaan. Lely 

had een visie... 

 

De heer Hoekstra: Ik heb gezegd dat het een metafoor was. 

 

De heer Van Daalen: Een aantal mensen heeft die metafoor doorgetrokken. Lely had een visie op het 

droogleggen van stukken land. Hij had geen keuze, maar legde droog. Op dit moment hebben wij nog 

een keuze en onze visie moet breder zijn dan maar één spoor. 

 

De heer Van der Wal: Mijnheer de voorzitter. In eerste termijn heb ik al iets gezegd over de extra ruimte 

voor investeren in andere zaken die zal ontstaan door inverdienen als de economische groei die wij van 

de Zuiderzeelijn verwachten zal zijn gerealiseerd. Ik werd extra gerustgesteld door de Gedeputeerde, die 

erop heeft gewezen dat in het voorliggende plaatje geen rekening is gehouden met de extra ruimte die 

zal ontstaan doordat de provincie in de komende tien jaar zal groeien. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. Ik ben benieuwd hoe de D66-fractie denkt die economische 

verdiencapaciteit ten gunste van de provinciale begroting af te romen. 

 

De heer Van der Wal: Gedacht kan worden aan een extra groei van de bevolking en dus van 

economische activiteiten. Een groei van de bevolking heeft meer ruimte in onze provinciale begroting tot 

gevolg. De groei van de bevolking wordt mogelijk gemaakt door betere vervoersvoorzieningen, mensen 

kunnen dan hier wonen en elders werken en het zal ook mogelijk zijn met andere gebieden betere 

economische contacten te onderhouden. 

 

De heer Valk: De D66-fractie onderschrijft dan ook de stelling dat als gevolg van de aanleg van de 

magneetzweefbaan extra voorzieningen nodig zullen zijn. 

 

De heer Van der Wal: Uiteraard. Dat was het volgende wat ik naar voren wilde brengen. In die zin is de 

aanleg van de magneetzweefbaan ook een stukje ondernemen. Eerst zien dat je het verdient en daarna 

pas uitgeven. Als je wilt uitgeven, komen inderdaad de zaken die de PvdA-fractie als belangrijk heeft 

aangeduid en die wij ook belangrijk vinden aan de orde. Wij hebben dan de middelen om dat te doen. 

 

De heer Valk: Ik ben benieuwd wat wij moeten doen om de magneetzweefbaan te verdienen. 

 

De heer Van der Wal: In het stuk dat ons door het college is voorgelegd is aangegeven hoe daarvoor 

binnen de huidige begroting ruimte kan worden gecreëerd en meerdere fracties hebben naar voren 

gebracht dat wij daarnaast altijd nog de ruimte van de motorrijtuigenbelasting achter de hand hebben 

voor het geval wij meer willen, andere dingen dan de dingen die wij nu belangrijk vinden. 

 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. De naam Lely is vanavond vaak genoemd. Mij moet van het hart 

dat Lely tekort wordt gedaan. Het lijkt erop dat Lely alleen beoogde de Afsluitdijk en wat polders aan te 

leggen. Dat is echter niet juist: Lely had een visie. Als je de plannen van Lely bekijkt, zie je daarin dorpen 

en steden die middels een harde infrastructuur, wegen en spoorlijnen, in het bestaande oude land zijn 

ingekapseld. Als Lely hier gezeten had, had hij vast en zeker uitgesproken dat de destijds door hem ont-
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worpen plannen moeten worden verwezenlijkt. Infrastructuur vormt daarvan een onderdeel. Hoe wil je je 

anders in dit gebied innestelen? 

In de commissie heb ik een vergelijking gemaakt tussen de heer De Graaf en de heer Lely. Lely was 

waterstaatkundig ingenieur en hij was boekhouder. Dat is de heer De Graaf ook, hij is immers 

Gedeputeerde van financiën. De heer De Graaf heeft vroeger een functie op het gebied van de 

waterstaat gehad en dat had Lely ook. Lely was namelijk Minister van Verkeer en Waterstaat en de heer 

De Graaf is HID van Brabant geweest. 

 

De heer Van der Meulen: De heer Lely was Minister van Transport en Waterstaat. 

 

De heer De Wit: Precies, hij was ook verantwoordelijk voor de infrastructuur! Dank voor deze aanvulling. 

De risico's zijn goed afgedekt en ik ben er blij om dat bijzonder veel zorg zal worden besteed aan het 

programma van eisen. Dat is essentieel omdat sprake is van overdracht van bevoegdheden. 

Van de heer De Graaf heb ik begrepen dat geen gebruik zal worden gemaakt van eventuele 

overschotten. Dat kan ook niet, want in principe behoren wij niets over te hebben. Wij krijgen geld dat wij 

ter stimulering van de economie in deze provincie moeten uitgeven. 

Ik heb altijd geleerd dat je in tijden waarin het minder goed gaat moet investeren. Als het enigszins kan 

moeten wij dat doen in majeure projecten die een behoorlijke spin off geven. Wij gaan con amore 

akkoord. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Voor mij zijn maar twee vragen overgebleven. 

Met de VVD-fractie hebben wij een korte discussie gehad over de energie-aandelen. Ik ben er blij om dat 

wij op dezelfde lijn zitten: risico door eigen handelen behoeft niet door de partners te worden gedragen. 

Als wij deze overeenkomst sluiten zal een traject beginnen dat in een gunning zal moeten eindigen en 

als er in dat traject ontwikkelingen zijn, zullen wij de kosten moeten delen. Ik heb begrepen dat de VVD-

fractie die mening deelt. 

In eerste termijn is overigens ook nog een vraag over het kaartje gesteld waarop ik nog niet ben 

ingegaan. Ik deel de mening dat het tarief marktconform zal moeten zijn. 

Over de hoogte van het tarief zijn nog geen afspraken gemaakt, maar er is wel een studietje gedaan 

naar de wijze waarop de tarieven zich met elkaar kunnen verhouden. Bij dat onderzoekje is men van het 

huidige eerste klasse-tarief van de NS uitgegaan. Daarin blijkt een marge van 30% naar boven te zitten, 

pas daarboven neemt het aantal reizigers aanmerkelijk af. Kortom: er zijn nog geen tarieven vastgesteld 

en het tarief zal marktconform moeten zijn. De studie heeft uitgewezen dat er enige ruimte is. 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De heer Valk en de heer Van Daalen 

refereerden aan de cofinanciering die wij voor dit project zullen inzetten. In eerste termijn heb ik niet 

benadrukt dat wij slechts 60% van de cofinanciering inboeken. Na 2006 zal 40% van de cofinanciering in 

onze reguliere middelen terugvloeien. Daarmee zullen wij allerhande dingen kunnen doen, ook op het 

gebied van de sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Het is absoluut niet de bedoeling deze gelden 

alleen ten behoeve van wegeninfrastructuur in te boeken. Het is nogmaals gezegd jammer dat ik dit in 

de eerste termijn niet heb benadrukt, maar dat is nu eenmaal zo. 

Zo dadelijk kom ik terug op de nadrukkelijke vraag van de heer Valk over de sociaal-culturele infra-

structuur. Ik wil eerst reageren op het betoog van de heer Van Daalen, die gezegd heeft dat de econo-

mische vooruitzichten niet rooskleurig zijn. Verder heeft hij erop gewezen dat nog niet bekend is wat het 

nieuwe kabinet met het provinciefonds zal gaan doen. Hij heeft drie "alsen" genoemd en stelde dat wij 

daarmee geen rekening hebben gehouden. In tegenstelling tot wat hij suggereert hebben wij daarmee 

echter juist wel rekening gehouden. Op welke manier hebben wij dat gedaan? Als wij de verhoging van 

de opcenten motorrijtuigenbelasting zouden hebben ingeboekt, zouden wij dat middel niet meer achter 

de hand hebben. Als onverhoopt, ten gevolge van rijksbeleid, de provinciale uitkering uit het 

provinciefonds lager zal uitvallen dan wij hebben doorgerekend, dan hebben wij nog de mogelijkheid van 

verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting als de nood echt aan de man komt. 

 

De heer Van Daalen: Er is nog een "als": wat zal er gebeuren als de rijksoverheid besluit de opcenten op 

termijn, over een jaar of vijf à zes, af te schaffen? 

 

De heer De Graaf (Gedeputeerde): Wij gaan ervan uit dat wij in dat geval een ander eigen 

belastinggebied van dezelfde substantie zullen krijgen. Iedereen die daarover praat is het daarover 

eens. Hoe dat er precies uit zal zien weet ik niet, maar wij zullen dan zeker een ander eigen 
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belastinggebied krijgen waarop wij zelf beleidsvrijheid zullen hebben. Het moet u deugd doen dat wij die 

mogelijkheid als appeltje voor de dorst achter de hand houden. 

Volgens de SGP-fractie zou ik gezegd hebben dat wij de overschotten nooit zullen gebruiken. Dat heb ik 

niet gezegd. Ik heb gezegd dat wij de overschotten niet hebben ingeboekt, dat wij daarmee geen 

rekening hebben gehouden. In ons plaatje zijn geen getallen genoemd, maar ergens in de tekst staat 

wel dat wij, als overschotten ontstaan, met z'n allen zullen besluiten wat wij daarmee gaan doen. Die 

overschotten kunnen dus ook voor de voorziening Zuiderzeelijn worden ingezet. 

De heer Valk heeft gevraagd of in de toekomst ook fors in de sociaal-culturele infrastructuur zal worden 

geïnvesteerd. Dat het college het ermee eens is dat investeringen in deze sector noodzakelijk zijn moge 

blijken uit het feit dat wij in het Omgevingsplan, anders dan in de Streekplannen die daaraan vooraf-

gingen, ook met dit aspect rekening hebben gehouden. 

Er is nog een tweede punt. Als wij het over de groei van Almere hebben, hebben wij het over een 

integraal ontwikkelingsplan Almere. Het woord "integraal" houdt in dat wij niet alleen naar de harde 

infrastructuur kijken - woningen, rail en wegen -, maar ook naar de componenten zorg, welzijn en 

cultuur. Met het woord "integraal" willen wij ook het rijk wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor de groei 

van Almere in juist die sectoren. Natuurlijk kunnen wij alleen geloofwaardig zijn als wij ook zelf, als 

provincie, onze eigen verantwoordelijkheid in dezen nemen. Het college blijft voornemens ook in de 

sociaal-maatschappelijke infrastructuur fors te investeren. 

 

De voorzitter: Ik wil nog een tweetal kanttekeningen maken. 

Kennelijk heb ik niet goed naar de heer Hoekstra geluisterd, want ik heb mij niet gerealiseerd dat de 

vraag die hij stelde aan mij was gericht. Ik zal zijn gedachten over de mogelijkheid van een 

obligatielening zeker meenemen en daarover in de stuurgroep spreken. Ik kan niet goed overzien 

waarvoor die obligatielening ten behoeve van het rijk zou moeten worden uitgeschreven. Het rijk heeft 

de bijdrage die het nu ter beschikking stelt al in de meerjarenramingen van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat gedekt. Daarvoor behoeft het rijk dus niet te lenen. 

Er is nog wel een gat tussen het bedrag dat de regio's met elkaar zullen weten op te brengen en het 

bedrag waarop het rijk hoopt, dat het verwacht of eist van de regio's. Voor een deel is daarvoor 

verwezen naar de bijdragen die eigenlijk van Noord-Holland, Amsterdam en Haarlemmermeer zouden 

mogen worden verwacht, maar wellicht is dat gat ook via de door de heer Hoekstra voorgestelde 

obligatielening te dekken. Ik zal zijn gedachte meenemen, maar ik kan niet garanderen dat daarvoor bij 

welke Minister van Financiën ook veel enthousiasme zal bestaan. Wie dat zal zijn weten wij nog niet. 

Voordat wij tot besluitvorming overgaan wil ik nog één lastig probleem aan de orde stellen. Ik heb begrip 

voor het standpunt van de fractie van de ChristenUnie, die heeft gezegd dat zij voor de 

bestuursovereenkomst maar tegen de bijdrage is. Ik vind het heel vervelend, maar dat kan niet. 

Voorgesteld wordt dat de Staten mij machtigen de bestuursovereenkomst te tekenen. Als u zegt dat u 

wel met de bestuursovereenkomst maar niet met het bedrag kunt instemmen, kan ik uw instemming niet 

zien als een machtiging aan mij de overeenkomst te ondertekenen waarin deze provincie de verplichting 

aangaat tot het leveren van een deel van de totale regionale bijdrage. 

 

De heer Van Daalen: Ik zal ons standpunt verhelderen, mijnheer de voorzitter. Ons standpunt is dat wij 

wel een reservering voor infrastructuur kunnen doen. In het Statenvoorstel staat nu dat de reservering 

uitsluitend en alleen voor een magneetzweefbaan is bedoeld. Als dat erin blijft staan, gaan wij niet 

akkoord. 

 

De voorzitter: U zegt dus dat de bijdrage die de meerderheid van de Staten ter beschikking wil stellen 

niet alleen voor de magneetzweefbaan bestemd zou mogen worden. U bent van mening dat de bijdrage 

ruimer moet kunnen worden ingezet. 

 

De heer Van Daalen: Dat vinden wij inderdaad. Op dit moment hebben wij nog geen keuze gemaakt. Als 

het Statenvoorstel geïnterpreteerd wordt zoals wij het interpreteren, wordt nu een eenduidige keuze 

gemaakt en zal een alternatief niet haalbaar zijn. 

 

De voorzitter: Het is heel helder dat de meerderheid van de Staten van mening is dat alleen aan het 

magneetzweefbaanconcept een financiële bijdrage mag worden geleverd. Tegelijkertijd - dat is naar mijn 

idee een stap in uw richting - zeggen de Staten dat zij instemmen met de bestuursovereenkomst, waarin 

alle andere modaliteiten ook zijn opgenomen, zij het zonder een financiële bijdrage van de kant van de 

provincie Flevoland. Door ondertekening van deze bestuursovereenkomst verplichten wij ons positief 
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mee te werken aan het eventueel realiseren van een ander alternatief, maar dan zonder een financiële 

bijdrage onzerzijds. Dat is een essentieel punt. Daarmee zijn wij, mede door het overleg met de 

rijksoverheid, meer in uw richting gekomen dan een aantal maanden geleden. De afweging is aan u. 

Hoewel ik inschat dat er een meerderheid is voor het voorliggende voorstel, wil ik graag weten of ik mijn 

handtekening straks ook namens de ChristenUnie mag zetten. 

 

De heer Van Daalen: Mag ik vijf minuten schorsing? 

 

De voorzitter: Ik vind dit belangrijk genoeg om u vijf minuten te gunnen. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben ook nog een probleem met onze finale afweging. Wij 

hebben nog niet van het CDA en de VVD gehoord of zij met ons fors in sociaal-maatschappelijke infra-

structuur willen blijven investeren. 

 

De voorzitter: Het lijkt mij handig dat de fracties nu op uw vraag reageren, dat bespaart ons een extra 

termijn. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. De opmerkingen van het college zijn ook de onze. Wij 

hebben in het verleden altijd positief gestaan tegenover alle noodzakelijke investeringen op dat gebied. 

Wij zijn op dit moment echter niet met een koppelverkoop bezig. Wij spreken nu over de 

magneetzweefbaan, de Zuiderzeelijn. Het beleid met betrekking tot de zachte infrastructuur is niet 

anders dan voorheen. 

 

De heer Hoekstra: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie heeft er geen bezwaar tegen nu uit te spreken dat 

ook zij in de sociaal-maatschappelijke infrastructuur wil blijven investeren. Daar is niks mis mee, dat is 

staand beleid. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering voor vijf minuten. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

Alvorens wij tot besluitvorming overgaan wil ik u de gelegenheid geven een stemverklaring af te leggen. 

Ik zal degene die om schorsing heeft verzocht als eerste het woord geven. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. De overweging van de fractie van de ChristenUnie is nog 

steeds dat wij dit een ontijdig moment vinden om de keuze voor een magneetzweefbaan te maken. Wij 

zijn van mening dat daarover nog te weinig bekend is en de andere varianten, zoals de HSL-variant, nog 

niet voldoende zijn onderzocht. 

De bestuursovereenkomst en het Statenbesluit nog eens herlezende zijn wij tot de conclusie gekomen 

dat wij op gerede gronden kunnen zeggen dat vanavond de keuze voor een magneetzweefbaan nog niet 

daadwerkelijk wordt gemaakt. Mocht de keuze te zijner tijd op de magneetzweefbaanvariant vallen - als 

blijkt dat de magneetzweefbaan gegeven alle omstandigheden de beste infrastructuur voor de provincie 

Flevoland is -, dan zal een bijdrage van ongeveer €€ 32 miljoen noodzakelijk zijn. Op grond van die 

redenering kunnen wij met het besluit instemmen, waarbij wij zelf in het achterhoofd houden dat wij, 

mocht er een andere infrastructuur uit komen, andere voorstellen van u kunnen tegemoet zien. 

 

De voorzitter: Voor mij is nu helder dat ik de bestuursovereenkomst mede namens uw fractie kan 

ondertekenen. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben helder geschetst welke voor ons de belangrijkste in-

houdelijke en financiële punten van afweging zijn. Onze afwegingen hebben ertoe geleid dat drie van 

onze fractieleden nog niet overtuigd zijn en dus tegen het voorstel zullen stemmen. 

 

De voorzitter: Wij gaan nu tot besluitvorming over. 

 

Het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten wordt bij handopsteken in stemming gebracht en 

aanvaard. 
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Voor stemmen: de leden van het college, de fractie van VVD, CDA, PvdA - met uitzondering van drie  

    leden -, CU, D66, SGP, de fractie-Kalkman en de fractie-Visser. 

Tegen stemmen: de fractie van GL en mevrouw Van Hulten en de heren Valk en Slicht van de PvdA-

fractie. 

 

4. Voorstel inzake afwikkeling Europartenariat 1998 

De voorzitter: De heer Dijksma wil vooraf een mededeling doen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. In de bakjes hebben wij een lichte aanpassing 

van het voorstel onder punt 1 naar voren gebracht. Die aanpassing houdt in dat "aan de gemeente 

Apeldoorn ter afwikkeling van het Europartenariat The Netherlands"... enzovoort. Het geld zal dus op de 

rekening van de gemeente Apeldoorn worden gestort. 

 

De heer Keur: Mijnheer de voorzitter. Bij de afwikkeling van het Europartenariat moet nog een vervelend 

vuiltje worden weggewerkt. De beurs was een groot succes voor wat betreft het bevorderen van export-

posities van bedrijven en export in het algemeen, maar ook een financiële zeperd van de eerste orde. 

Dat is jammer en triest, want de opzet was natuurlijk heel anders. 

Het is ook jammer en triest dat personen ervan verdacht worden fraude en valsheid in geschrifte te 

hebben gepleegd. Overigens moet dat nog wel worden bewezen. In de commissie heb ik al naar voren 

gebracht dat de VVD-fractie hoopt dat de bewuste personen vervolgd zullen worden en boven tafel zal 

komen wat precies is fout gegaan. 

In het verleden hebben de Staten de Gedeputeerde gevraagd deze problematiek tezamen met de 

provincie Gelderland op te lossen. De VVD-fractie vindt dat alle hulde toekomt aan de heer Dijksma, die 

ons dit voorstel heeft doen toekomen. Wij zijn van mening dat hij in de onderhandelingen tot grote 

hoogte is gestegen. 

De VVD-fractie heeft nog twee vragen. Onze fractie gaat ervan uit dat er geen lijken meer in de kast 

liggen en er na afwikkeling van het voorliggende voorstel geen open einden meer zullen zijn. Wij hopen 

dat u dat zult kunnen bevestigen. 

Verder verzoeken wij u nog even te willen ingaan op de lessen die hiervan geleerd zijn. Vanmorgen 

hebben wij in het Dagblad Flevoland kunnen lezen dat de politieke druk vanuit Gelderland en 

vermoedelijk ook van andere kanten groter wordt om een of ander onderzoek te doen. Mijn vraag is hoe 

GS daar tegenaan kijken. 

De VVD-fractie heeft er behoefte aan de hoop uit te spreken dat deze problematiek zo snel mogelijk 

wordt afgewikkeld. Wij wachten de beantwoording van de Gedeputeerde af. 

 

De heer Zijlstra: Mijnheer de voorzitter. Het Europartenariat The Netherlands, gestart in 1998, kan als 

succesvol worden bestempeld. Het kon ook bijna niet anders, de verwachtingen waren hooggespannen. 

In mijn gedachten hoor ik nog het toen verantwoordelijke lid van het college het woord spellen: 

"Europartenariat". Iedere lettergreep werd beklemtoond. Dat nu, een aantal jaren nadien, zoveel loos 

zou blijken te zijn met de financiële afwikkeling hadden wij toen niet kunnen vermoeden. Het bestuur van 

het Europartenariat had wel gegeten en gedronken, maar niet bestuurd. Dat bleek in 1999, toen de 

huidige vertegenwoordiger van het college aantrad. Deze onrechtmatigheden zijn een smet op dit 

succesvolle project. 

De CDA-fractie heeft heel veel waardering voor de inzet van de huidige Gedeputeerde om het tekort zo 

goed mogelijk te verdelen en de door hem voorgestelde aanpak die tot een oplossing zal moeten leiden. 

Die oplossing ligt in dit Statenvoorstel. Volgens de CDA-fractie is er geen andere weg dan dat ook de 

Staten hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat de integriteit van het openbaar bestuur 

nog verder wordt aangetast. Het doet pijn, maar de CDA-fractie stemt met dit voorstel in. Wij willen u nog 

wel vragen wat een eventueel onderzoek, dat er zeker in Gelderland zal komen, voor ons zal kunnen 

betekenen. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Het is al eerder gezegd, ook door ons: het 

Europartenariat is een succesvol project en het is jammer dat het op deze manier moet worden 

afgesloten. Dat is des temeer jammer omdat het enigermate slordig gedrag van de bestuurders van 

destijds daaraan debet is en gemeenschapsgelden moeten worden ingezet om het probleem op te 

lossen. Dat neemt niet weg dat wij onze waardering willen uitspreken voor de activiteiten van de 

Gedeputeerde in deze zaak, die er mede toe geleid hebben dat er inmiddels een goed zicht is op de 

financiële situatie van de Stichting Europartenariat en de afwikkeling. 
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In de commissie ELPOO is deze zaak tot twee maal toe uitvoerig en in het openbaar besproken. Ik zal 

mij nu dan ook tot een zestal voor ons belangrijke punten beperken. 

De risico's. De audit door Brussel zal mogelijk tot terugvordering van subsidie kunnen leiden. De recht-

matigheid van de uitgaven is immers slechts beperkt aan te tonen en bovendien is er geen traceerbare 

administratieve organisatie of interne controle te constateren en was sprake van een informele 

organisatie. Wij bepleiten in ieder geval openheid naar Brussel toe. Onzes inziens zal dit ertoe bijdragen 

dat de mogelijke schade wordt beperkt. 

Het tweede risico. Wij menen dat, voorzover met de gelden van de Stichting Europartenariat niet-

crediteuren van de stichting zijn betaald, deze gesommeerd moeten worden de betreffende gelden terug 

te betalen. Als zij in gebreke blijven dient een privaatrechtelijke actie tegen hen gestart te worden, dit 

alles om te voorkomen dat nogmaals extra geld door de provincie gevoteerd zal moeten worden. Als wij 

het goed hebben begrepen zijn dit de nog mogelijke financiële risico's. Als dat niet juist is, hoor ik dat 

wel. 

De vervolgstappen. Tegen de accountant Reimer dient onzes inziens tenminste een tuchtrechtelijke 

klacht te worden ingediend aangezien deze volgens IPA-ACON gerechtvaardigd is en een gerede kans 

van slagen heeft om tot een disciplinaire maatregel te leiden. Hoewel ons vervolgens een strafrechtelijke 

of civielrechtelijke procedure tegen de accountant zeer terecht lijkt, kunnen wij ons voorstellen dat 

verdere stappen tegen de accountant afgewogen worden tegen de mogelijkheid van slagen en de te 

maken kosten. Wij kunnen ons derhalve voorstellen dat bij overweging van een en ander voor een 

schikking wordt gekozen, al hebben wij daarmee wel enige moeite. 

Ten aanzien van de projectleider dient onzes inziens een strafrechtelijke procedure ernstig te worden 

overwogen. Er moeten wel zeer zwaarwegende redenen zijn om hiertoe niet over te gaan. 

Gezien de ernstige tekortkomingen met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle 

van de stichting, waardoor de rechtmatigheid van de uitgaven slechts beperkt is aan te tonen - ik heb 

daarover zoëven ook een opmerking gemaakt - en daarbij het overschrijden van bevoegdheden, beide in 

strijd met het in de statuten van de stichting bepaalde, zijn wij van mening dat verder uitgezocht dient te 

worden in hoeverre de bestuurders van de stichting aansprakelijk gesteld kunnen en moeten worden. 

Tot slot willen wij u vragen welke maatregelen inmiddels getroffen zijn of worden ter voorkoming van 

gelijksoortige situaties bij andere projecten. 

Overigens gaat onze fractie, zij het node, maar dat geldt naar ik veronderstel voor iedereen, met de 

voorliggende voorstellen akkoord. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. De GroenLinks-fractie heeft met betrekking tot de afwikkeling 

van het Europartenariat nog een aantal vragen aan de Gedeputeerde. 

Er is sprake van een ongedekt tekort van ƒ 1,5 miljoen en een oninbare vordering van ƒ 900.000,-. In de 

bedragen die genoemd worden zit enige variatie en kennelijk heeft het bestuur van de stichting ver-

schillende oplossingen in gedachten. In de oplegnota is verwoord dat sprake zou zijn van een aantal 

mandaten waarover in het bestuur afspraken zijn gemaakt. Wij willen graag horen wat de actuele stand 

van zaken is. Kunt u ons zeggen of de standpunten van het bestuur nog aanvullingen leveren op 

hetgeen in het voorliggende voorstel is verwoord? 

Voorts willen wij u vragen of Brussel daadwerkelijk nog met een terugvordering van de bedragen zou 

kunnen komen. Aan het einde van het stuk wordt melding gemaakt van het feit dat men het initiatief zal 

nemen Brussel daarop aan te spreken. 

Evenals mevrouw Van Hulten willen wij u de vraag voorleggen of het in deze fase denkbaar is dat wij tot 

een schikking komen. Wij hebben begrepen dat de projectleider moeizaam te benaderen is, maar hij is 

wel een sleutelfiguur bij het vinden van een oplossing voor de onderwerpen die hier aan de orde zijn. 

Verder is sprake van ƒ 500.000,- liquiditeitsteun, die onzes inziens additioneel is. Daarover bestaat bij 

ons onduidelijkheid. 

In een eerdere fase hebben wij de Gedeputeerde gesteund bij zijn toen redelijk adequate insteek, die 

erop was gericht helderheid te krijgen door externe expertise in te huren voor onderzoek naar de gang 

van zaken in financieel opzicht. Onze fractie vindt echter ook dat moet worden afgewogen of kan worden 

onderzocht hoe een en ander bestuurlijk heeft kunnen plaatsvinden. Inmiddels circuleert in dit huis 

immers een drietal vraagstukken in dezelfde orde van grootte. Kan de Gedeputeerde deze vragen voor 

ons beantwoorden? 

 

De heer Baarsen: Mijnheer de voorzitter. In de vergadering van de commissie ELPOO van 20 juni 

jongstleden hebben wij dit Statenvoorstel breedvoerig besproken. Ik meen in de notulen vijftig vragen 

geteld te hebben waarop de Gedeputeerde vijftig antwoorden heeft gegeven. Dat waren vragen op 
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financieel, juridisch en bestuurlijk gebied. Het leeuwendeel van die vragen kwam van mevrouw Van 

Hulten. Ik ben er blij om dat zij vanavond wederom een aantal vragen heeft gesteld om de helderheid te 

vergroten. 

Er is nog één vraag blijven liggen, een vraag die eerder niet kon worden beantwoord. Ik doel op de 

vraag over de Statenvergadering van de provincie Gelderland. Toen wij vergaderden, vergaderden de 

Staten van Gelderland ook. Ik wil graag van de Gedeputeerde vernemen of hij inmiddels contact heeft 

gehad met zijn collega uit Gelderland en ons kan inlichten over de beslissingen die in de Staten van 

Gelderland zijn genomen. Zijn dat beslissingen die consequenties hebben voor het voorstel dat thans ter 

tafel ligt? 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Bij de voorbereiding van de behandeling van het voorstel 

inzake de afwikkeling van het Europartenariat droomde ik even weg en dacht ik aan alles wat wij met die 

bijna €€ 200.000,- zouden hebben kunnen realiseren aan projecten waaraan in Flevoland behoefte is. 

Helaas, helaas, dat geld gaat een donker gat in. Voor de zoveelste keer onder het credo "eens maar 

nooit weer" zullen wij ons vanavond gedwongen voelen met het voorliggende voorstel in te stemmen. Wij 

kunnen niet anders, tenzij wij de stichting, de paraplu waaronder alles uitgevoerd werd, failliet laten 

gaan. Ik kom hierop zo dadelijk terug. 

Het Europartenariat vond in 1998 plaats. Ik ben er ook even gaan kijken, al was het moeilijk er te komen 

vanwege de enorme filevorming rondom Apeldoorn. Het Europartenariat was een grote bedrijvenbeurs 

waar buitenlandse en Nederlandse bedrijven aan elkaar konden snuffelen om vervolgens tot zaken te 

komen. Volgens uw zeggen is dat ook gebeurd en is in het eerste jaar na de beurs een export van ƒ 108 

miljoen gerealiseerd. Dat klinkt overtuigend, maar wij moeten natuurlijk ook weten wat er in het daaraan 

voorafgaande jaren aan export was en of die trend zich in het tweede jaar heeft voortgezet dan wel is 

ingezakt. 

In de afgelopen jaren - het is inmiddels al vier jaar geleden dat deze beurs plaatsvond - is veel over de 

afwikkeling gesproken. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Hadden de partijen wel goede afspraken met 

elkaar of waren het meer gentlemen's agreements? In ieder geval zat de opzet niet goed in elkaar. Wij 

dachten de controle uit handen te kunnen geven, maar dat is achteraf geen goede zaak gebleken. 

Veel is misgegaan, inhoudelijk en feitelijk is dat nu allemaal onderzocht. Er bestaat een duidelijk ver-

moeden dat onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden, waarvoor vooral de provincie Gelderland de 

eindverantwoording draagt. Flevoland moet echter eveneens bij zichzelf te rade gaan. Hoe hadden wij 

dit bestuurlijk geregeld? Hoe zat het met de mandaten, de controle PS versus GS? Hoeveel was 

ambtelijk gedelegeerd? Op zijn minst moeten wij van dit debâcle wijze lessen leren. 

Welke lessen ziet de Gedeputeerde? Of moet ik "gedupeerde" zeggen? Kent de Gedeputeerde het 

rapport uit Friesland over bestuurlijke lessen uit enkele provinciale affaires en meent hij daaruit iets te 

kunnen leren? 

Hoe duidelijk is in de provinciale organisatie het bewustzijn over de reikwijdte van verleende mandaten? 

Hoe zit het met contractbeheer? Beschikt de provinciale organisatie over voldoende interne 

deskundigheid of is men bereid externe deskundigheid daarvoor in te zetten? 

Overigens blijkt uit de behandeling van het dossier dat de huidige Gedeputeerde zich met veel energie 

en overtuiging heeft ingezet om deze zaak voor de provincie Flevoland tot een zo goed mogelijk einde te 

brengen. Daarover bestaat absoluut geen twijfel en wij zeggen hem daarvoor dank. 

In dit stadium is nog niet geheel helder of er navorderingen zullen komen. Ook is de goedkeuring van 

Brussel nog niet definitief. Wellicht ligt daar ook nog een onverwacht addertje. 

U roept het belang van de publieke zaak aan als argument om de stichting niet failliet te laten gaan. Als 

overheid hebben wij fouten gemaakt. Zijn wij in die zin niet een beetje onbetrouwbaar? U moet de 

burgers van deze provincie kunnen uitleggen waarom de stichting gered moet worden, hierover naar 

buiten toe volledig transparant zijn en toegeven dat dit gemeenschapsgeld gaat kosten dat anders op 

een andere manier had kunnen worden gebruikt. In ieder geval moeten de gemaakte fouten worden 

erkend en moet u daarover eerlijk zijn, het is niet goed gemaakte fouten met de mantel der liefde te 

bedekken en de schone schijn op te houden. Ik zeg niet dat dit gebeurt, maar spreek uit dat dit absoluut 

moet worden vermeden. Burgers pikken dit terecht niet meer en de afrekening komt uiteindelijk vanzelf. 

Aan het einde van het voorstel zegt u dat alle betrokken partijen akkoord moeten gaan en eveneens 

over de brug moeten komen. Ik heb het gerucht gehoord dat de Kamers van Koophandel niet staan te 

trappelen om de stichting van een faillissement te redden. Als één van deze partijen niet meedoet, zult u 

de stichting dan alsnog failliet laten gaan? 
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Indien de door mij gestelde vragen door de Gedeputeerde op een adequate manier zullen worden beant-

woord zijn wij geneigd met dit voorstel in te stemmen, maar één ding is zeker: wij zijn de schaamte niet 

voorbij. 

 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie heeft het Europartenariat indertijd ook bezocht. Wij 

hebben met de filevorming rekening gehouden en zijn vroeg vertrokken. Dan kom je ontspannen aan, 

kun je rustig een kopje koffie drinken en met verschillende mensen spreken. 

Prins Willem Alexander heeft het Europartenariat met een enorme slag op een gong geopend. Die slag 

dreunt nog na. Helaas hebben de onregelmatigheden en onrechtmatigheden een smet op dit zo succes-

volle project geworpen. 

Toen wij indertijd in de commissie de tussenrapportage van IPA-ACON behandelden, hebben wij de 

bestuurlijke aspecten aan de orde gesteld. Door ons werd toen, voorlopig, geconcludeerd dat de 

integriteit, de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de overheid een flinke deuk hebben 

opgelopen. Als je de voorliggende stukken kritisch naleest moet je tot de conclusie komen dat wij toen 

helaas veel te weinig gezegd hebben. 

Centraal stond toen de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe groot de opgelopen financiële 

schade zal zijn. Het was een goede zaak dat wij hebben besloten een nader onderzoek in te stellen en 

los daarvan de positie van Flevoland te laten beschouwen middels eigen externe adviezen. 

Gedeputeerde Dijksma heeft in deze zaak voor helderheid en transparantie gezorgd en onze fractie 

heeft veel waardering voor de wijze waarop hij dat heeft gedaan. 

Het is bedroevend te moeten lezen dat, na alles wat gebeurd is, de medewerking van de voormalige 

projectleider en de voormalige accountant van de stichting minimaal was. Ik druk mij zeer voorzichtig uit. 

Dit is laakbaar en bedroevend. Blijkbaar helpt bij dit soort figuren alleen een forse straf. Wij pleiten 

ervoor dat alles wat mogelijk is in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de veroorzakers van 

de problemen en de vervreemders van het geld flink worden aangepakt en alle vorderingen op hen 

worden gehandhaafd. Het is immers de taak van de overheid de ongebondenheid tegen te gaan en het 

recht te laten zegevieren. Hier past absoluut geen coulance. Alleen daarom al moet de stichting in leven 

blijven. 

Wij kunnen ons vinden in de verdeling zoals vastgesteld in de extra bestuursvergadering van 28 mei 

jongstleden, de crediteuren hebben recht op hun geld. Dit laat onverlet de plicht van de stichting verhaal 

te halen bij de veroorzaker van dit financieel debacle. Het voorstel met een onbetrouwbare accountant 

tot een schikking te komen gaat ons te ver. Welke waarde moeten wij aan de eed van deze accountant 

hechten? 

Tijdens de laatste commissievergadering waarin wij dit stuk hebben behandeld hebben wij het college 

het advies gegeven Apeldoorn te betalen en tot mijn vreugde heb ik in het stuk gezien dat dat zal 

gebeuren. Ik ben nog nooit zo snel op mijn wenken bediend. 

Wij gaan met uw voorstel akkoord. 

 

De heer Kalkman: Mijnheer de voorzitter. Ik deel u mede dat ik met het voorliggende voorstel kan 

instemmen. 

Voorts wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de rol van Gedeputeerde Dijksma in deze zaak. 

 

De heer Visser: Mijnheer de voorzitter. Ook ik ga met uw voorstel akkoord en ik ondersteun het betoog 

dat door de SGP is gehouden. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik kan de heer De Wit mededelen dat ik het 

Europartenariat nooit heb bereikt. Ik heb in de file gestaan en ben omgekeerd omdat ik naar een 

volgende afspraak moest. 

Ik dank de Staten voor de uitgesproken complimenten voor mijn inzet. Liever krijg ik complimenten voor 

mijn inzet voor een zaak die tot iets positiefs leidt. Het enige wat wij nu voor elkaar hebben gekregen - 

als alles goed verloopt althans, het is nog niet afgelopen - is dat de provincie Gelderland ermee heeft in-

gestemd dat zij van de ƒ 2,4 miljoen een bedrag van ƒ 550.000,- zelf voor haar rekening zal nemen en 

pas daarna de verdeling 40/20/20/12/8 van toepassing zal zijn. 

In de vergadering van de Staten van Gelderland heeft dat voorstel natuurlijk tot een uitvoerige discussie 

geleid. De Staten van Gelderland hebben hierover de vorige week woensdag tien uur vergaderd. 

Donderdagavond hebben wij een extra vergadering van het bestuur gehad, wij zijn toen naar Apeldoorn 

getogen en hebben gehoord wat in Gelderland zou zijn besloten. De discussie in Gelderland was zeer 

diffuus. Uiteindelijk zijn alle partijen akkoord gegaan met een besluit dat vrijdag in een brief van de 
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provincie Gelderland zou worden vastgelegd, maar die brief hebben wij tot op heden nog niet ontvangen 

omdat men de besluitvorming die toen heeft plaatsgevonden nog niet eenduidig heeft kunnen 

vastleggen. Dat geeft aan dat de uitkomst van de discussie niet zo duidelijk was als men dacht. 

Kennelijk zijn er verschillen in interpretatie. 

Wij hebben te horen gekregen dat Provinciale Staten van Gelderland in ieder geval eisen dat er een 

onderzoek naar het handelen van de bestuursleden komt. Tot die tijd zijn Provinciale Staten van 

Gelderland bereid ƒ 760.000,- als voorschot aan de stichting te betalen ter afdoening van een en ander. 

Dat bedrag staat los van de ƒ 550.000,- die zij ook moeten betalen. Als bestuur hebben wij daarover een 

standpunt ingenomen en vervolgens hebben GS van Flevoland daarover een standpunt ingenomen. Het 

bestuur van de stichting heeft het standpunt ingenomen dat het niet zelf een onderzoek wil doen. Wij 

vinden het onjuist een onderzoek naar ons eigen handelen in te stellen. Voor de duidelijkheid: ik heb het 

over het bestuur van de stichting. 

Ten tweede weten wij dat naar een drietal onderzoeken kan worden verwezen.  

Als eerste noem ik het interne onderzoek dat in de provincie Flevoland heeft plaatsgevonden, waarbij de 

rol van de twee Gedeputeerden, de heren Loos en mijzelf, is belicht. De uitkomsten van dat onderzoek 

zijn openbaar en de Staten hebben daarin inzage gekregen. Uit dat onderzoek hebben de Staten 

conclusies getrokken. 

Verder heeft het bestuur van de stichting onderzoek laten doen door IPA-ACON en wij hebben ook een 

onderzoek laten doen door De Brauw Blackstone, de advocaten, die tot de conclusie zijn gekomen dat 

wellicht sprake zou kunnen zijn van verwijtbaar handelen van bestuurders - IPA-ACON heeft gezegd 

daarvoor geen aanwijzingen te hebben kunnen vinden -, maar de leden van het bestuur qualitate qua 

zijn benoemd. Of sprake is geweest van onzorgvuldig handelen of kwade trouw zal moeten kunnen 

worden aangetoond en het onderzoek van IPA-ACON heeft nogmaals gezegd uitgewezen dat daarvoor 

geen aanwijzingen zijn. Als er al een claim zal komen, dan zal die claim toch richting de provincie gaan 

omdat de leden van het bestuur daarin qualitate qua zitting hadden. Ik heb nog geen antwoord van de 

provincie Gelderland gekregen. 

Ik wil erop wijzen dat een nieuw onderzoek weer meer kosten zal met zich zal meebrengen. Uiteraard 

zijn wij er niet tegen dat de provincie Gelderland een onderzoek instelt en ook het bestuur van de 

stichting heeft daar geen enkel bezwaar tegen. Het bestuur zal de benodigde stukken beschikbaar 

stellen en voorzover dat mogelijk is medewerking verlenen. 

De Staten moeten beseffen dat in de provincie Gelderland sprake is van een totaal andere situatie. Daar 

is sprake van een evenementenbeleid dat tot grote moeilijkheden heeft geleid. De politieke situatie is 

daar ook anders. Uiteraard zal ik daarop nu niet ingaan. Er loopt daar een onderzoek van het Openbaar 

Ministerie dat tot conclusies zal leiden en mogelijk strafrechtelijke vervolging van een aantal personen tot 

gevolg zal hebben. Wij wachten op de uitkomsten van dat onderzoek. 

 

De heer Keur: De Gedeputeerde heeft aangegeven dat in Gelderland politieke druk wordt uitgeoefend 

om een onderzoek te laten doen en ik heb begrepen dat het OM al met een onderzoek is gestart. 

Flevoland maakt daarvan automatisch deel uit. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ja, maar het onderzoek van het Openbaar Ministerie betreft het totale 

evenementenbeleid van de provincie Gelderland. Dat onderzoek omvat veel meer dan alleen het 

Europartenariat. Via het Europartenariat hebben boekingen voor andere stichtingen plaatsgevonden: 

Champion Gelderland b.v., Gelderland Events b.v., Lovinklaan Beheer b.v., de Stichting Poeka Poeka, 

de Stichting Sport, Kunst en Cultuur, Business United et cetera. Om welke reden die boekingen via het 

Europartenariat zijn gegaan is niet duidelijk. 

De heer Keur: Ik zal mijn opmerking anders formuleren. Waar het Openbaar Ministerie een onderzoek 

doet kan het niet anders dan dat Flevoland daarbij ook wordt betrokken. Flevoland heeft immers aan het 

totale gebeuren deelgenomen. Het kan niet zo zijn dat Flevoland buiten dat onderzoek valt. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Dat is juist, Flevoland zal zeker worden meegenomen. In november, 

toen u er nog niet was, heb ik het onderzoek van Deloitte & Touche, het forensic onderzoek dat in de 

provincie Gelderland heeft plaatsgevonden, ter inzage gelegd. Daaruit blijkt dat het Europartenariat een 

onderdeel van het onderzoek vormt. Het OM heeft bijvoorbeeld de boeken van de stichting in beslag 

genomen. Die boeken zijn inmiddels weer vrijgegeven. Daarom heeft het zo lang geduurd voordat de 

accountant de definitieve cijfers kon geven. 

Geen lijken in de kast. De accountant heeft ons gezegd geen goedkeurende verklaring te kunnen over-

leggen omdat hij niet bij het gehele proces betrokken is geweest. De accountant heeft een onderzoek 
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achteraf gedaan. Hij heeft wel gezegd met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te kunnen 

zeggen dat de cijfers juist zijn. Uiteraard moet ik daarbij wel de kanttekening maken dat nog niet bekend 

is wat de Europese Unie over deze zaak zal zeggen. 

Ik kan mededelen dat er een afrekening is van het project tot een bepaalde datum en die afrekening van 

een goedkeurende verklaring is voorzien. Op basis van deze afrekening is een brief van de Europese 

Unie binnengekomen waarin de stichting is gecomplimenteerd met het project dat heeft plaatsgevonden 

en waarin is gesteld dat men de resultaten zeer verheugend vond et cetera. De beoogde output van het 

project is bereikt, maar er zijn ook enkele kanttekeningen geplaatst. In de afrekening zijn fouten gemaakt 

door de accountant, waardoor het project ƒ 200.000,- minder subsidie van de Europese Unie heeft 

gekregen. Als - ik zeg het heel voorzichtig - geen schijnbare falsificaties zouden hebben plaatsgevonden 

zou het project ƒ 600.000,- à ƒ 700.000,- verlies hebben opgeleverd. 

De ƒ 300.000,- die wij voor de onderzoeken door IPA-ACON en De Brauw Blackstone hebben 

uitgetrokken zijn zo goed als uitgeput en wij willen de afronding van het geheel mede in overleg met 

deze twee adviseurs laten plaatsvinden zodat een en ander goed zal gebeuren. 

Uiteraard ben ik het helemaal eens met hetgeen door het CDA over de integriteit is gezegd. Daarom 

stellen wij ons ook open voor elk onderzoek dat wordt voorgesteld, maar wij vinden niet dat wij 

onderzoeken naar ons eigen handelen moeten doen. 

De audit van Brussel. In het bestuur is afgesproken dat de voorzitter en de penningmeester op korte ter-

mijn richting Brussel zullen gaan om met de Europese Unie te gaan praten. Wij zullen de zaak daar open 

voorleggen. 

Het invorderen van gelden. De stichting heeft in totaal ƒ 850.000,- te vorderen, maar dat zijn vorderingen 

op b.v.'s die te vergelijken zijn met een kale kip. Die vorderingen zullen uiteraard worden ingesteld, maar 

wij moeten ervan uitgaan dat ze niet al te veel zullen opleveren. Voorts kan ik de Staten mededelen dat 

De Brauw Blackstone de opdracht heeft gekregen de kwestie van de heren Reimer en Landman op de 

meest efficiënte manier aan te pakken. Uitgebreide onderzoeken kosten handenvol geld en het is de 

vraag of daar veel te halen valt. Mevrouw Van Hulten heeft enkele mogelijkheden genoemd. Ik denk dat 

wij de manier waarop aan De Brauw Blackstone moeten overlaten. In ieder geval gaan wij daar 

achteraan. 

Wat doen wij met de ervaringen? Uiteraard is dat een belangrijke vraag. Naar aanleiding van de uit-

komsten van het onderzoek dat wij al verricht hebben is heel duidelijk aangegeven wat wij daarmee 

willen doen. Het rapport van de provincie Friesland is mij bekend, dat hebben wij meegenomen. 

Overigens hebben wij ook aanbevelingen gekregen van de provincie Gelderland. 

Wij proberen in het organisatie- en ontwikkelingstraject punten daarvan mee te nemen. Het is niet voor 

niets dat wij dat traject volgen. Het streven is erop gericht procedures te creëren waarin voldoende 

"checks and balances" zitten, opdat door de verschillende disciplines de nodige diepgang aan het 

proces kan worden gegeven. 

In de richting van GroenLinks heb ik al opgemerkt dat het zeer de vraag is of wij de ƒ 900.000,- zullen 

kunnen invorderen. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen die voor het overgrote deel slechts een beperkte historie 

hebben met het Europartenariat, de meesten van hen zijn er nooit geweest. Het bestuur realiseert zich 

dat de afhandeling van claims en dat soort zaken nog enige tijd kan vergen, maar wil de zaak zo snel 

mogelijk afhandelen. Er zijn crediteuren die al vier jaar op hun geld wachten en dat is natuurlijk hoogst 

onfatsoenlijk. Aan die situatie wil het bestuur nu snel een einde maken. 

GroenLinks heeft over ƒ 500.000,- liquiditeitssteun gesproken. Dat is onjuist, alles wat erin gaat gaat er 

direct weer uit. Er wordt alleen ƒ 250.000,- gevraagd voor de afhandeling van een en ander en voor de 

juristen. 

De vraag van de ChristenUnie over het besluit van de Staten van Gelderland heb ik al beantwoord. 

D66 speelde even met de gedachte de stichting failliet te laten gaan. Uiteraard hebben wij ook met die 

gedachte gespeeld, maar de juridische adviseurs hebben heel duidelijk gezegd dat de stichting een 

vehikel van de provinciale overheden en de Kamers van Koophandel is, dat zo transparant heeft gewerkt 

dat, als zij failliet gaat, de claim vanzelf bij de achterliggende partijen terechtkomt. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. In de voorwaarden staat dat alle partijen hiermee moeten 

instemmen. Ik heb het gerucht gehoord dat wellicht niet alle Kamers van Koophandel over de brug zullen 

komen. Stel dat dat inderdaad niet zal gebeuren, wilt u dan alsnog overwegen de stichting failliet te laten 

gaan? 
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De heer Dijksma (Gedeputeerde): Duidelijk is dat de bestuursleden van de stichting met elkaar contact 

hebben gehad en bij dat contact niet naar voren is gekomen dat er van de Kamers van Koophandel een 

negatief bericht is gekomen. Natuurlijk nemen zij het besluit gelden ter beschikking te stellen contre 

coeur. Wie niet? Niemand stelt dit geld met plezier ter beschikking. 

Ik wil heel nadrukkelijk stellen dat wij niet willen dat één partij er op een gegeven moment uit stapt en de 

andere partijen daarvan de rekening krijgen. De voorwaarde is "samen uit, samen thuis", wij zullen het 

probleem gezamenlijk moeten oplossen. 

 

De heer Zijlstra: Mijnheer de voorzitter. Dank voor de beantwoording van de gestelde vragen. Naar aan-

leiding van de beantwoording merk ik op dat de lessen voor de toekomst al getrokken zijn. Nader onder-

zoek zal zeker geen rendement opleveren en alleen maar extra geld kosten. Er is al heel veel 

onderzocht en de CDA-fractie heeft geen behoefte aan een nader onderzoek. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Wij gaan akkoord met de beantwoording door de Gedeputeerde en 

wachten de resultaten af. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ook ik wil de Gedeputeerde dankzeggen voor zijn 

beantwoording van de gestelde vragen. 

Zoëven heb ik de voorzichtige suggestie gedaan te overwegen analoog aan de Gelderse situatie een 

onderzoek te doen. Dat geldt niet voor de uitvoering. Gegeven de capaciteit aan menskracht, intern en 

extern, zullen de feiten en financiën voor zo ver dat nog niet het geval is helder worden. Wij willen alsnog 

de suggestie doen misschien niet nu, maar in de voortgang van het Gelderse traject, ook in dit huis 

ruimte te handhaven om later, bijvoorbeeld in de commissie AZ, te bezien of wij een 

onderzoekscommissie kunnen instellen ter voorkoming van de herhaling van dit soort zaken. 

De heer Dijksma stelde dat in het kader van het organisatie- en ontwikkelingstraject inmiddels veel wordt 

gedaan aan het inbouwen van "checks and balances", maar de Staten hebben ook een eigen 

verantwoordelijkheid naar de toekomst toe en wij vinden het relevant dat wij zelf grip en zicht hebben op 

de ontwikkelingen en vraagstukken die zich in vergelijkbare situaties in de toekomst ongetwijfeld 

opnieuw zullen voordoen. 

Wij hebben een motie voorbereid, maar ik aarzel die motie in te dienen. Analoog aan hetgeen ik zoëven 

gezegd heb, wil ik dit onderwerp in een latere fase, parallel aan de Gelderse constellatie, in de 

commissie AZ aan de orde stellen. 

Gegeven de noodzaak de perikelen die er zijn af te wikkelen, gaan wij akkoord met het voorliggende 

Statenvoorstel. 

 

De heer Baarsen: Een korte opmerking, mijnheer de voorzitter. De beantwoording door de 

Gedeputeerde heeft ons tevredengesteld. Wij gaan akkoord met uw voorstel. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Ik ben ook van mening dat de Gedeputeerde de door ons aan 

de orde gestelde zaken adequaat heeft beantwoord. Op één vraag heeft hij nog geen antwoord 

gegeven. Als hij dat antwoord nu niet paraat heeft, mag hij dat echter ook op een ander moment geven. 

Ik doel op mijn vraag over de toename van de export na het Europartenariat. Kan de Gedeputeerde ons 

iets meer vertellen over de behaalde resultaten in de daaropvolgende jaren? 

Overigens gaan wij akkoord. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik kan de vraag van D66 wel beantwoorden, in 

eerste termijn ben ik dat vergeten. In het jaar na het Europartenariat is onderzocht hoe hoog de extra 

export is geweest, maar er is geen onderzoek gedaan naar de extra export in de jaren daarna. Ik kijk 

even naar de ambtelijke ondersteuning en stel vast dat daar "nee" wordt geschud. Natuurlijk kunnen wij 

dat onderzoeken, maar ook dat kost extra geld. Het directe resultaat is natuurlijk moeilijk te bepalen, 

zeker na verloop van een aantal jaren. De lessen zijn al getrokken. Het OM heeft nog geen conclusies 

getrokken, maar mocht blijken dat sprake is van oplichting dan moeten wij ons realiseren dat tegen 

echte oplichting weinig is bestand. Ik zeg dit als oud-bankier. Dat is een punt. 

Richting GroenLinks wil ik de toezegging doen dat ik de commissie goed over de voortgang van het 

proces zal blijven informeren. Mochten de antwoorden tot een bepaald inzicht leiden, dan kan natuurlijk 

altijd behandeling van dit onderwerp in de Staten worden aangevraagd. 
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De voorzitter: Wat de Gedeputeerde zegt heeft betrekking op de verdere afwikkeling van het 

Europartenariat. 

Er waren ook vragen over de lessen die wij uit deze gang van zaken hebben getrokken. Wij hebben 

daarover in het college verscheidene malen gesproken en ik denk dat het goed is in de commissie 

algemene zaken te laten zien welke maatregelen wij aan het treffen zijn en al getroffen hebben naar 

aanleiding van de resultaten van het interne onderzoek dat al in november aan de commissie is 

voorgelegd om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Als wij daarover hebben gesproken, 

zullen de Staten kunnen beoordelen of hetgeen wij gedaan hebben voldoende is. Het is echter ook 

mogelijk dat de Staten ons zullen willen prikkelen op dit gebied meer te doen dan wij hebben gedaan. 

Ik stel voor dat wij de Staten in september of oktober inzicht verschaffen in wat wij op dit punt hebben 

gedaan. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

5. Sluiting 

De voorzitter: Hiermee zijn wij aan het einde van deze vergadering gekomen.  

Ik meld u dat de bijeenkomst die in verband met de IPO-campagne voor de Provinciale 

Statenverkiezingen was belegd, de gemeenschappelijke campagne, is afgeblazen. Wij verzoeken 

degenen die aan die bijeenkomst zouden deelnemen echter wel dringend te bezien of de mogelijkheid 

bestaat voor 12 juli alsnog een bijeenkomst te beleggen. De groep die ons hierover vragen wil stellen wil 

graag door en 12 juli is daarvoor de laatste gelegenheid, dan komt de ronde langs alle provincies tot een 

einde. 

Ik stel u voor de griffier zo dadelijk te laten weten of u vanavond aanwezig had willen zijn. Wij zullen 

morgen telefonisch of via e-mail nagaan of een substantieel van de groep bij een vervolgafspraak voor 

12 juli kan worden betrokken. 

Ik sluit de vergadering. (22.23 uur) 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 

5 september 2002. 

 

 de griffier,      de voorzitter, 

 

 
 


