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Aanwezig zijn: 

de heer J.M.Bos (PvdA), mevrouw L.M.Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren H.Dijksma (VVD), 

A.L.Greiner (CDA) en W.G.de Raad (VVD), leden van het college van Gedeputeerde Staten; 

de heren A.van Amerongen (VVD), J.N.J.Appelman (CDA), R.Th.van der Avoort (VVD), mevrouw 

J.S.Binnerts-de Jonge (VVD), mevrouw A.J.Bliek-de Jong (VVD), de heren M.Bogerd (SGP) en J.L.Crebas 

(D66), mevrouw M.I.Creemers-Hazebroek (VVD), de heren M.van Daalen (CU) en N.Demirbilek (SP), 

mevrouw M.L.Ebbens-Smit (VVD), de heren B.G.van het Erve (CDA), J.E.Geersing (CU),C.J.M.Goossens 

(PvdA) en E.W.Gumbs (PvdA), mevrouw K.J.H.Hasper-Wolters (CDA), de heer J.Jongsma (ONS Flevoland), 

mevrouw M.Jonker-Waterlander (VVD), mevrouw F.T.Joosse (CU), de heer W.P.Keur (VVD), mevrouw 

M.H.Koster (PvdA), de heer J.Kramer (VVD), mevrouw F.Laamraoui (GL), de heren L.H.M. Lammers (ONS 

Flevoland), A.H.R.Leijten (CDA) en C.A.A.A.Maenhout (VVD), mevrouw I.Maters-Meuleman (CDA), de heren 

C.Meijer (GL), W.E.van der Meulen (VVD), H. Nijenhuis (D66), R.T.Oost (CDA), P.T.J.Pels (PvdA) en A.A. 

Rijsdorp (PvdA), mevrouw M.J.F.P.Ruhe (PvdA), de heren W.R.Ruifrok (PvdA), E.Schaap (GL), 

R.A.P.Schouwaert (PvdA), A.A.J.M.de Schutter (CDA) en J.P.Slicht (PvdA), mevrouw E.H. Soudain (PvdA), 

de heer R.Spriensma (CDA), mevrouw L.B.M.Venselaar (PvdA), de heren P.H.Walraven (SP) en J.van 

Wieren (CDA), mevrouw T.Zeilstra-van der Meulen (PvdA) en de heer P.Zijlstra (CDA). 

 

 

Afwezig zijn: 

de heer R.J.Siepel (CU). 

 

Voorzitter: 

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

 

Griffier: 

mevrouw A.Doesburg, griffier. 

 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter: Dames en heren. Goedemorgen. Ik open de vergadering en deel u mede dat een drietal 

leden van uw Staten later ter vergadering zal verschijnen, namelijk de heren Schutter, Gumbs en 

Kramer, en de heer Siepel vandaag wegens ziekte afwezig zal zijn. Mevrouw Zeilstra heeft ons 

medegedeeld de vergadering tussentijds voor enige tijd te moeten verlaten. 

Wij gaan beginnen met de behandeling van de begroting. Wij hebben met elkaar afgesproken de 

begroting vandaag op een andere manier te zullen behandelen dan wij dat gewend zijn te doen, een 

experiment dus. Ik ben zeer benieuwd of ons dat met enige discipline zal lukken. 

De fractievoorzitters zullen na de eerste ronde met de voorzitter van de Staten overleggen over de vraag 

hoe wij de in eerste termijn aan de orde gestelde thema’s gaan clusteren, waarna wij clustergewijs tot 

behandeling van die thema’s zullen overgaan. 
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Aan het einde van onze beraadslagingen houden wij - zoals dat in de wandelgangen oneerbiedig wordt 

genoemd – “een veegronde” over, waarin de zaken die niet onder de hoofdthema’s zijn ondergebracht 

kort aan de orde kunnen komen. 

Dit experiment is een spannende aangelegenheid en ik denk dat het nodig is dat wij elkaar goed 

ondersteunen bij het beheersen van dit proces. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en hoop 

dat wij erin zullen slagen onze beraadslagingen binnen de daarvoor door ons geplande tijd af te ronden. 

 

 

2. Vaststelling agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

4. Vaststellingen programmabegroting 2006/strategische pijlers 

De heer Van Daalen: Ik sta op het bankje van Camiel. Ik ben benieuwd hoe dat bevalt! 

Mijnheer de voorzitter. Dames en heren. Ik denk dat wij vandaag niet voor verrassingen zullen komen te 

staan. In de commissies is gebleken dat sprake is van grote tevredenheid over de voor ons liggende 

begroting en de wijze waarop de voorjaarsbeschouwingen daarin door het college zijn verwerkt.  

Naast onderwerpen van financiële aard wil mijn fractie vandaag graag een aantal onderwerpen van 

algemene aard aan de orde stellen, zaken die soms niet in de begroting staan en daarmee soms 

helemaal niets te maken hebben. 

Laat ik beginnen met een stukje sportcommentaar. Vier weken geleden waren wij getuige van de start 

van een roeiwedstrijd, een heuse Holland Acht werd in de baan gebracht. Zeven wat oudere heren en 

een dame bemanden de boot. Zij hebben zich voorgenomen de wedstrijd te winnen van een boot die 

vaart onder de naam “Bestuurlijke traagheid”. Met een sterke start vertrokken zij van de steiger, maar 

alras bleek dat helemaal geen tegenstander mee roeide. De Holland Acht ging bovendien steeds 

langzamer. Komt dat misschien doordat de Flevolander er op die dag uit is gevallen? De finish kwam 

maar niet dichterbij en plots gingen zij zelfs achteruit. Wat blijkt? De boot zit aan een elastiek vast! Het 

elastiek van de eigen politieke inertie, het elastiek van de zelf bedachte oncontroleerbare organen zoals 

ROA, Noordvleugeloverleg, de Regio Randstad en zo meer. Als de Holland Acht een naar onze mening 

overigens heel noodzakelijke versnelling van het besluitvormingsproces wil bereiken, moeten de roeiers 

bij zichzelf en bij hun eigen cultuur beginnen. Ik heb begrepen dat Minister Pechthold – de man blijft 

bezig – daarover het een en ander heeft gezegd. Ik zou zeggen: breek alle overbodige organen en 

kaderwetgebieden af en ga gewoon je werk doen als colleges van provincies en grote steden. 

Terug naar de begroting. De begroting is sluitend, zij het jammer genoeg met moeite en door veel 

gebruik te maken van reserves. Het is duidelijk dat wij in het komende jaar 11% meer zullen uitgeven, 

terwijl wij 6% meer inkomsten hebben. Dat houdt niemand lang vol. Wanneer wordt voor de collega-

Statenleden daarbij de grens bereikt? Wanneer besluit het college het roer om te gooien en de tering 

naar de nering te zetten? 

Wij werden dit maal op een aantal pijlers vergast. Strategisch, dat wel. Het college is halverwege zijn 

regeerperiode en heeft kennelijk extra brandstof nodig om de eindstreep te kunnen halen.  

Al snel ontspon zich een discussie over de vraag of er niet ook een sociale pijler zou moeten zijn. 

Mijn fractie is de mening toegedaan dat dat niet nodig is. Onzes inziens wordt door de portefeuillehouder 

zorg en welzijn goed en hard gewerkt. Meer geld zal naar ons idee nu niet helpen. Laat de sector de 

gemaakte plannen uitvoeren. Wij vertrouwen erop dat de portefeuillehouder de deur van onder anderen 

mevrouw Ross-van Dorp platloopt om duidelijk te maken, dat vooral de zorginstellingen zelf een gebrek 

aan capaciteit hebben. Het is goed te constateren dat de Staatssecretaris het Leger des Heils inschakelt 

om de wachtlijsten van het AMK de wereld uit te helpen, maar anderzijds stellen wij vast dat zij hiermee 

aan de late kant is. Dat de wachtlijsten aan het einde van het jaar zullen zijn weggewerkt – dat is haar 

toezegging – kunnen wij dan ook vergeten 

Het is opvallend dat een deel van het geld in de strategische pijlers – ongeveer 16%  in drie jaar – reeds 

in 2005 is uitgegeven. Daarvoor achteraf goedkeuring vragen lijkt ons niet de juiste weg. 

De pijler economische impuls heeft daar de minste last van. De uitvoering van die pijler lijkt ons zinnig en 

wij pleiten zelfs voor een uitbreiding van deze pijler. Wij zouden graag zien dat het volgend jaar een 

onderzoek wordt gedaan naar de vraag hoe de economische infrastructuur van de Noordoostpolder een 

structurele verbetering kan ondergaan. Daarbij kan de vrijwel Statenbreed aangenomen motie 
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“Ontwikkelingsopgave Noord-Flevoland” van 6 oktober 2005 een goede rol spelen. Wij dienen hierover 

een motie in. 

In januari 2002 presenteerden wij onze Landbouwnota “Langzaam maar zeker”. De titel van die nota lijkt 

waarheid te worden. Deze zaal is langzamerhand warm geworden voor biobrandstoffen. Biobrandstoffen 

zijn zelfs “hot”. Bedrijventerreinen zijn helaas niet ingezaaid met koolzaad, al neemt – vreemd genoeg – 

deze ongerepte vlakte op dit moment verder toe. Graag zien wij een extra economische intensivering die 

erop is gericht een producent van bio-ethanol binnen de grenzen van ons gebied te trekken. U moet dit 

voorstel bezien in de reeks van voorstellen die mijn fractie in de afgelopen periode met het oog op 

alternatieve brandstoffen heeft gedaan. De VVD zal mede name onze fractie en de fractie van het CDA 

een amendement terzake indienen. 

Wij hadden verwacht dat Gedeputeerde Greiner zijn enthousiasme voor de door ons geopperde “Energy 

Valley” in de economische pijler zou uitwerken. Er blijkt daarvoor in deze Staten een groot draagvlak te 

zijn. Wij vragen ons af waarom dat niet is gebeurd en zijn benieuwd naar de vorderingen die hij op dit 

terrein voorziet. 

De pijler ruimtelijke ontwikkeling heeft meer last van zaken die eigenlijk al begonnen zijn. Bovendien lijkt 

minder sprake te zijn van intensivering. In de begroting staan de meeste van deze zaken reeds 

genoemd. Wij vragen ons af: waarom dan nog een intensivering? Zou het niet chiquer geweest zijn als 

deze onderzoeken gewoon begroot waren? 

Van het gevraagde budget voor de pijler “Andere overheid” wordt 23% in 2005 gebruikt. Sommige van 

de nu aangedragen kosten stonden, met iets lagere bedragen, in de begroting 2005. Dat is naar onze 

mening geen intensivering en al helemaal niet strategisch. Bovendien moet een aantal van de hier 

genoemde zaken volgens Haagse regelgeving worden uitgevoerd. Naar ons idee hadden deze zaken in 

de begroting of in een begrotingswijziging moeten worden aangekondigd. Er is een nieuwe beschrijving 

verschenen. Dat was nodig. De nieuwe beschrijving is veel beter, dat wel, maar naar de mening van 

onze fractie nog steeds niet acceptabel. Wij vinden niet dat de provincie vierentwintig uur per dag, zeven 

dagen per week, ongeclausuleerd bereikbaar moet zijn. Er wordt veel te veel uit de kast gehaald om 

klantvriendelijk over te komen. De verwachtingen die zo worden gewekt zullen zich uiteindelijk tegen ons 

keren. De ChristenUnie heeft voor deze pijler geen geld over. Eerst met beide benen op de grond komen 

en per onderwerp een goed voorstel te maken dat vervolgens aan de Staten wordt voorgelegd is naar 

onze mening de juiste weg. Daarom dienen wij ook op dat terrein een motie in. 

Wij zouden graag zien dat bij de uitvoering van het PMIT niet altijd primair wordt gekozen voor de 

goedkoopste oplossing op de korte termijn. Creativiteit en inzet van andere belanghebbenden leveren 

vaak een betere oplossing op de lange termijn op. Wij denken bijvoorbeeld aan de Vollenhovebrug of 

aan de Gooiseweg en de A23, zaken die eerder in deze zaal aan de orde zijn geweest. Nog zo’n traject 

is overigens de vorming van een OV-visie. Initiatieven op het gebied van gratis openbaar vervoer zullen 

wij ondersteunen. 

Een andere kans op dit gebied is de actieve wegmarkering. Dit biedt zelfs drie kansen. Door de 

traditionele verlichting te vervangen door LED-verlichting verbetert niet alleen de verkeersveiligheid, 

maar ook de CO2-uitstoot en is er een afname van de lichthinder. De provincie Noord-Holland heeft 

inmiddels tal van positieve voorbeelden gerealiseerd. GroenLinks zal straks mede namens onze fractie 

en de fracties van D66 en de PvdA een motie indienen, waarin wordt voorgesteld deze drievoudige 

kansen ook in Flevoland toe te passen. 

Wij willen het college danken voor de snelle en adequate beantwoording van onze vragen over de 

motorrijtuigenbelasting. Flevoland zit voor wat betreft de hoogte van de motorrijtuigenbelasting in de 

laagste regionen, maar is niet de goedkoopste. De goedkoopste provincie is de provincie Noord-Holland 

en die zal dat ook wel blijven, want die provincie heeft besloten niet te doen wat in onze begroting staat. 

Privé-personen kunnen niets met het gegeven dat de motorrijtuigenbelasting in onze provincie naar 

verhouding aan de lage kant is, maar leasemaatschappijen kunnen daar wel iets mee. Dat blijkt uit de 

Athlon-affaire. De les die wij daaruit moeten trekken is dat wij in de begroting moeten leren rekenen met 

inkomsten uit motorrijtuigenbelasting van t-2. Dat komt beter overeen met de effecten van de 

motorrijtuigenbelasting op de uitkering uit het provinciefonds. Graag horen wij van het college dat het dat 

zal gaan doen. 

Het is beleid van deze provincie de motorrijtuigenbelasting alleen extra te verhogen als een project op 

stapel staat. Dat is niet het geval in 2007 en toch wordt voorgesteld de motorrijtuigenbelasting in dat jaar 

met 1,5% extra te verhogen. Mijn fractie is daar niet voor en naar inmiddels is gebleken de meeste 

andere fracties ook niet. Graag ook een dergelijke toezegging van het college. 

Door de autolease-affaire komt de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten ongeveer € 3 miljoen 

lager uit. Dat komt nog bij de uitzetting van € 10 miljoen, die al in 2005 gepland was. Vrij besteedbaar 

blijft daardoor in de strategische reserve ongeveer € 6 miljoen over. Wij vinden het tot bijna nul 

terugbrengen van die reserve niet acceptabel. De flexibiliteit voor nieuw beleid gaat zo verloren. Wij 
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vragen ons af hoe onze collega-fracties daarover denken en natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar de 

reactie van het college op onze stelling. 

Tot slot. Ook in 2006 wordt ondanks ons aandringen helaas niet de tering naar de nering gezet. Dat wij 

daarop hameren komt niet uit de lucht vallen. In de bijbel lezen wij de volgende oproep: “Zoekt de 

welvaart voor de stad en bidt voor haar tot de Here, want in haar welvaart zal uw welvaart gelegen zijn.” 

De eerste opdracht – zoekt de welvaart – hebben wij uitgewerkt in deze opbouwende kritiek op de 

begroting 2006 en voor de tweede opdracht nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de ChristenUnie een tweetal moties heeft ingediend en heeft aangegeven 

een aantal andere initiatieven te zullen ondersteunen. 

Wij hebben afgesproken dat de moties zo dadelijk zullen worden betrokken bij de clusters waarbij zij 

onder te brengen zijn. Het is prima dat nu al moties worden ingediend. Alle in deze ronde ingediende 

moties zullen in de schorsing worden vermenigvuldigd en vervolgens aan u allen worden voorgelegd. 

 

Door de fractie van de ChristenUnie zijn de volgende moties ingediend: 

 

Motie stimulering economische infrastructuur NOP. 

´Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- het huidige E.P.D.-programma afloopt; 

- het structuurversterkende proces daarvan voor de Flevolandse economie geen onderbreking 

verdraagt; 

- stimulering van de economie bijdraagt aan een betere woon/werk-balans en daarmee ook een wapen 

kan zijn in de bestrijding van de files; 

- een extra impuls voor de economie van de Noordoostpolder dringend gewenst is; 

- de staten op 6 oktober een motie met dat oogmerk hebben aangenomen, maar daaraan geen budget 

hebben toegekend; 

dragen het college op: 

- € 150.000,- extra aan de pijler economische impuls toe te voegen en deze in te zetten voor de 

versterking van de economische infrastructuur van de NOP; 

- dit bedrag te dekken uit de reserve Strategische/Ontwikkelingsprojecten; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (A) 

 

Motie pijler Andere Overheid 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- de pijler Andere Overheid deels gaat over projecten die ons vanuit de rijksoverheid worden 

opgedragen; 

- de motivatie voor het uitvoeren van deze pijler (ook na herschrijven) niet overtuigt; 

- een aantal van de voorgestelde resultaten verder lijkt te reiken dan we mogelijk willen; 

- een goede inhoudelijke discussie noodzakelijk is om de ingrediënten van deze pijler hun waarde te 

kunnen schatten; 

dragen het college op: 

- de pijler Andere Overheid in te trekken; 

- voor, door opdrachten van de rijksoverheid, noodzakelijke projecten ruimte te zoeken in de regulieren 

begroting; 

- de voor beleidsintensivering gewenste voorstellen inhoudelijk in bespreking te brengen inculsief 

voorstellen voor financiering daarvan; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (B) 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik werk in de zorg en wij hebben apparaten die wij “draaischijf” 

noemen. Voor mijn voeten ligt iets wat daarop erg lijkt. Die dingen maken het mogelijk iemand heel 

gemakkelijk om te draaien. Ik voel mij daardoor heel ongemakkelijk en wil dit ding eerst even aan de 

kant schuiven. Ik heb liever vaste grond onder de voeten! 

Eén van de kenmerkende kanten van het bestuur in Flevoland is het ontwikkelingsgericht denken. 

Dat hoort bij wat wij nog steeds zijn: een groeiprovincie. 

Hoewel het wat gezocht is, wil ik mijn beschouwing beginnen met het doen van de uitspraak dat ook 

deze begrotingsbehandeling een aantal memorabele en markeerbare momenten bevat. 

Wij staan midden in een proces dat uiteindelijk zal moeten leiden tot de vaststelling van het 

Omgevingsplan. De extra financiële impulsen uit het Europese in de huidige vorm lopen langzaam ten 
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einde en de bestuurlijke en organisatorische omgeving dwingt ons tot goed nadenken over de vraag “wat 

is nu eigenlijk de bestuurlijke eenheid Flevoland?”. De PvdA wil in dit kader vooralsnog bereikbare en 

actieve democratie als sleutelbegrippen hanteren. 

Ambitie en ontwikkeling zijn voor de PvdA kernbegrippen en onze opdracht is voornamelijk “wij laten ons 

niet uit elkaar spelen”. De tweedeling als gevolg van economische ontwikkeling, digitale ontwikkeling of 

schaalvergroting is niet acceptabel. Wouter Bos schreef in een column in één van onze partijblaadjes: 

“Wij leggen ons niet neer bij het ontstaan van twee Nederlanden”. Hem namens de PvdA-Statenfractie in 

Flevoland parafraserend wil ik zeggen dat wij één provincie met kansen voor iedereen willen. Dat is een 

bondige samenvatting van onze uitgangspunten 

Vandaag willen wij de volgende onderwerpen centraal stellen. Wij willen het met onze collega-fracties 

graag hebben over hoe je het begrip “Andere overheid” zou kunnen voorzien van wat echt noodzakelijk 

is, een extra visionair doorkijkje op weg naar – met een mooie Engelse term – e-government en – ik doe 

het verder in het Nederlands – e-democratie en e-participatie. Naast het gericht zijn op serviceverlening 

en informatieverlening zijn de gerichtheid op democratie en participatie de voornaamste ambities die wij 

in het kader van “de andere overheid” zouden moeten nastreven. 

Wij willen benadrukken dat de noodzaak bestaat de beperkte financiële middelen voor economische 

ontwikkeling zo strategisch mogelijk in te zetten teneinde een zo groot mogelijk multipliereffect te 

bereiken. Naast de strategische pijler “Economische ontwikkeling” zouden wij in deze begroting graag 

een krachtige aanzet willen zien om te komen tot een geïntegreerd en samenhangend, economisch en 

arbeidsmarktbeleid. Daarvoor gaan wij zo dadelijk enkele voorstellen doen. 

Wij willen een concrete ambitie bij u neerleggen rondom een ingrijpende transformatie van het 

middengebied in Zuidelijk Flevoland, waarbij een betere aansluiting van de stad Almere – een thema uit 

de beschouwingen van de Partij van de Arbeid – en recreatieve en toeristische mogelijkheden een 

ambitieuze invulling krijgen, tezamen met natuurontwikkeling. 

Ons vierde onderwerp betreft de sociale component. Doelgroepen zoals jongeren, ouderen, 

minderheden en gehandicapten verdienen permanente aandacht. Het zijn juist deze groepen die in de 

huidige tijd, door het huidige kabinetsbeleid, in de problemen zijn geraakt of in snel tempo in problemen 

geraken. Dat geldt voor Flevoland extra door de achterblijvende uitkering voor onze groeiende 

bevolking. Wij willen op dat punt een aantal concrete zaken opnieuw aan u voorleggen. 

Ons vijfde punt. Het jaar 2006 is een belangrijk jaar voor de mobiliteit. De ontwikkelingen op dit gebied 

hebben enige tijd stilgestaan, maar het kabinet zal in 2006 hopelijk een aantal besluiten nemen, onder 

andere over de verbinding Almere/Schiphol en de Zuiderzeelijn. Wij hebben zelf gezegd met een nota 

over de mobiliteit in onze provincie en een OV-visie te zullen komen. Het is helder dat de mobiliteit in de 

komende jaren sterk zal toenemen en naast de groei van de mobiliteit de groei van de werkgelegenheid 

in Flevoland stagneert. Als je die zaken bij elkaar optelt, is volstrekt evident dat, als niet tijdig wordt 

ingegrepen, de bereikbaarheid van onze provincie met name op het traject Almere-Schiphol zeer zal 

verslechteren, wat betekent dat zonder forse investeringen een verdergaande groei van Flevoland niet 

mogelijk is. Daarmee heb ik namens de PvdA de hoofdpunten van onze bijdrage geschetst. Ik wil nu een 

poging doen de verschillende punten kort uit te werken. 

“Andere overheid” 

De ambitie van de pijler “Andere overheid” zou inderdaad in plaats van op het laten voldoen van de 

dienstverlening aan toekomstige verplichtingen veel meer gericht moeten zijn op hoe je je als provincie 

zo optimaal mogelijk inricht op transparantie, bereikbaarheid en participatie, dit in een wereld waarin 

samenwerking, netwerken, snelle service en informatie een hoofdrol spelen. De angst die daarbij voor 

digitale tweedeling speelt, vraagt enerzijds om een goede organisatie van toegankelijkheid en 

bereikbaarheid en anderzijds om het samen met anderen bekijken of wij in staat zijn feitelijk, via de 

technische weg, moderne vormen van informatie en participatie aan te bieden. Dat zijn twee forse 

ambities voor de toekomst en volgens mij is het onontkoombaar dat wij ons daarop richten. Voor de 

Partij van de Arbeid is het niet van het allergrootste belang dat wij een goed antwoord geven op de 

vraag hoe wij de noodzakelijke inhaalslag die daaraan ten grondslag zal moeten liggen in de begroting 

vervatten. Dat die inhaalslag moet plaatsvinden uit een oogpunt van rijksbeleid en absoluut nodig is met 

het oog op een ambitie gericht op de toekomst die verder gaat – namelijk gericht op democratie en 

participatie – is dermate duidelijk, dat ook duidelijk is dat wij daarvoor een bedrag op tafel moeten zullen 

moeten leggen. Ik vind dat de discussie niet zo zeer over de techniek moet gaan, maar wij een discussie 

moeten aangaan over de ambitie die wij met het oog op de toekomst hebben. 

Dat brengt mij op de schaal van het middenbestuur, recent actueel geworden door het manifest van de 

Holland Acht. Wij hebben afgesproken dat wij daarop in november in de commissie zullen terugkomen, 

maar ik denk dat het geen kwaad kan in het kader van de begrotingsbehandeling een signaal af te 

geven. 
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Ons staat voor ogen een ongedeeld Flevoland, waarin op bestuurlijk niveau goed wordt samengewerkt 

aan de samenhang tussen de stedelijke groei en de ontwikkeling van de kleine kernen en het platteland. 

Voor dit gebied lijkt het vooralsnog de beste oplossing dat vanuit een ongedeeld Flevoland te doen. 

Economische ontwikkeling 

De PvdA kan zich voor wat betreft de strategische pijler vinden in de gemaakte keuzen. Hoewel de 

richting ons dus aanspreekt, vragen wij vooral om concrete en meetbare doelstellingen, bijvoorbeeld ten 

aanzien van effecten op de werkgelegenheid, op het bruto regionaal product. Wij missen node een 

beschrijving van het multipliereffect dat provinciale middelen op onderdelen van beleid moeten hebben. 

Hierover heb ik eerder een opmerking gemaakt. Wij houden dus een pleidooi voor een samenhangend 

economisch en arbeidsmarktbeleid, minder fragmentarisch en fundamentele keuzen na afloop van het 

Europees Programma. Zo dadelijk zullen wij daarover een motie indienen. 

Sociale accenten 

Bij de voorjaarsbeschouwingen hebben wij met een elkaar over de noodzakelijkheid of wenselijkheid van 

een vierde pijler gediscussieerd. Wij hebben toen gezegd dat het niet nodig is zo’n vierde pijler te 

benoemen, omdat er binnen het regulier beleid en binnen de begroting voldoende mogelijkheden zijn om 

invulling te geven aan concrete initiatieven die onze ondersteuning verdienen. 

De Partij van de Arbeid wil die lijn, die zij in die discussie heeft onderstreept, vandaag doortrekken en 

van deze gelegenheid gebruik maken om een paar onderwerpen te noemen die in het kader van de 

ontwikkeling van Flevoland van groot strategisch belang zijn. 

Ik noem die onderwerpen puntsgewijze: 

- aandacht voor vestiging hoger onderwijs, ook in Lelystad; 

- opvang van de gevolgen van de (uitgestelde) Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 

- volkshuisvestingsbeleid; 

- sport. 

Wij willen het college vragen – in de clusterdebatten zullen wij daarop terugkomen – samen met 

Statenleden te komen tot een verdere uitwerking en verkenning van deze punten en misschien het 

ontwikkelen van concrete voorstellen op die punten. 

Verkeer en vervoer 

Het is duidelijk dat wij anders moeten omgaan met mobiliteit. De PvdA is verheugd over het draagvlak 

dat is ontstaan voor een versnelde invoering van beprijzing. Het kan niet de bedoeling zijn dat 

automobilisten betalen om achteraan de file aan te sluiten. Dat is in deze zaal vaker gezegd. 

Wij verwachten van het college dat het zich zal blijven inzetten voor de aanleg van de A6/A9 en de 

nieuwe weg en OV-verbinding door het IJmeer. Voor ons ligt de oplossing van het mobiliteitsprobleem 

niet uitsluitend in meer asfalt. Een nieuwe, hoogwaardige OV-verbinding door het IJmeer kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het verder terugdringen van de automobiliteit en de opbrengst van 

beprijzing zou in onze optiek ook ten goede mogen komen aan dit soort OV-gerichte oplossingen. 

Hoewel wij “fietsminded” zijn, zijn wij geen voorstanders van luchtfietserij. Dit is een bruggetje naar de 

Zuiderzeelijn. Ik denk dat het goed is dat de provincie zich realiseert dat de omgeving zodanig is 

veranderd, dat de tot nu toe gemaakte afspraken op losse schroeven zijn komen te staan. Wij moeten 

ons richten op de twee punten die voor Flevoland van belang zijn: de ontsluiting van de Noordoostpolder 

en de aanleg van de IJmeerverbinding. Ook op dat punt zullen wij een motie indienen. Daarnaast willen 

wij het college aansporen in het kader van het OV nadrukkelijk na te denken over een betere spreiding 

van reizigers door middel van een doelgroepenbeleid in de daluren. 

Ontwikkeling Flevoland 

Ik heb al gezegd dat de voorbereidingen voor het Omgevingsplan in volle gang zijn. De Partij van de 

Arbeid heeft aangegeven ambities te hebben met betrekking tot de robuuste ecologische zone en 

stedelijke ontwikkelingen – de ontwikkeling van de rest van Flevoland, met name in Zuid-Flevoland – 

aan elkaar te willen koppelen. Om die ambitie te concretiseren hebben wij een perspectief ontwikkeld dat 

ik onze collega-Statenleden en de leden van het college vandaag graag wil aanbieden. Op uw tafels 

hebt u een envelop met een rode sticker aangetroffen en wat ik u wil aanbieden zit in die envelop. Ik zal 

dat rare doekje achter mij nu verwijderen, dan kunt u zien waarover ik het heb. Ik ben benieuwd naar uw 

reacties. 

Rest mij nog enkele aankondigingen en een laatste opmerking. 

Ik wil een motie over biobrandstof indienen. Op de inhoud van die motie zal ik nu niet ingaan, daarover 

komen wij in het vervolg van het debat wel te spreken. 

Aan de Statenleden wil ik de vraag voorleggen of het, onder andere bezien in het licht van de 

ontwikkelingen rondom het Flevolands Bureau voor Toerisme – daarover zullen wij in november in de 

commissie discussiëren -, niet verstandig zou zijn na te denken over de vraag hoe de Staten meer 

inzicht kunnen krijgen in de wijze, waarop de provincie haar toezichthoudende en controlerende rol 

vervult als het gaat om de besteding van provinciale subsidies en geldverstrekkingen. Dat onderwerp 
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raakt de controlerende taak van de Staten zodanig, dat ik onze collega-fracties de vraag wil voorleggen 

of dit niet rechtvaardigt, dat wij tot het inzetten van het instrument “recht van onderzoek via een 

Statenenquête” overgaan. Nadrukkelijk koppel ik dat los van het onderwerp FBT. Het gaat ons om de 

toezichthoudende rol die de provincie moet vervullen. 

Hiermee ben ik aan het einde van mijn bijdrage gekomen. 

 

De voorzitter:  Door de PvdA zijn de volgende moties ingediend: een motie over economisch 

ontwikkelingsbeleid, motie C, een motie over mobiliteit en gratis OV, motie D, een motie over de 

Zuiderzeelijn, de IJmeerverbinding en de ontsluiting van de Noordoostpolder, motie E, en een motie over 

biobrandstof voor provinciale voertuigen, motie F. 

 

Door de fractie van de PvdA zijn de volgende moties ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- rekening houdend met de mogelijke beëindiging van het Europese Programma zal na 2007 een grote 

noodzaak ontstaan de beperkte (provinciale) financiële middelen ten behoeve van economisch- en 

arbeidsmarktbeleid op een strategische wijze in te zetten om een zo groot mogelijk multipliereffect te 

bereiken; 

- het gewenst is naast de strategische pijler ‘economische impuls’ in de reguliere begroting tevens een 

krachtige aanzet te geven om te komen tot een geïntegreerd samenhangend en eenduidig 

economisch- en arbeidsmarktbeleid; 

- voornoemd beleidsterrein – mede onder invloed van uitspraken van de staten – te fragmentarisch van 

aard is en sprake is van een gebrek aan strategische keuzen en in elk geval op dit moment 

onvoldoende sprake is van een geïntegreerd en samenhangend beleid; 

voorts overwegende dat: 

* het wenselijk is in de reguliere begroting in lijn met de wijze waarop de strategische pijler tot stand is 

gekomen keuzen worden gemaakt aan de hand van te voren vast te leggen speerpunten; 

* bij bepaling van de speerpunten de volgende vraagpunten bij de afweging moeten worden betrokken; 

- waar zijn we goed in in Flevoland; 

- waar liggen kansen; 

- hoe kan worden aangesloten op doelstellingen van het rijk en/of de Europese Unie; 

- welke thema’s/projecten hebben het grootste effect op de werkgelegenheid en de differentiatie van 

werkgelegenheid; 

- welke thema’s/projecten hebben het meest gunstige effect op het bruto regionaal product; 

- welke thema’s/projecten hebben het grootste multipliereffect; 

spreken uit: 

dat in elk geval vanaf het jaar 2007 dergelijke fundamentele keuzen moeten worden gemaakt; 

en dragen het college op: 

met ingang van de begroting 2007 ten aanzien van het thema economisch- en arbeidsmarktbeleid op 

basis van nader te bepalen speerpunten te komen tot een samenhangend en geïntegreerd beleid en 

daartoe over te gaan in samenspraak met de commissie Werk; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (C) 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- tijdens de voorjaarsbeschouwingen door de staten een motie is aanvaard met betrekking tot de teelt 

van agrarische producten als grondstof voor biologische brandstof; 

- het college van gedeputeerde staten in reactie op de motie nader onderzoek heeft verricht en heeft 

aangegeven geen directe mogelijkheden te zien voor het opzetten van een dergelijke teelt en het 

vestigen van verwerkingsbedrijven; 

voorts overwegende dat: 

* het desalniettemin wenselijk is een signaal af te geven om te komen tot een milieuvriendelijker 

brandstofgebruik; 

* het in dat verband van belang is dat door de overheid een signaal naar de samenleving wordt 

afgegeven; 

spreken uit: 

- het college van gedeputeerde staten opdracht te geven een onderzoek uit te voeren naar de 

mogelijkheden tot het gebruik van biologische brandstof voor de provinciale voertuigen en daarover 

voor 1 mei 2006 de staten over de uitkomsten van dit onderzoek te rapporteren; 
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- in het kader van de toekomstige aanbesteding van het openbaar vervoer tevens de mogelijkheid tot 

gebruikmaking van biologische brandstof te onderzoeken; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (F) 

 

De voorzitter: Het woord is aan de heer Schaap van D66, die ons heeft gevraagd op toekomstige 

ontwikkelingen in de nieuwe Statenzaal vooruit te mogen lopen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter, dames en heren. U bent binnen negen minuten van mij af. 

Ik nodig u uit niet alleen een “e-province-bestuur” maar ook een “e-province-volksvertegenwoordiging te 

hebben.  

Wij hebben het over de begroting 2006 . Volgens onze analyse is het zo dat continu, zowel landelijk door 

de heer Zalm als door onze Gedeputeerde penningmeester Dijksma, een andere werkelijkheid wordt 

gesuggereerd dan feitelijk aan de orde is. Het college wil  € 8 miljoen besparen – dat is ons allen bekend 

– omdat het in de komende jaren € 100 miljoen aan Almere wil geven. De vraag is: waar in de begroting 

vindt het college € 8 miljoen? 

De Staten zijn uitgenodigd absoluut geen voorstellen in te dienen die kosten met zich meebrengen.  

De reserveringen en voorzieningen 2006-2009 bij elkaar optellend, zie ik dat de vermogenspositie van 

de provincie jaarlijks met sprongen toeneemt. Het volgend jaar wordt een totaalbedrag van  

€ 41,5 miljoen begroot en in 2007 zal dat bedrag tot bijna € 78 miljoen zijn gegroeid. Desalniettemin 

hebben de Staten maar 1% beleidsvrijheid, terwijl u met elkaar 100% budgetrecht hebt. Wij denken dat 

de vertaling daarvan, het voorsorteren op het post-EPD-tijdperk, noodzakelijk is en daarom sommeren 

wij het college uitsluitend EU-fondsen aan te vragen in het kader van de Regio Randstad. Ga daarin niet 

solo. Dit is geen waarschuwing aan dit college onder het motto dat Flevoland een primeur zou hebben. 

Gebleken is dat alleen de Europese landen of regio’s die collectief stappen ondernemen daarvan 

financieel wijzer worden. U hebt een EPD-programmabureau en wij suggereren dat u al in 2006 gaat 

voorsorteren op integratie daarvan in de OMFL. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2005 toe te 

voegen aan een nieuw fonds “Omgevingsplan”. Daarop kom ik zo dadelijk terug. 

Wij vinden het een uitstekende zaak dat onze Commissaris van de Koningin mede-ondertekenaar is van 

het Manifest Holland Acht. U ziet hier een plaatje van het winnende Hollandse team in Atlanta, dat aan 

het ‘orsen’ is. Als roeier kan ik u zeggen dat dit wel enige training van de CdK vereist. Doet hij dat niet, 

dan haalt hij een snoek en trekt hij de boot om. Het is de vraag wie de stuur is. Ik stel voor dat de 

Commissaris van de Koningin met een Statenvoorstel komt, waarin hij aangeeft wat de taakomschrijving 

zal zijn van de door hem voorgestelde Statencommissie, die over de nieuwe bestuursvorm moet gaan 

nadenken. Als hij dat – om wat voor reden dan ook – niet doet, stel ik voor dat wij daarover een 

interpellatiedebat hebben, niet – zoals in de laatste commissie bestuur, waarin dit thema alleen bij de 

rondvraag aan de orde kwam - in de commissie, maar in de Statenvergadering.  

Wij zijn dankbaar voor het document over de strategische pijlers, maar willen in de richting van het 

college wel opmerken dat de daad bij het woord dient te worden gevoegd.  

Wij stellen vast dat de provincie met deze drie pijlers een nieuwe koers gaat varen en stellen voor de 

pijlers “Economische ontwikkeling” en “Ruimtelijke Ordening” permanent te koppelen. Daar ligt het 

primaat van de provincie, daar ligt de bestuurskracht. Dus: Flevoland, koppel permanent ruimtelijke 

ordening aan de economische ontwikkeling. Dat maakt dat een ontwikkelingsimpuls op gang kan komen, 

waarbij je bestuurlijk doorzettingsmacht hebt. Flevoland kiest in dit stuk voor een rolwisseling van 

gebiedsbeheerder naar ontwikkelingsplanologie. Dat is een kracht die indruk maakt. Daarvan moeten wij 

het hebben. Tot en met de bestuursvorm moeten wij alle statische elementen achter ons laten. Om dat 

streven kracht bij te zetten moeten wij geld brengen op de plek waar het nodig is, namelijk op het gebied 

van de economisch-ruimtelijke ontwikkeling. 

Bij motie stellen wij voor een eigen fonds “Omgevingsplan” in te stellen, bij de besteding waarvan 

integraal wordt gekeken naar het ontwikkelingsplan Almere, het IOP, maar ook naar de rest van het 

grondgebied van deze provincie, inclusief de grote wateren. De IJmeerthematiek is daarbij dominant. De 

dekking van dit fonds komt uit de € 100 miljoen die het college ons voorstelt voor de ontwikkeling van 

Almere te reserveren en op voorhand voegen wij de reserve Zuiderzeelijn daaraan toe. Ik ben daarin 

bescheiden: ik heb gekeken naar de liquide positie aan het einde van de termijn – dan komen wij boven 

de € 30 miljoen uit – en naar het rekeningresultaat 2005, waarvoor al lang de afspraak geldt dat het aan 

de reserve Zuiderzeelijn zal worden toegevoegd. 

“Andere overheid”. Wij zijn voor een netwerkprovincie, mits die ketenpartner is tussen de lagere 

overheden en in dit geval de Regio Randstad en Den Haag. Een moderne provincie is een 24/7-

provincie die “realtime” open is. Dat wil het bedrijfsleven en dat willen ook de maatschappelijke 

organisaties. Dat geldt ook voor u en mij. Wij zitten buiten het open huis thuis op onmogelijke tijden te 

internetten. 
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Wij zijn het eens met het desbetreffende actieprogramma, mits dat inclusief het addendum is dat onder 

andere op mijn verzoek is geproduceerd, waarin een budget-maximum is aangebracht. 

De nuanceringen die de heer Van Daalen zojuist aanbracht wil ik onderzoeken, maar gegeven de 

gemaakte afspraken in bestuurlijk Nederland dient een en ander te blijven staan zoals het ons door het 

college is aangereikt. Dit heeft als consequentie dat wij het tempo van de interne organisatie moeten 

gaan verhogen en wij vermoeden dat het noodzakelijk zal zijn een nieuw OO-traject te starten. Laten wij 

wel zijn: de resultaten van het vorige traject hebben wij nog niet geëvalueerd en wij hebben daarmee in 

de alledaagse werkelijkheid nog geen flitsende ervaringen opgedaan. Een en ander zal leiden tot hogere 

personeelskosten en consequenties, waarop ik nu niet wil ingaan. 

Economische ruimtelijke ordening vraagt om deskundigheid, visie en vooral politieke moed. Een 

voorwaarde is dat wij allemaal over dezelfde beeldvorming beschikken. Op de recent door het Flevo 

Genootschap en de Vereniging Markermeer georganiseerde bijeenkomsten – in de maand juni en 

afgelopen zaterdag – is ons gebleken dat je daadwerkelijk opschiet als extern topkwaliteit wordt 

ingehuurd. Mijn advies is: doe dat dan ook en zorg voor goede input. 

Omdat wij niet alleen Almere van provinciale middelen willen voorzien, zijn wij ervoor dat 

Noordoostpolder uit het fonds “Omgevingsplan” € 2,5 miljoen per jaar krijgt. Wij zijn ervoor dat de 

agrosector in het middengebied verweven is en vinden dat de regierol bij de inrichting van Markermeer 

en IJmeer conform moet worden uitgevoerd. Met “conform” doel ik op wat in de zeer uitgebreide bijlage 

bij de drie strategische pijlers staat. 

De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft het college en getrapt ook de Staten bevoegdheden, 

maar wij vinden dat er te weinig aandacht is voor de spelers in het veld. De acteurs in deze provincie 

vervullen een unieke rol en wij moeten ervoor zorgen dat zij goed tot hun recht komen. Voorts zijn wij 

van mening dat handhaving een bijzonder belangrijk item is. 

Zojuist had ik het over “the cast”, de acteurs. Neem hen serieus en honoreer hun terechte wensen. Er 

zijn vele wensen, analyseer of die wensen terecht zijn. In dit kader is een vijftal punten genoemd 

waarvan de portee is dat wij er groot belang aan hechten dat u lagere overheden in hun rol bevestigt. 

Dus: neem de visie over die het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde voor het open 

middengebied heeft ontwikkeld. Gun Dronten de badkuipversie van de N23. Geef de Noordoostpolder 

een randmeer, maar versterk ook plannen van niet gouvernementele organisaties voor de grote wateren. 

Uit het stuk blijkt dat zij ergens in de randverschijnselen van deze organisatie een rol mogen spelen, 

maar doe dat niet. Neem niet alleen het bedrijfsleven dat met initiatieven komt serieus, maar ook dat 

soort partijen en beschouw de Waterschappen als strategische partners. Dat is een veel breder 

perspectief dan alleen het Waterschap Zuiderzeeland omdat met name Noord-Holland, Amstelland, 

Vecht en ’t Gooi belangrijke partijen zijn, die in strategisch opzicht een rol vervullen die ook voor ons 

grondgebied van belang is. 

College, versterk de sociale ecologie - voor u is dat misschien een nieuw begrip, daarom zal ik u 

uitleggen wat ik daarmee bedoel – en de ecologische infrastructuur van zowel de stad als het platteland. 

Het sectorale denken in het beleid dient exit te zijn, daarmee komen wij geen stap verder. De 

maatschappelijke constellatie verlangt van een provinciebestuur dat integraal naar maatschappelijke 

doelen wordt gekeken. Eén daarvan is de culturele samenleving. Dat is geen probleem meer, dat is een 

verworvenheid. Pas als die verworvenheid als een gemeenschappelijke/bestuurlijke zaak wordt beleefd, 

wordt anders naar de werkelijkheid gekeken. Verweving geeft sociaal-maatschappelijke winst en 

ecologische rijkdom, ook in sociaal opzicht, in maatschappelijke zin. De breedte van de samenstelling 

van de maatschappij werkt als een versterking en niet als een verzwakking, Dit is een begrip uit de 

biologie en ook een sociaal-maatschappelijk verschijnsel. Onderzoek dat. 

Wij stellen vast dat agro-economische kerngebieden een sociale eenzaamheid in de liberale 

wereldmarkt zullen veroorzaken. De stukken van het Centraal Planbureau, maar ook van andere 

instellingen, tonen dat glashelder aan. Wij vinden dat water een leidend principe moet zijn in deze 

provincie, met name voor wat betreft de kwaliteit van het stedelijk gebied. 

Dat brengt mij op de toekomst-milieuagenda van het kabinet. Wij sporen u aan die agenda over te 

nemen. 

Het Flevolands klimaatbeleid is actueel. Faciliteer ook het water binnen de dijken, ga alsjeblieft niet 

Spiegelhout in het putje van Zuidelijk Flevoland bouwen. Zorg ervoor dat er een goed stuk water ligt 

tussen Urk en Tollebeek. Van nature ligt dat er over twintig jaar toch. Hoog de zomerdijken tussen de 

A27 en de A6 op zodat een stad met 400.000 inwoners op het grondgebied van Zuidelijk Flevoland 

straks beschermd zal zijn. Ga aan waterberging doen in de ecologische bufferzone Zuidelijk Flevoland 

en ontwikkel het IJmeer tot een groot waterlandschap, inclusief de andere gedachten die leven over 

infrastructuur. Uit een eerder gehouden interpellatiedebat weet u dat wij daarvan voorstanders zijn. 

Klimaatbeleid is een planologische randvoorwaarde voor de toekomstagenda van het kabinet en dus ook 

van dit college. 
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Wij vinden dat bij de versterking van de economie het primaat bij het midden- en kleinbedrijf moet liggen. 

Van de Flevolandse economie draait 95% op het midden- en kleinbedrijf. Als elk MKB-bedrijf één extra 

arbeidsplaats creëert, wordt ontzettend veel meer gedaan dan door al die grote spelers die grote 

beloften doen. Gisterenmiddag hebben wij dergelijke beloften ook kunnen horen. 

Over actieve markering zullen wij een motie indienen, die al is aangekondigd. 

Over de actie “brandstoffen gevraagd” van het college zijn twee moties in aantocht. 

Wij nodigen het college uit het groeimodel voor de biologische landbouw te handhaven.  

Wij vinden dat de CO2-emissie doelstellingen als onderdeel van het klimaatsbeleid binnen de provincie 

moeten worden gerealiseerd en nodigen het college uit grondstoffen, zoals zand en drinkwater dat wij in 

grote mate aan het verbruiken zijn, te koesteren. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

De voorzitter: Door de heer Schaap is een motie ingediend die gaat over de instelling van een fonds 

“Omgevingsplan”, motie G. Voorts is een motie ingediend inzake biobrandstof - die motie krijgt van mij 

de letter H – en de heer Schaap heeft ook een motie ingediend over actieve wegmarkering, motie I. 

 

Door de fractie van GroenLinks zijn de volgende moties ingediend: 

 

Motie fonds omgevingsplan 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

constateren: 

- dat realisatie van het Omgevingsplan de komende jaren ingrijpende gevolgen zal hebben voor het 

functioneren van de provincie, zowel intern als extern; 

- dat dit een substantieel beslag zal leggen op de provinciale middelen; 

- dat de gevolgen van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening diep ingrijpen in de interne provinciale 

organisatie en op de externe verwachtingen en eisen van derden; 

- dat het college van GS als gevolg van de nieuwe WRO zijn aanpak van de rol van de provincie moet 

actualiseren; 

- dat de provincie als gebiedsregisseur in haar nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid zich dient te richten op 

ontwikkelingsplanologie; 

- dat koppelt aan economisch-ruimtelijke ontwikkelingsmodellen en 

- dat matched met de sociaal-economische netwerkstructuren in bedrijfsleven en het maatschappelijk 

veld; 

- dat realisatie van alle ambitieuze plannen van de provincie veel geld vraagt; 

- middelen die uit de lopende begrotingen van de komende jaren moeten komen waarvoor tot op dit  

- moment geen dekking is in de begroting; 

spreken uit dat: 

- de gelden die gelabeld zijn – reservering Zuiderzeelijn – her te bestemmen voor een op te richten 

nieuw Fonds Omgevingsplan; 

- de door het college van GS beoogde € 100 miljoen tot 2015 voor het Integrale Ontwikkelingsplan  

- Almere ook worden gestort in het Fonds Omgevingsplan; 

- dat infrastructuur ook behoort tot uitgaven voor het Fonds Omgevingsplan 

dragen het college van GS op: 

een dergelijk Fonds Omgevingsplan in te stellen en de procedure voor het Fonds Omgevingsplan 

parallel loopt aan de procedure voor het Omgevingsplan en dus medio november 2006 operationeel is; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (G) 

 

Motie biobrandstoffen 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

stellen vast dat: 

- de technisch-economische ontwikkelingen rond productie, be- en verwerking en toepassing van 

biobrandstoffen direct aanleiding zijn in Flevoland actief te worden op het gebied van R&D, 

kennismanagement (WUR en PPO e.a.), acquisitie van bedrijven en t.a.v. de agro-productie en brede 

toepassingen; 

- bestuurlijke actie in 2006 gewenst is. De structureel hogere fossiele brandstofprijzen, o.a. door 

toename van de internationale vraag (op korte termijn), de afname van het aanbod (op middenlange 

termijn) en het klimaatbeleid (CO2-emissie) vragen om innovatief beleid en een dito actieprogramma; 

- de Flevolandse landbouw, de agri-business e.a. plannen initiëren; 
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- Flevolandse MKB-ondernemingen (procestechniek, turnkey-projecten e.a.) naar partners zoeken in 

deskundigheid, financieringen, fondsen en subsidies en een netwerkstructuur rondom het thema 

biobrandstoffen; 

dragen het college van GS op: 

- uiterlijk begin maart 2006 provinciaal beleid en actieprogramma voor biobrandstoffen aan de staten aan 

te bieden;’ 

- gegeven de onderlinge samenhang in deze keten de OMFL tot trekker van dit project te maken, waarbij 

het installeren van een projectteam door hen wordt aanbevolen; 

over eventuele kosten kan nu (nog) niets worden gezegd, 2 initiatiefnemers in de NOP en Zuidelijk 

Flevoland stellen dat een basisbudget met € 300.000,- wenselijk wordt geacht; 

deelname van kennisinstellingen van WUR – PPO Lelystad en b.v. TNO maken dat partijen daarin heel 

verschillend staan. Een quick scan door de OMFL kan daarover duidelijkheid geven; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (H) 

 

Motie actieve wegmarkering 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- kruispunten en wegen maximaal beveiligd moeten zijn met minimale lichthinder en minimaal 

energieverbruik; 

- de huidige conventionele verkeersverlichting qua energie duur is en veel CO2-uitstoot veroorzaakt; 

- deze conventionele verlichtingen veel strooilicht veroorzaken; 

- Nederland één van de meest lichtvervuilende gebieden ter wereld is; 

- deze lichtvervuiling met 5% per jaar groeit; 

- Flevoland mede door deze verlichting op veel plekken onnodig verlicht is; 

- verlichtingssystemen met led’s nauwelijks strooilicht en dus geen lichthinder veroorzaken; 

- verlichtingssystemen met led’s in bepaalde gevallen een uitstekende vervanging kunnen zijn van de 

conventionele verkeersverlichtingen; 

- daardoor per locatie besparingen op het energieverbruik tot 96% kunnen oplopen, waardoor grote CO2-

winst behaald wordt; 

- energiebesparing het grootste effect op de uitstoot van broeikasgassen heeft; 

- het CO2-reductieplan investeringen subsidieert in energiebesparingen; 

constaterende dat: 

- in Flevoland onveilige wegen en kruispunten zijn; 

- deze wegen en kruispunten uit het oogpunt van verkeersveiligheid bij duisternis maximaal beveiligd 

resp. verlicht dienen te zijn; 

- de provincie Noord-Holland alle relevante innovatieve systemen heeft uitgeprobeerd en nog steeds 

doet; 

dragen het college op: 

- een inventarisatie te (laten) doen naar die verkeerssituaties in Flevoland die in aanmerking komen voor 

een verlichting door middel van led-verlichting; 

- aan te geven welke besparingen er qua energie en CO2-uitstoot behaald kunnen worden; 

- in voorkomende gevallen van investering of onderhoud in wegverlichting led-verlichting toe te passen; 

- de kosten voor aanleg hiervan onderdeel te laten zijn van de relevante projecten; 

- een plan van uitvoering op te stellen en dat te presenteren in de statencommissie Werk en Ruimte; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (I) 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Het is een hele operatie, maar het moment is daar! Ik wil mijn 

verhaal beginnen met excuses voor een stijlfiguur. Ik dacht eerst dat het een tautologie was, maar het is 

naar mijn mening een contaminatie. Degenen die indringend naar de titel van mijn verhaal kijken zullen 

dat onderkennen. 

Waarover wil ik het vanochtend hebben? Uiteraard wil ik het hebben over de financiën, de opcenten, de 

post onvoorzien, de strategische reserves, de pijlers, de bestuurlijke organisatie, milieu-aspecten, 

biobrandstoffen en nog iets anders en over cultuur en infrastructuur. 

Als ik naar de begroting 2006 kijk, kan ik vaststellen dat de begroting sluitend is met een post onvoorzien 

van € 400.000,-. Die vaststelling is een compliment waard in de richting van het college. Het college 

heeft het goed gedaan, dit temeer daar de in het voorjaar aan de orde gekomen moties in deze 

begroting zijn verwerkt. Naar deze begroting kijkend moet je ook vaststellen dat de rek eruit is. Het was 

moeilijk deze begroting sluitend te krijgen. Met de heer Van Daalen ben ik het eens dat de begroting 

misschien niet echt sluitend is. Vroeger was er nog wel eens bedrag over, dat wij aan de reserves 

konden toevoegen. Dat is nu niet meer aan de orde. Door sommigen wordt gezegd dat het ook niet de 
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bedoeling is dat wij geld op de begroting over houden. Dat is juist, maar het feit dat wij niets meer 

overhouden betekent dat de begroting van onze provincie steeds krapper wordt. Dit is geen incident, ik 

ben van mening dat in dezen duidelijk een tendens waarneembaar is. De contour voor 2007 geeft aan 

dat wij de begroting alleen sluitend krijgen als wij de opcenten motorrijtuigenbelasting met 1,5% 

verhogen. Een duidelijker signaal dat de rek eruit is kun je niet geven. Mijn fractie zegt: geen 

opcentenverhoging anders dan door ons in het collegeprogramma is afgesproken. Eerst al het andere 

doen, ik denk bijvoorbeeld aan de nullijn. Kunnen wij die aanpak verscherpen? Kunnen wij wellicht 

denken over de mogelijkheid geen prijscompensatie toe te passen om ervoor te zorgen dat wij de tering 

naar de nering zetten? Het CEBEON-onderzoek moet effecten opleveren die ons kunnen helpen bij het 

sluitend maken van de begroting voor het jaar 2007 en de daaropvolgende jaren. Die effecten moeten 

niet zijn: verhoog de opcenten maar. Wij hebben dus de indruk dat de begroting 2006 en ook de 

begroting 2005 moeilijk sluitend te krijgen zijn. Naar onze mening worden die begrotingen sluitend 

gemaakt door onttrekkingen aan de reserves. 

Het zojuist door mij genoemde CEBEON-onderzoek is uit de reserves betaald en hetzelfde geldt voor de 

subsidie voor de Japanse culturele week. Verder noem ik als voorbeeld het productiehuis 

podiumkunsten Almere, het kunstgras voor Omniworld en diverse verkeersveiligheidsprojecten. 

Die zaken horen naar de mening van mijn fractie niet uit reserves betaald te worden. De middelen 

daarvoor behoren in de reguliere begroting te zitten. Onze stelling is dat reguliere zaken uit de reguliere 

begroting moeten worden gedekt en alleen substantiële ontwikkelingszaken uit de reserve gedekt 

moeten worden. Naar de mening van onze fractie ontbreekt daartoe in de reguliere begroting ruimte. 

Overigens willen wij in de begroting 2006 geen gaten schieten. Wij willen echter wel toekomstgericht 

opereren en daarom dienen wij een motie in over de kaders voor onttrekking aan de strategische 

reserve. Welke kaders willen wij daarvoor stellen? Wij willen dat het om substantiële bedragen gaat, het 

mag niet gaan om reguliere begrotingsposten en wij willen dat de inzet van de onttrokken bedragen 

bijdraagt aan de strategische ontwikkeling van Flevoland. Onze motie moet richting geven aan de 

onttrekking aan de reserves van de provincie Flevoland vanaf 2007. Voor kleinere uitgaven die niet in de 

begroting zijn opgenomen – die zijn er natuurlijk ook – hebben wij in dit huis een post onvoorzien. De 

post onvoorzien moeten wij gebruiken voor zaken zoals een bijdrage aan het productiehuis 

podiumkunsten Almere et cetera. Als de post onvoorzien niet groot genoeg blijkt te zijn, is dat een 

verantwoordelijkheid van het college en de Staten. Wij moeten er samen voor staan dat wij een post 

onvoorzien hebben die groot genoeg is. 

 

De heer Schaap: Mag ik de heer Maenhout interrumperen, mijnheer de voorzitter? 

 

De voorzitter: U hoort gemurmel van de overige Statenleden. Het wordt niet op prijs gesteld dat u de 

heer Maenhout interrumpeert. Ik kan u niet verbieden de heer Maenhout te interrumperen, maar ik zou u 

willen verzoeken het gemurmel in acht te nemen. 

 

De heer Schaap: Dat zal ik doen. 

 

De heer Maenhout: Ik kom bij de uitgangspunten voor de strategische pijlers. Die uitgangspunten toets ik 

aan de in de motie genoemde punten. 

Kijkend naar de voorgestelde pijlers denk ik dat het principe – onttrekking aan de reserves – prima is. 

Wij zijn een jonge provincie die zichzelf moet ontwikkelen en wij moeten niet potten. Als je jong bent, 

moet je aan je toekomst werken en dat kan door onttrekking aan de reserves om ontwikkelingen te 

kunnen realiseren. 

Voldoen de drie pijlers aan onze uitgangspunten? Hier en daar hebben wij daarover twijfels. De pijlers 

zijn belangrijk, dat is helder en daarover is geen discussie mogelijk. In de commissie heb ik daarover 

kort met de heer Alblas gediscussieerd. Het gaat ons niet om het uitgangspunt, maar om de vraag waar 

wij de noodzakelijke middelen vandaan halen. Wij zijn van mening dat met name in de pijler “Andere 

overheid” reguliere elementen zitten, elementen die dus in de begroting moeten worden ondergebracht. 

Het college heeft zijn argumentatie bijgesteld en een bezuiniging van € 125.000,- doorgevoerd. Op 

grond daarvan kunnen wij ons op dit moment in deze pijlers vinden. 

De pijler “Andere overheid” moet uiteraard efficiency opleveren en tot verbeteringen leiden. Wij zijn van 

mening dat wij, als die pijler inderdaad efficiencybesparingen oplevert, vanaf 2007 niet langer middelen 

uit de reserves nodig zullen hebben om aan de uitvoering van deze pijler toe te voegen. De benodigde 

middelen moeten via die efficiencyeffecten beschikbaar komen. Ook dat punt is in de zojuist door mij 

ingediende motie opgenomen. 
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De economie is een belangrijk speerpunt van Flevoland. Welvaart leidt tot welzijn. De pijler “Economie” 

zou wat ons betreft versterkt kunnen worden. Wij denken dat het goed zou zijn als er voor 2007 een 

nieuwe pijler “Economie” zou komen. 

Ik kom bij het punt bestuurlijke organisatie. Dat onderwerp zal de volgende week in de commissie aan 

de orde komen. Evenals een aantal van mijn collega’s zal ik vandaag een schot voor de boeg geven. 

De titel van het Manifest van de Holland Acht luidt “Slagvaardig bestuur voor de Randstad Holland 

noodzakelijk”. Met zo’n titel is natuurlijk iedereen het eens. Wij moeten altijd en overal een slagvaardig 

bestuur hebben. Daarover is geen discussie mogelijk. Het gaat niet om de titel, maar om de inhoud van 

het verhaal. 

Kijkend naar de historie moet mij van het hart dat al decennialang Ministers en Staatssecretarissen van 

Binnenlandse Zaken zich met het middenbestuur hebben beziggehouden. Ik noem er een paar: Wiegel, 

Rietkerk, Dales, De Graaf-Nauta, Geelhoed, Remkes en de Holland Acht. Blijkbaar is dit een zeer 

weerbarstige materie. Bij de publicatie van het manifest blijkt dat vier of vijf van de acht verschillende 

meningen verkondigen, maar één ding is duidelijk: er moet iets met het middenbestuur gebeuren. Wij 

praten daar al decennialang over. Ik denk dat het wij daarover eens zijn. Als schot voor de boeg wil ik u 

meegeven dat het nooit alleen om de Randstad kan gaan. Als alleen aandacht wordt besteed aan de 

Randstad, ontstaat een zeer onevenwichtige situatie. Dat zal nationaal niet tot een verbetering leiden. 

Als wij over het middenbestuur spreken, moeten wij dat in een nationale context doen. Nog iets: minder 

regels krijgen wij alleen door een vermindering van de bestuurlijke dichtheid. Misschien kunnen wij 

daarbij een dubbelslag slaan. Ik ben bescheiden en beperk mij tot Flevoland, waar onze primaire 

verantwoordelijkheid ligt. Ik denk dat in het kader van discussies over bestuurlijke vernieuwing ons 

uitgangspunt moet zijn: één ondeelbaar Flevoland. Daaraan voeg ik toe dat naar mijn mening Zuid-

Holland zich niets gelegen laat liggen aan Flevoland. Zuid-Holland heeft geen relatie met Flevoland en 

de samenwerking met Zuid-Holland levert ons dan ook geen toegevoegde waarde op. Waarschijnlijk is 

dat over en weer het geval. Nogmaals: als wij met elkaar over bestuurlijke vernieuwing praten, moet dat 

een landelijke discussie zijn en daarbij moet Flevoland, waar onze verantwoordelijkheden liggen, voor 

ons uitgangspunt zijn. 

Het milieu en de biobrandstoffen. Ik denk dat duidelijk is dat dit een Europees speerpunt is. In Duitsland 

en in België worden fabrieken gebouwd die biobrandstof gaan produceren en onze overheid heeft € 70 

miljoen uitgetrokken om de accijns op biobrandstof te verlagen. Dat zijn stimulansen. Het bevorderen 

van het gebruik van biobrandstof is een Europese prioriteit en Flevoland behoort in dat kader een rol te 

spelen. Ik ben van mening dat wij in Flevoland een biobrandstof-unit zouden moeten krijgen. Samen met 

de ChristenUnie en het CDA dienen wij een motie in die erop is gericht € 75.000,- aan de reserve te 

onttrekken. Ik heb al gezegd dat dat in 2006 nog kan, maar wij dergelijke zaken in 2007 aan de 

uitgangspunten moeten gaan toetsen. Dit past overigens goed bij de economische impuls. Wij willen dit 

bedrag aan de strategische reserve onttrekken en daarmee proberen deze ontwikkeling op gang te 

brengen. 

Mijn fractie ergert zich al jaren aan het optreden van milieuorganisaties. Onze eigen Vereniging Milieu en 

Natuur krijgt ruim € 200.000,- subsidie. Dat is prima en met dat bedrag worden goede dingen gedaan. 

Daarover is geen enkele discussie mogelijk, maar nog steeds zijn er organisaties die democratisch 

genomen besluiten, waarbij alle mogelijke inspraakmogelijkheden zijn geboden, door middel van 

juridische procedures proberen te vertragen zonder de doelstelling daarin verandering aan te brengen. 

Wij willen dergelijke acties voorkomen. Voor dergelijke acties zouden niet indirect overheidssubsidies 

moeten worden gebruikt. Ik vraag het college en mijn collega-Statenleden mee te denken over de 

mogelijkheden die wij hebben om ongewenst gebruik van subsidiegelden te voorkomen. 

In het kader van het onderwerp cultuur wil ik aandacht schenken aan het Nieuwland Erfgoedcentrum. 

Wij zijn daarover positief, wij denken dat wij in onze provincie een prachtig Erfgoedcentrum hebben 

gerealiseerd. De wetenschappelijke functie van het Nieuwland Erfgoedcentrum draait goed,  de 

samenwerking met de universiteiten verloopt uitstekend en scholen brengen een bezoek aan het 

Erfgoedcentrum. Wij zijn daarover erg tevreden en zien de verdere ontwikkelingen met belangstelling 

tegemoet. 

Wij willen nog kort een accent leggen op het beheer en onderhoud van de landschapskunst. Ik kom nu 

tot mijn laatste punt, een punt dat in een verhaal van de VVD niet kan ontbreken: de infrastructuur. Deze 

keer zal ik het niet over de westelijke ontsluiting hebben. Natuurlijk verbijt ik mij iedere keer weer als in 

de file sta. Ik ben er blij om dat ik vandaag hier ben, dan scheelt weer een uur op de Hollandsebrug. 

Aan de problematiek van de verkeersinfrastructuur hebben wij in de afgelopen jaren weinig kunnen 

veranderen. Over de A6/A9 wordt weer volop gediscussieerd. Waarom al die discussies? Laten wij 

alsjeblieft met elkaar de handen uit de mouwen steken en bekijken of wij iets aan die problematiek 

kunnen doen. Aan de andere kant, de noordelijke kant,  willen wij aandacht vragen voor de 

Ramspolbrug. Via een motie willen wij u vragen de problematiek van de Ramspolbrug samen met onze 
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collega’s in Overijssel onder de aandacht van de Minister van Verkeer en Waterstaat te brengen. Wij zijn 

voor een verhoging van de Ramspolbrug, zodat de weginfrastructuur en de vaarinfrastructuur elkaar 

daar niet in de weg staan. 

Tenslotte haal ik wederom mijn vriend Cato aan: “Overigens ben ik van mening dat de verbindingen met 

het zuidwesten verbeterd moeten worden. 

 

De voorzitter: Door de fractie van de VVD is een amendement ingediend dat betrekking heeft op het 

beschikbaar stellen van € 75.000,- voor een onderzoek naar biobrandstoffen. In de tekst staan weliswaar 

de woorden “verzoeken het college”, wat zou betekenen dat dit geen amendement is, maar ik neem aan 

dat bedoeld wordt “besluiten de Staten”. Dit is amendement 1. Voorts is een motie ingediend met 

betrekking tot de kaderstelling voor de strategische pijlers en het onttrekken aan reserves, motie J. 

Tenslotte is door de VVD een motie ingediend over de Ramspolbrug, motie K. 

 

Door de fractie van de VVD zijn het volgende amendement en moties ingediend: 

 

Amendement biobrandstoffen 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- op 25 mei 2005 de provinciale statenmotie over stimulering productie bio-ethanol is ingediend en 

aangenomen; 

- Flevoland een bijdrage wil leveren aan de Europese richtlijn voor biobrandstoffen en het Kyoto-

protocol; 

- Flevoland het wenselijk vindt productiebedrijven voor duurzame energie binnen haar grenzen te 

krijgen; 

- waarbij ook reguliere producten en reststromen vanuit de landbouw verwerkt kunnen worden; 

constaterende dat: 

- acquisitie moet worden gepleegd en onderzoek nodig is om een succesvolle productie-eenheid naar 

Flevoland te halen; 

- daarvoor op dit moment geen middelen beschikbaar zijn; 

- uit het addendum van de nota Strategische Pijlers 2005-2007’ blijkt dat ten behoeve van de 

strategische pijlers geen € 4.000.000,- maar € 3.875.000,- aan de strategische reserve wordt 

onttrokken en de strategische reserve derhalve voor een lager bedrag wordt belast; 

verzoeken het college: 

 daarvoor € 75.000,- beschikbaar te stellen; 

 de dekking daarvoor te zoeken in de strategische reserve; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (amendement 1) 

 

Motie kaders strategische pijlers 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- bij de programmabegroting 2006 gesproken wordt over drie strategische pijlers;  

- beoogd wordt de kosten/budgetten van deze pijlers te dekken uit de reserve strategische- en 

ontwikkelingsprojecten; 

- kaders ontbreken om te toetsen of projecten in aanmerking komen voor dekking uit genoemde 

reserves; 

- projecten zijn gestart zonder dat de financiële dekking daarvan door Provinciale Staten is vastgesteld; 

- nu voorgesteld wordt deze projecten te dekken uit de reserves strategische- en ontwikkelingsprojecten; 

spreken uit dat: 

- reserves moet worden aangewend om eenmalig, niet-reguliere extra impulsen te bewerkstelligen; 

- de omvang van zo’n impuls substantieel moet zijn; 

- projectmatige aanpak van zo’n impuls een vereiste is; 

- ook aangetoond moet worden dat (een) project(en) van zo’n impuls geen reguliere activiteit betreft; 

- pas sprake kan zijn van onttrekking uit de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten na toetsing 

aan geformuleerde kaders en nadat besluitvorming door Provinciale Staten heeft plaatsgehad; 

- projecten in hun volle omvang, voor aanvang van een gedeelte van het project, aan Provinciale Staten 

wordt voorgelegd met een voorstel voor financiering c.q. financiële dekking van dat project voor de 

gehele looptijd; 

- projecten ‘Andere Overheid’ voor de structurele doorwerking na 2006 in de reguliere bedrijfsvoering 

moeten worden opgenomen; 

en dragen het college van gedeputeerde staten op; 
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* kaders uit te werken voor onttrekking uit de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten rekening 

houdend met voorgaande uitspraken; 

* deze kaders uiterlijk met de voorjaarsnota 2006 voor te leggen aan Provinciale Staten of zoveel eerder 

als mogelijk; 

* met de opstelling van de begroting 2007 rekening moet worden gehouden met de vast te stellen kaders 

met de voorjaarsnota 2006; 

* de structurele lasten voortvloeiend uit het project ‘Andere Overheid’ vanaf 2007 ingepast dienen te 

worden binnen de reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (J) 

 

Motie Ramspolbrug 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- de N50 van vitaal belang is voor de bereikbaarheid van Noordelijk Flevoland; 

- deze weg vanuit en in Oostelijke richting de transportas vormt voor de economie van zowel hoofdkern 

Emmeloord als van Urk; 

- de vaarverbindingen in en rondom Flevoland steeds belangrijker worden voor enerzijds toerisme en 

recreatie en anderzijds transport van goederen; 

constaterende dat: 

- de brug bij de Ramspol in de voorgenomen doorvaarhoogte van 7 meter een beperking oplegt aan 

zowel de scheepvaart als het wegverkeer; 

- de verkeersdoorstroming hiervan aanzienlijke hinder zal ondervinden; 

- de verkeersveiligheid hierbij in het geding is; 

- onnodige wachttijden voor de scheepvaart ontstaan; 

verzoekt het college: 

in overleg te treden met het college van GS van Overijssel en het college van de gemeente Kampen om 

er gezamenlijk bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat nadrukkelijk op aan te dringen de 

doorvaarhoogte van de brug bij de Ramspol te bepalen of 13 meter en daarvoor de benodigde financiële 

middelen beschikbaar te stellen 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (K) 

 

De heer Crebas: Mijnheer de Voorzitter, dames en heren. Het volgend jaar om deze tijd zullen wij alweer 

volop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2007 toe leven. Zo snel gaat het tegenwoordig. 

De verkiezingsprogramma's moeten dan klaar zijn, de lijsttrekkers en beoogde fractieleden bekend, 

maar eerst krijgen wij de gemeenteraadsverkiezingen, die in rap tempo naderbij komen. Wat heeft 

Flevoland in dat licht te betekenen? Een aantal thema's halen wij naar voren, mede aan de hand van de 

programmabegroting 2006 die nu voorligt. 

Allereerst de begroting zelf. Naar onze mening is weer vooruitgang geboekt in systematiek en 

presentatie. Onze waardering daarvoor. Het komt echter aan op transparante uitvoering en daarover zijn 

wij door de gang van zaken rond de Stichting VVV Flevoland toch wat verontrust. De provincie had 

immers al in november 2004 aanwijzingen dat er grote problemen waren.  

De volgende week wordt het onderzoek van Ernst & Young in de commissie werk besproken, wij willen 

daarop nu niet vooruitlopen, maar wij voelen ons wel aangesproken door de PvdA, die over een 

essentieel leermoment heeft gesproken en voorstelde te bezien of een onderzoek in het geding kan 

worden gebracht. Daar staan wij positief tegenover. Wij vragen het college op de man af of er op dit 

moment meer door de provincie gesubsidieerde instellingen zijn die in zwaar weer verkeren. 

Bestuurlijke samenwerking. Burgemeesters en Commissarissen van de Koningin van de Regio 

Randstad pleiten voor een randstadbestuur om van de wirwar aan besluitvormingsprocedures af te 

komen. D66 in Flevoland is altijd voorstander geweest van strategische samenwerkingsverbanden met 

de provincies om ons heen, maar wij worden dagelijks geconfronteerd met de ellende van grootschalig 

bestuur, zoals o.a. blijkt in het geprivatiseerde bedrijfsleven en de te grote afstand tot individuele 

burgers. Denk aan de nutsbedrijven. Het is de ellende van communiceren met dove en blinde computers 

en anonieme uitvoerders, die zich achter onneembare bufferzones met de fraaie titel "helpdesk" 

verschuilen. Dat tij moet gekeerd worden. Juist in een tijdperk van globalisering hebben burgers 

behoefte aan herkenbare en afrekenbare democratische verbanden, in de eigen omgeving, op 

menselijke maat, aanraakbaar en aanspreekbaar. Daarin schuilt ook de betekenis van de massieve 

verwerping van de Europese Grondwet. D66 wil die les ter harte nemen: de burger wenst niet geregeerd 

te worden door een ver van mijn bed-show. Freek de Jonge zei eens: “In een tijdperk van grote 

regelmaat moet kunst voor verwarring zorgen, maar in een tijdperk van verwarring moet kunst voor rust 

zorgen.” Dat geldt ook voor de politiek. Flevoland moet blijven. 
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Bestuurlijke integriteit. Wij willen het probleem van de verwevenheid van functies van openbare 

bestuurders ter sprake brengen. De gebeurtenissen rond de burgemeester van Urk maken pijnlijk 

duidelijk dat dit nodig is, niet eens door de feitelijkheden, maar vanwege de suggestie van verstrengeling 

van belangen. Zo vonden wij het in de afgelopen periode in democratisch opzicht een dieptepunt dat 

Gedeputeerde Bouwmeester vanwege haar bestuursfunctie bij het Nieuwland Erfgoedcentrum in de 

commissie samenleving aan de kant moest gaan zitten toen de financiële toekomst van het 

Erfgoedcentrum op de agenda stond. Misschien was dit om technische redenen noodzakelijk, wij horen 

dat nog van haar. Je vraagt je wel af: wat is de hiërarchie van verantwoordelijkheden van een 

Gedeputeerde c.q. een bestuurslid? Wij zijn van mening dat de Gedeputeerde zich uit het bestuur van 

het Nieuwland Erfgoedcentrum moet terugtrekken. Als dat niet mogelijk is, zou een andere 

Gedeputeerde de verantwoordelijkheid voor dit dossier op zich moeten nemen.  Ook stellen wij voor dat 

de commissie bestuur zich nog eens buigt over de lijst met nevenfuncties van de Commissaris en de 

Gedeputeerden om iedere zorg en onzekerheid uit te sluiten.  

Dualisme. Wij danken de Statengriffie voor de stimulerende en ondersteunende rol, die zij ook in de 

afgelopen periode geleverd heeft. In een interview in het blad Provincies.nl geeft onze griffier,  mevrouw 

Doesburg, aan dat dualisme op zich niet zaligmakend is, maar wel kansen biedt voor een goede 

besluitvorming. Daarmee zijn wij het eens. Het is ook interessant uit haar mond te horen tot welke 

categorie van de bevolking je behoort als je Statenlid bent. Ik citeer: "De rode draad door mijn leven is 

dat ik het leuk vind mensen te helpen emanciperen. Of het nu gaat om randgroepjongeren of langdurig 

werklozen, ik stimuleer hen wel een rol te spelen." We doen ons best! 

Verkeer en vervoer. Op dit terrein zijn interessante ontwikkelingen gaande. Het busconcept van Wubbo 

Ockels krijgt meer draagvlak als hoogwaardig en relatief goedkoop alternatief voor de verbinding met het 

noorden nu ook Connexion het heeft omarmd. De magneetzweeftrein komt onverwacht weer uit de 

coulissen het podium op, nu als Rondje Randstad (inclusief Almere), en het bedrijfsleven betaalt. 

Mogelijk zal de aanleg van deze verbindingen op de langere termijn grootschalige investeringen in het 

wegennet minder urgent maken, maar voor de korte en middellange termijn staat voor ons de noodzaak 

vast van betere verbindingen tussen Zuidelijk Flevoland en het oude land. We blijven daarom, in 

tegenstelling tot het Centraal Planbureau, achter de A6/A9-verbinding staan, maar wel ondertunneld. Op 

lokaal niveau zien wij heil in gratis openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen. Een bepaalde mate 

van mobiliteit beschouwen wij als een grondrecht. 

Vliegveld Lelystad. Er is veel argwaan ten aanzien van het standpunt van de Schiphol-directie over de 

uitbreiding van vliegveld Lelystad. Zijn de ontwikkelingen wel te beheersen? Het college moet daarover 

niet te lichtvaardig denken. Wij pleiten voor een goede voorlichting naar de burgers toe en ruime 

mogelijkheden voor gedachtewisseling. Een precaire afweging van ruimtelijke, milieutechnische en 

economische aspecten is in het kader van het Omgevingsplan van groot belang. Voor ons is een 

belangrijk ijkpunt de mate waarin de luchthaven kan voorzien in werk voor jongeren in het lage segment 

van de arbeidsmarkt. Alleen maar rust en ruimte past misschien bij het onbekommerd genieten van de 

oude dag, maar zeker niet bij de dynamische provincie die wij voor ogen hebben.  

Met betrekking tot geluidsoverlast ondersteunen wij de gedachte dat de vliegroutes boven Flevoland 

opnieuw moeten worden geëvalueerd. Wij hebben een vraag aan het college over de militaire vliegroute, 

die schuin over Flevoland langs Urk naar de schietbaan op de Vliehorst loopt. Er is geen verband tussen 

deze geografische momenten. Het zou wel eens kunnen zijn dat deze route een meer geluidsvriendelijk 

gebruik van het luchtruim boven Flevoland in de weg zit. Overleg met Defensie hierover is geboden. 

Onze vraag aan het college is of over dergelijke zaken wel eens gesproken wordt met de territoriale 

militaire commandant. Misschien beseffen wij dat niet, maar die hebben wij. 

Landbouw, visserij en werkgelegenheid. Na verontrustende signalen van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Noordoostpolder over de mogelijke verruiming door de provincie van 

de regels voor intensieve veehouderij willen wij hieraan een korte opmerking wijden. Wij zijn erop tegen 

de neergang in de landbouw te compenseren met intensieve veehouderij, ook in de Noordoostpolder. 

Gezien het grote aantal starters op de arbeidsmarkt constateren wij dat pioniersgeest nog steeds 

bestaat in Flevoland. Sommige sectoren kunnen echter nog wel een zetje gebruiken. De provincie zet 

vooral in op hightech sectoren, gericht op expansie en export. Wij willen een lans breken voor meer 

ambachtelijke vormen van arbeid. Er is een groeiende markt voor unieke producten die in een korte 

keten van producent naar consument worden gemaakt. Dat kan variëren van kaas tot meubels, 

aardewerk enzovoorts. Het ontstaan van concentraties van dergelijke ambachtslieden kan ook in 

toeristisch-recreatief opzicht interessant zijn.  

Speciale aandacht vragen wij vandaag voor een ambachtelijke sector die het moeilijk heeft, maar waar 

ook onvermoede kansen liggen: de binnenvisserij. Na inventarisatie is ons gebleken dat er 

mogelijkheden zijn voor vernieuwing van de binnenvisserij door nieuwe commerciële vangstsoorten te 

introduceren. Het RIVO, de Rijksdienst voor Visserij Onderzoek, wil in ons gebied graag onderzoek 
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verrichten, niet alleen onderzoek gericht op nieuwe vangstmethoden, maar ook onderzoek dat is gericht 

op de ontwikkeling van de markt voor nieuwe vangstsoorten. Wij dienen hierover een motie in. 

De Jeugdzorg zal ook in 2006 in zwaar weer verkeren. Ad hoc-moties in de Tweede Kamer helpen 

daarbij niet bepaald. Is dat een voorbeeld van bestuurlijke doortastendheid op een hoger schaalniveau? 

Nee, dan zijn wij liever op het laagste niveau solidair met de uitvoerende medewerkers van het Bureau 

Jeugdzorg, die met een te hoge werkdruk te kampen hebben. Wij staan achter de maatregelen van het 

college die de werkdruk moeten verminderen en hebben daarvoor ook geld over. Wij willen onze 

waardering uitspreken voor de wijze waarop het college met de moeilijke en gevoelige materie van de 

jeugdzorg omgaat. 

In onze beschouwing over de Cultuurnota "Raakvlakken" hebben wij aangegeven, dat in plaats van 

landschapskunst persoonlijkheden als Ali B. en Jurgen Raymann ikonen zijn van het eigentijdse 

Flevoland. Poldertoekomst in plaats van poldernostalgie. En ja hoor, met wie kwam de provincie 

Flevoland op de voorpagina van alle landelijke dagbladen en op alle journaals, doordat hij na zijn 

optreden de Koningin spontaan een poes gaf, zoals de Urkers zeggen? Natuurlijk, dat was de directeur 

van Nieuwland Erfgoedcentrum. Over raakvlakken gesproken. En welke charismatische Flevolander 

heeft de jonge scholieren uit Lelystad toegesproken en op eigen wijze voorbereid op hun reis naar 

Suriname om daar iets op te steken over de vreedzame multiculturele samenleving? Natuurlijk, dat was 

de directeur van Flevo Landschap. In dit kader nog een vraag aan het college. Welke gevolgen heeft het 

wegvallen van het Flevolands Bureau voor Toerisme voor de beoogde promotieslag rond 

landschapskunst, met name in financieel opzicht?  

Creativiteit is de gewichtloze brandstof van de economie, zoals onlangs werd onderstreept in de 

gezamenlijke brief over cultuur en economie van de Minister van Economische Zaken, Minister 

Brinkhorst, en Staatssecretaris Van der Laan van Cultuur. Bedrijfsleven en cultuurinstellingen zullen er 

door het rijk toe worden gestimuleerd samen op te trekken. Wij vragen het college de mogelijkheden die 

deze beleidsvoornemens ook voor Flevoland bieden in 2006 voortvarend op te pakken. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de heer Crebas één motie heeft ingediend en wel motie L, die betrekking 

heeft op een onderzoek naar nieuwe soorten visserij. 

 

         Door de fractie van D66 is de volgende motie ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende: 

-  dat de palingvisserij op het IJsselmeer en de binnenwateren door vangstbeperkende maatregelen en 

tegenvallende opbrengsten sterk onder druk is komen te staan; 

-  dat mogelijk nieuwe commercieel uit te baten vissoorten in het IJsselmeer voorkomen als de Chinese 

wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeft; 

-  dat het gewenst is onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke vangstmethode en vermarking 

voor deze vissoorten; 

-  dat op dit moment een dergelijk onderzoek niet wordt verricht, maar het Rijksinstituut voor Visserij 

Onderzoek, RIVO, aangeeft dit als zeer gewenst te zien en hier klaar voor te staan; 

-  dat vanuit de EU hiervoor geen gelden beschikbaar kunnen worden gesteld omdat de EU geen 

onderzoek financiert; 

-  dat het Ministerie van LNV hierop geen actie onderneemt omdat zij het aan de vissers zelf, de markt, 

wil overlaten; 

-  dat de beroepsvissers op het IJsselmeer (BO) zelf aangeven wel iets te zien in deze soorten, maar 

huiverig zijn voor de benodigde investeringen; 

besluiten: 

dat binnen de pijler economische impuls voor een onderzoek als hierboven aangegeven een bedrag van 

€ 30.000,- vrijgemaakt moet worden als aanzet om tot een vernieuwing van de IJsselmeervisserij te 

komen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (L) 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Eén Flevoland? Eén Flevoland! Vandaag spreken wij over 

het begrotingsjaar 2006, de invulling van de toekomst die morgen begint. Het jaar 2006 is een bijzonder 

jaar voor de provincie Flevoland, want op 1 januari is het twintig jaar geleden dat de provincie Flevoland 

werd geboren. Bij een verjaardag horen taart en brandende kaarsjes. Helaas leek het alsof onze 

Commissaris de kaarsjes al wilde uitblazen voordat ze ontstoken waren, want op 12 oktober 

presenteerden de burgemeesters van de vier grote steden en vier Commissarissen van de Koningin, 

onder wie onze Commissaris, in Den Haag een manifest waarin werd opgeroepen tot een bestuurlijke 
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modernisering van de Randstad. Het samengaan van de vier randstadprovincies tot één provincie werd 

daarbij niet uitgesloten. In 1986 is de provincie Flevoland er gekomen omdat de mensen in dit gebied dat 

zelf wilden. Unaniem is gekozen voor een eigen provincie in plaats van voor opdeling over bestaande 

provincies. Flevoland is twintig jaar jong en nog volop in ontwikkeling. De bewoners van dit gebied 

hebben recht op een provinciaal bestuur, dat oog heeft voor de kansen en bedreigingen die horen bij 

een gebied in ontwikkeling. Het CDA is van mening dat de behartiging van die belangen het best gebaat 

is bij één provincie Flevoland. De belangen van onze provincie stoppen niet bij de grenzen van ons 

gebied. Samenwerking met onze buurprovincies is dan ook alleen maar toe te juichen. Samenwerking is 

echter totaal iets anders dan samengaan. Om het belang van één Flevoland, samenwerking met onze 

buurprovincies en heroriëntatie op de diverse samenwerkingsverbanden te onderstrepen, dient de CDA-

fractie een motie in.  

In het voorjaar heeft het college aangegeven met drie strategische pijlers voor de jaren 2000-2007 te 

zullen komen. De CDA-fractie had daaraan graag een vierde pijler willen toevoegen, namelijk de pijler 

“Zorg, Onderwijs en Welzijn”. Immers, de sociale kwaliteit is van wezenlijk belang voor het functioneren 

van een ieder persoonlijk en van de samenleving als geheel. Statenbreed zijn wij het daarover eens,  

maar het verankeren van een en ander in een vierde pijler kon niet rekenen op een meerderheid van de 

Staten. De CDA-fractie zal de Staten en het college houden aan de woorden die hierover gesproken zijn 

en het college op zijn daden beoordelen. Met elkaar dienen wij te werken aan één Flevoland, waarin een 

ieder kan meedoen en waarin het fijn is om te leven, te wonen en te werken. 

De laatste jaren is met behulp van de Europese subsidies aan Flevoland een belangrijke economische 

impuls gegeven. Onzeker is hoe Flevoland in de komende jaren zal kunnen profiteren van de nieuwe 

ronde, waarin de Europese Structuurfondsen binnen Nederland zullen kunnen worden ingezet. Voor de 

totale ontwikkeling van dit jonge gebied is het belangrijk dat de in gang gezette ontwikkelingen niet 

afgeremd maar, juist gestimuleerd worden. De keuze voor een pijler “Economische impuls” kon daarom 

rekenen op de steun van de CDA-fractie. Teleurstellend vinden wij het bedrag dat daarvoor uitgetrokken 

wordt, zeker in relatie tot de pijler “Andere overheid” en voor de periode na 2006. Wij zullen daarom bij 

de algemene beschouwingen voor 2007 bezien of in de begroting genoeg gelden beschikbaar zijn voor 

verbredende economische projecten voor met name Noordelijk Flevoland. Ook hierbij zijn wij voor één 

Flevoland, waarbij een ieder in de gelegenheid moet zijn - jong en oud, allochtoon en autochtoon, 

mensen met en mensen zonder een beperking - deel te nemen aan het arbeidsproces, zodat niemand 

buiten de boot valt. 

In het najaar van 2006 wordt het vernieuwde Omgevingsplan vastgesteld. Daarin wordt aangegeven 

welke ontwikkelingen wenselijk zijn en waar. Het rijk heeft hoge verwachtingen van wat de provincies 

moeten gaan doen in het kader van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Is het provinciaal 

apparaat voldoende in staat daadwerkelijk invulling te geven aan ontwikkelingsplanologie? 

Het CDA onderschrijft de doelstellingen van het door Nederland ondertekende Kyoto-klimaatverdrag. 

Het beperken van het gebruik van fossiele energiebronnen en daardoor de uitstoot van broeikasgassen 

is één van de aangegane verplichtingen. Het ontwikkelen en implementeren van alternatieve 

energiebronnen verdient volop onze steun. Daarom zal het CDA als medeondertekenaar een motie 

indienen, die erop is gericht dat het winnen van energie uit plantaardige producten gestimuleerd wordt. 

Het jaar 2006 zal een jaar zijn waarin belangrijke stappen zullen worden gezet met betrekking tot de 

infrastructuur, waardoor dit gebied beter ontsloten zal worden. Denk daarbij aan de Zuiderzeespoorlijn, 

de IJmeerverbinding en de aansluiting A6/A9. De CDA-fractie is van mening dat de provincie moet 

blijven pleiten voor een verhoging van de toekomstige Ramspolbrug, waardoor het scheepvaartverkeer 

en het wegverkeer beter zullen kunnen doorstromen. Leggen wij de N23 aan, of zijn wij bereid, samen 

met substantiële bijdragen van anderen, te investeren in de toekomst en nu al het badkuipmodel aan te 

leggen? Wanneer 60% van de meerkosten door anderen gedragen wordt, heeft het laatste onze 

voorkeur. 

Jarenlang heeft het CDA gepleit voor vervoersmanagement. Sinds kort loopt het nu al succesvolle VAN-

project. Daarbij worden forensen van huis opgehaald en per VAN vervoerd over de busbaan,  langs de 

files, naar hun werkplek in Amsterdam-Zuidoost. Dit project zou met middelen van de provincie 

Flevoland uitgebreid kunnen worden naar de regio Schiphol. Misschien is de VVD bereid de regio’s 

zodanig uit te breiden, dat ook de heer Maenhout gemakkelijk zijn werkplek kan bereiken. Wij roepen het 

college op deze mogelijkheden te onderzoeken en te stimuleren. 

De samenleving verandert constant. Ook de technologische ontwikkelingen gaan snel. Burgers, 

bedrijven en instellingen spelen in op die veranderingen. De klant komt niet altijd meer naar je toe, maar 

wil wel op elk moment van de dag toegang hebben tot informatie en vele zaken vanachter de computer 

kunnen regelen. Ook de overheid ontkomt er niet aan in te spelen op deze ontwikkeling.  “Andere 

overheid” is het containerbegrip waarin een en ander is gevat. Natuurlijk is het een goede zaak dat ook 

de provincie Flevoland daaraan een stevige impuls geeft, maar was een lichte provincie - met minder 
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geld toch een goede overheid zijn - niet één van de bestaansredenen van de provincie Flevoland? Zijn 

wij in de twintig jaar van ons bestaan vergeten wat wij willen? Zijn wij ons “volwassen" gaan gedragen? 

De CDA-fractie is van mening dat wij nog steeds dezelfde jonge en vitale uitstraling dienen te hebben als 

twintig jaar geleden. Daarom mogen wij best investeren in een andere overheid, maar eigenlijk betekent 

het gewoon de dingen doen die wij behoren te doen, alleen op een andere wijze. De structurele lasten 

dienen in ieder geval vanaf 2007 vanuit de reguliere begroting bekostigd te worden. 

In het voorjaar van 2006 neemt het kabinet een besluit over de verdere ontwikkeling van Almere. Vast 

staat dat Almere zal groeien. Het college van Gedeputeerde Staten zet in op de middenvariant. Dit 

betekent dat in feite geen sprake meer is van een schaalsprong, maar van een autonome groei met een 

kleine plus. De CDA-fractie heeft de intentie extra middelen beschikbaar te stellen voor Almere, 

complementair aan het rijk, en is van oordeel dat het daarbij vooral moet gaan om voorzieningen voor 

een betere sociale samenhang. De hoogte van het bedrag zal bij de intensiteit van de groei moeten 

passen. De CDA-fractie denkt daarbij aan een jaarlijks bedrag van circa € 3 tot € 4 miljoen gedurende 

een periode van vijftien tot twintig jaar. 

Met de kanttekeningen die de CDA-fractie hiervoor geplaatst heeft, zijn wij van mening dat het college 

de wensen van de Staten, zoals verwoord in mei jongstleden bij de algemene beschouwingen, in de 

begroting voor 2006 heeft verwerkt. Toch willen wij bij de financiën nog een enkele opmerking plaatsen. 

Deels heeft dat te maken met recente ontwikkelingen en deels met de meerjarenramingen voor 2007 tot 

en met 2009. 

In de begroting is bijna € 0,5 miljoen opgenomen voor de Stichting VVV. In verband met het faillissement 

van de stichting vallen deze bedragen vrij. De CDA-fractie is van mening dat recreatie en toerisme een 

groeisector is en één van de speerpunten van het provinciaal economisch beleid. In de komende maand 

komen wij uitgebreid te spreken over hoe nu verder met de marketing, promotie en positionering van 

Flevoland als een aantrekkelijke toeristische bestemming. 

Met de motorrijtuigenbelasting rekenden wij ons rijk en voelden wij ons ook rijk, omdat het geld al op de 

bank stond. Recentelijk heeft de Belastingdienst € 4,9 miljoen teruggevorderd. Over de handelwijze van 

de Belastingdienst en de gevolgen daarvan voor de provincie Flevoland is een brief gestuurd aan de 

Staatssecretaris van Financiën. Heeft het college daarop al een reactie ontvangen? 

Blijft natuurlijk de vraag: waardoor was het college ervan overtuigd dat leasebedrijf Athlon de auto's in 

Flevoland zou laten registreren, terwijl de directeur recentelijk voor Omroep Flevoland verklaarde dat de 

provincie wist dat dit niet het geval was? In de meerjarenraming is uitgegaan van een extra stijging van 

de opcenten motorrijtuigenbelasting in het jaar 2007. De CDA-fractie heeft zich altijd op het standpunt 

gesteld dat een meer dan trendmatige stijging alleen bespreekbaar is als daar majeure investeringen 

tegenover staan. Voor zover wij kunnen nagaan worden die investeringen niet gepleegd en is het extra 

geld bedoeld om de lopende begroting van 2007 te financieren. Dit is voor ons onacceptabel. 

Tot slot. De CDA-fractie wil een bijzonder woord van dank uitspreken aan de ambtenaren, het college en 

de collega-Statenleden. In het afgelopen jaar hebben wij in een open en constructieve sfeer met elkaar 

gewerkt. Onze fractie wil die lijn in 2006 graag voortzetten. Het CDA zoekt vanuit vaste waarden nieuwe 

wegen om vanuit christelijke inspiratie te werken aan de verdere ontwikkeling van Flevoland. Vanuit die 

inspiratie en met passie wil het CDA zich ook in het jubileumjaar 2006 inzetten voor die ene, unieke 

Flevolandse samenleving. 

        Het jaar 2005 is het jubileumjaar van het CDA en 2006 is het jubileumjaar van onze provincie. 

        Daarom, ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de provincie Flevoland, een taart! Een 

        taart met twintig kaarsjes, waarvan er negentien branden. Ik verzoek de Commissaris van de 

        Koningin het twintigste kaarsje aan te steken. 

 

De voorzitter: Kan dat wel met het oog op de brandveiligheid? 

 

De voorzitter steekt het twintigste kaarsje op de taart aan. (applaus) 

 

De voorzitter: U ziet dat het soms ergens goed voor is als je rookt! 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter In mei 2005 werd het provinciehuis tijdens mijn tweede 

termijn van de algemene beschouwingen ontruimd in verband met een brandalarm. Om te voorkomen 

dat dit weer gebeurt, zullen de kaarsjes nu uitgeblazen worden. Dat eet ook gemakkelijker! 

 

De voorzitter: Naast dit bijzondere ingekomen stuk is door het CDA ook een motie ingediend. 

De ingediende motie heeft betrekking op Flevoland als ondeelbaar geheel en de discussie over het 

middenbestuur. Deze motie krijgt van mij de letter M mee. 
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Door de fractie van het CDA is de volgende motie ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegen dat: 

- de Minister van Binnenlandse Zaken medio december met een notitie komt over de toekomst van 

het middenbestuur; 

- het IPO haar gedachten over het regionaal bestuur in Nederland vastgelegd heeft in de 

discussienota ‘Op schaal gewogen’; 

- de burgemeesters met de CdK’s van de randstadprovincies een manifest hebben opgesteld om tot 

een slagvaardiger bestuur voor de Randstad te komen; 

voorts overwegende dat: 

 bestuurders in interviews geregeld anticiperen op een discussie met betrekking tot de toekomst van 

het middenbestuur en zij dat doen in samenhang met uitspraken over veranderende territoriale 

indelingen; 

spreken uit dat: 

 essentiële taken uitgevoerd moeten worden door een democratisch gelegitimeerd bestuursorgaan; 

 Flevoland nog volop in ontwikkeling is en het belangrijk is dat die ontwikkeling zo mogelijk in 

samenhang gebeurt en de meerwaarde daarvan in Flevoland blijft; 

 differentiatie in provinciale schaal, binnen de huidige organisatie van het binnenlands bestuur 

mogelijk en noodzakelijk zal zijn om de provinciale rol doelmatig te vervullen; 

 noodzakelijke schaalvergroting in de Randstad niet ten koste mag gaan van het huidige takenpakket 

van de provincie Flevoland; 

 bij de discussies over het middenbestuur getracht moet worden Flevoland als ondeelbaar geheel te 

beschouwen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”   (M) 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Ik waan mij op een toekomstig eilandje in het Markermeer en 

ik wil beginnen met ons eerste belangrijke punt: hoe kun je zo efficiënt mogelijk gebak eten? 

Even serieus. Geachte voorzitter, gewaardeerde collega’s en geachte overige aanwezigen. Mede 

namens mijn fractiegenoot vraag ik uw aandacht voor de volgende punten. 

        De pijler “Sociaal maatschappelijke ontwikkeling”. In de afgelopen periode van ongeveer elf 

maanden is de wereld verscheidene malen opgeschrikt door indrukwekkende ingrepen van de natuur in 

Zuidoost-Azië, het zuiden van de Verenigde Staten en dichterbij het stroomgebied van de Donau, 

waarbij water een overheersende invloed had. Recentelijk heeft een vreselijke aardbeving in Pakistan 

menselijk leed van een bijna niet te bevatten omvang veroorzaakt. In Flevoland maken aardbevingen 

nauwelijks indruk op de schaal van Richter en koesteren wij de luxe ons druk te maken over de vraag of 

wij het willen riskeren één keer in de tien jaar of één keer in de vijftig jaar natte voeten te krijgen. 

Ik stap over naar de sociaal-maatschappelijke situatie in Flevoland, waar velen het water denkbeeldig tot 

aan de lippen staat. Natuurlijk zinkt dit in het niet bij de geschetste mondiale rampen en bij de situatie in 

derde-wereldlanden , maar dit is wel degelijk een probleem, afgemeten naar Nederlandse maatstaven 

en meer in het bijzonder naar de toestand in vergelijkbare regio’s in ons land. 

In het provinciaal sociaal rapport van mei 2004 staat vermeld dat in 1998 als voornaamste bedreigingen 

van de leefsituatie in Flevoland golden: het tekortschieten van de werkgelegenheid, het gebrek aan 

voorzieningen voor hoger onderwijs en het te lage niveau van de sociaal-culturele voorzieningen. In 

genoemd rapport wordt verder gesignaleerd dat die bedreigingen in 2004 door de snelle bevolkingsgroei 

van Almere zelfs nog zijn toegenomen. Ook nu zet die betreurenswaardige tendens zich helaas voort. 

Op 7 oktober jl. vond op Radio 1 een vraaggesprek plaats met de burgermoeder van de qua inwonertal 

zevende stad van Nederland, die maar niet aan haar trekken komt in het grote stedenbeleid van het rijk. 

Almere mag bouwen voor onder andere de hoofdstad van ons land, maar desondanks grijpt de stad 

naast douceurtjes van het randstadbeleid. Burgemeester Annemarie Jorritsma verzuchte dat Almere 

wordt bediend – lees: wordt tekort gedaan – op basis van de boekhoudkundige cijfers van de 

onverenigbare republiek van zeventien Ministeries. In dit huis roept de SP-fractie al tweeëneenhalf jaar 

woorden van gelijke strekking. 

Ook de bereikbaarheid van Flevoland is zeer problematisch en met het oog daarop houdt het college bij 

de onderhandelingen met het rijk het credo “groei volgt infrastructuur” aam, wat zeker niet in alle 

opzichten ten onrechte is. 

De SP-fractie wil daaraan een tweede onwrikbaar uitgangspunt toevoegen, namelijk “groei volgt sociaal-

maatschappelijke voorzieningen”. Voor de periode 2005-2007 zijn drie strategische pijlers benoemd. 

Mijn fractie stelt voor daaraan ter vervanging van de naar haar mening overbodige pijler “Andere 

overheid” de pijler “Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen” toe te voegen. De ambities die hierover in 
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de Hoofdlijnennota voor het nieuwe Omgevingsplan zijn vastgelegd zien wij - met een knipoog naar Wim 

Kan - als die van een slak die afremt in de bocht. Die slak moet bij wijze van spreken een “Train à 

Grande Vitesse” worden, een hogesnelheidstrein. Mijn fractie biedt u hiervoor een amendement aan. 

De luchthaven Lelystad. De SP-fractie heeft zich, zij het schoorvoetend, geconformeerd aan het 

collegestandpunt inzake uitbreiding van de luchthaven binnen de Planologische Kernbeslissing van 

2004. Daarbij bevonden wij ons in een denkbeeldige spagaat, waarbij het ene been zich bijna uit de 

naad strekte naar de belangen naar werkgelegenheid – Schiphol is met 3.300 banen Flevoland’s 

grootste werkgever – en het andere been naar de nadelige gevolgen van onder andere geluids- en 

milieuoverlast. Inmiddels wordt vooral Lelystad door vliegtuigen met de bestemming Schiphol 

getrakteerd op een bijna voortdurend overvliegen in afwachting van toestemming om te landen op – nu 

komt het – de Polderbaan. Nomen es omen. De naam is een voorteken. Wij hebben begrepen dat het 

college zich samen met gemeentelijke collega’s schriftelijk tot het rijk heeft gericht met het verzoek die 

ontoelaatbare overlast weg te nemen. Eind 2006 zal het rijk een beslissing nemen. Besloten zou kunnen 

worden dat Lelystad substantiële taken van de Mainport Schiphol moet overnemen en de grenzen van 

de PKB van 2004 worden overschreden. Eind 2006 … Wellicht is dat niet toevallig, want begin 2007 

expireert de lopende provinciale bestuursperiode. Het zittende bestuur heeft zich dan keurig binnen de 

PKB-grenzen bewogen en het nieuwe provinciale bestuur kan zich op grond van de eeuwige schaamlap 

“voortgeschreden inzicht” bij de door het rijk gewenste volgende stap aansluiten. De discussie over de 

ontwikkeling van de luchthaven Lelystad heeft tot nu toe nagenoeg uitsluitend in besloten bestuurlijke 

en/of ambtelijke kring plaatsgevonden. Ook nu wordt weer voorgesteld voor maar liefst € 30.000,- een 

besloten symposium te beleggen voor wat kennisvergaring wordt genoemd. Volgens mijn fractie is het 

de hoogste tijd de bevolking vanuit de provinciale zienswijze onverbloemd te informeren over alle nu 

bekende feiten en mogelijkheden. Tijdens de behandeling van de nota Strategische pijlers in de 

commissie ruimte bleek dat ons verzoek op korte termijn een openbare hoorzitting over de luchthaven te 

arrangeren niet op bijval kan rekenen. Wel zegde het college toe dat spoedig op de provinciale 

paginaruimte van de huis-aan-huis-bladen nauwkeurige en allesomvattende informatie zal worden 

gegeven over de luchthaven Lelystad, die in straten en op pleinen het gesprek van de dag is. Mijn fractie 

dankt het college voor dit gebaar. 

De bouw van aardgasstations. Binnen de Europese Unie is een convenant gesloten, waarin wordt 

nagestreefd dat 10% van de auto’s in 2020 op aardgas zal rijden. Verscheidene gemeenten, waaronder 

Almelo en Haarlem, werken al aan de bouw van aardgasstations. Hierbij werken zij samen met een 

aantal autofabrikanten, die aardgas als brandstof voor de auto voorstaan. Het gebruik van aardgas is te 

verkiezen boven het gebruik van LPG, benzine en diesel, omdat het schoner is en voordeliger voor de 

automobilist, die bovendien in een minder geluid makende auto zal rijden. Helaas is het gebruik van 

aardgas voor auto’s nog niet op grote schaal in Nederland doorgedrongen. De SP-fractie pleit ervoor ook 

in Flevoland tot dergelijke initiatieven te komen en zal u een motie aanbieden, waarin het college wordt 

verzocht na te gaan welke mogelijkheden er zijn om ook in Flevoland tot de bouw van aardgasstations 

over te gaan en de Staten over de resultaten van dat onderzoek in te lichten. 

Gratis openbaar vervoer in Flevoland? Op 30 mei 2005 hebben wij met een flinke delegatie van 

Statenleden en raadsleden van de gemeente Lelystad onder de inspirerende leiding van oud-

Staatssecretaris dr. Michiel van Hulten een werkbezoek aan Mechelen en Gent gebracht. Daarbij is 

kennisgenomen van de wijze, waarop op initiatief van de Belgische Socialistische Partij-Anders geheel 

of ten dele gratis openbaar vervoer succesvol over onze zuiderburen is uitgespreid. De Belgische 

gemeenschap heeft dit ervoor over en het werkt. Met veel positieve indrukken is de bus met plaatselijke 

en provinciale politici in Lelystad teruggekeerd en de gemeente Lelystad onderzoekt al of met ingang 

van 1 januari 2006 het openbaar vervoer binnen haar grenzen gratis kan worden aangeboden aan in 

eerste instantie mensen van 65 jaar en ouder. De SP-fractie kan zich iets voorstellen bij de gedachte 

hetzelfde doen, maar dan voor iedereen, in de buitengebieden van onze provincie. Zij gaat ervan uit dat 

dit idee wordt meegenomen bij het lopende allesomvattende onderzoek naar het openbaar vervoer in 

Flevoland. Wij vragen de Gedeputeerde of hierover nu al iets is te zeggen. 

 

Over de acht zonder stuurman:  

wat ook speelt, Flevoland onverdeeld.  

Is dit wel reëel, want Almere groeit zich scheel.  

Almere over de rand,  

het failliet van Flevoland. 

 

In mei 2003 vielen de eerste algemene beschouwingen van deze bestuursperiode samen met de 

landelijke voorleesdag voor kinderen. Nu leggen wij hier de zesde proeve van voorleesbekwaamheid af, 

waarnaar nagenoeg niet geluisterd wordt. Mijn fractie blijft dit een strikt genomen overbodige, maar 
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aardige folkloristische traditie vinden. Ik stop ermee, indachtig de gevleugelde woorden van Cyrano de 

Bergerac, die vond dat er veel mensen zijn bij wie het gemak van spreken slechts voorkomt uit het 

onvermogen te zwijgen. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter … 

 

De voorzitter: U hebt zojuist het gemurmel gehoord toen de heer Schaap wilde interrumperen. 

 

De heer Ruifrok: Ik heb een simpele vraag die de heer Walraven waarschijnlijk kort kan beantwoorden. 

 

De voorzitter: Nee! 

Door de Socialistische Partij is amendement 2 ingediend, het amendement dat betrekking heeft op het 

vervangen van de pijler “Andere overheid” door een sociale pijler en de SP heeft een motie over 

aardgasstations ingediend, motie N. 

 

Door de fractie van de SP zijn het volgende amendement en motie ingediend: 

 

Amendement pijler sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

constaterende: 

- dat in de bij de programmabegroting 2006 behorende nota ‘Strategische pijlers 2005-2007’ sprake is 

van drie pijlers, waarvoor in genoemde periode eenmalig een financiële inspanning is voorzien van in 

totaal € 4 miljoen; 

- dat één van deze drie pijlers ‘Andere Overheid’ is geheten en wordt voorgesteld daarvoor € 1,5 miljoen 

te oormerken; 

- dat deze pijler tot doel heeft de dienstverlening aan de burger te verbeteren, onder meer op het vlak 

van klantgericht zijn, administratieve lastendruk, procedures en samenwerking; 

overwegende: 

* dat ook op een ander gebied de dienstverlening aan de burger sterk te wensen overlaat, namelijk op 

het gebied van de sociaal-maatschappelijke voorzieningen; 

* dat Flevoland op dit gebied ten opzichte van vergelijkbare regio’s in Nederland een achterstand heeft 

van 30% of meer; 

menende: 

dat het belang van dienstverlening aan de burgerij op het vlak van sociaal-maatschappelijke 

voorzieningen het belang van dienstverlening in het kader van het project ‘Andere Overheid’ ontstijgt; 

besluiten: 

in de nota ‘Strategische pijlers 2005-2007’ de pijler ‘Andere Overheid’ te vervangen door de pijler 

‘Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen’ en daarvoor een bedrag van € 1,5 miljoen te bestemmen en 

dit bedrag te dekken uit de ‘Reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten’; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (amendement 2) 

 

Motie aardgasstations 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

constaterende: 

- dat de Europese Commissie een convenant heeft afgesloten waarin is vastgesteld dat 10% van de 

auto’s in 2020 op aardgas moet rijden; 

- dat verscheidende gemeenten, onder andere Almere en Haarlem, een actieve bijdrage leveren aan het 

realiseren van aardgasstations; 

- dat daarbij wordt samengewerkt met fabrikanten en pomphouders die een uitgesproken voorstander 

zijn van aardgas als brandstof voor de auto; 

overwegende: 

- dat het gebruik van aardgas schoner en voordeliger is dan het gebruik van LPG, benzine en diesel; 

- dat auto’s die op aardgas rijden minder geluid maken; 

- dat de uitstoot van koolmonoxide, stikstofoxide en koolwaterstof wordt teruggedrongen, wat gunstig is 

voor de natuur en het milieu; 

menende: 

- dat de provincie Flevoland wat betreft het stimuleren van rijden op aardgas het initiatief zou kunnen 

nemen en een regierol zou kunnen vervullen; 

- dat het een voorbeeldfunctie heeft indien om te beginnen bussen van het openbaar vervoer en de 

dienstauto’s van het college van GS op aardgas gaan rijden; 
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besluiten: 

* het college van GS uit te nodige in samenwerking met gemeenten een onderzoek in te stellen naar de 

haalbaarheid van het realiseren van aardgasstations in onze groene provincie; 

* PS in kennis te stellen van de uitkomsten van dit onderzoek en – in het positieve geval – samen met 

gemeenten, fabrikanten en pomphouders een plan uit te werken om tot het invoeren van 

aardgasstations in Flevoland te komen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”   (N) 

 

De heer Lammers: Geachte inwoners van Flevoland, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde 

Staten, mijnheer de voorzitter. De tijden veranderen. Zo was het voor velen een verrassing dat de 

vertegenwoordigers van het gedachtegoed van Pirn Fortuyn twee zetels veroverden in de meestal zo 

rustige Provinciale Staten van Flevoland. Grotere veranderingen zijn op komst. Het aantal leden van 

Provinciale Staten van Flevoland zal per 2007 tot 39 worden  teruggebracht, wat een flinke invloed zal 

hebben op de verhoudingen binnen de Staten. Een overzicht van de uitslag van 2003 op basis van 47 

en 39 zetels hebben wij bij het stembureau opgevraagd en in onze bijdrage afgedrukt. Natuurlijk hebben 

wij het vandaag over de financiën en in dat kader hebben wij dit overzicht dan ook opgevraagd. Wij gaan 

er namelijk vanuit dat niet alleen Provinciale Staten verkleind kunnen worden, maar ook het college van 

Gedeputeerde Staten in omvang zal terug gaan. De uitslag op basis van 39 zetels zou vast geleid 

hebben tot een college van vier personen, wat toch al gauw  

€ 150.000,-  tot € 200.000,- scheelt. 

Dan de pijlers van het college van GS. Alleen al het bestaan van dit document zou als een minpunt voor 

Provinciale Staten uitgelegd kunnen worden. In het duale systeem is het natuurlijk aan ons en niet aan 

GS een dergelijk document op te stellen. Maar goed, laten we het erop houden dat de ambtelijke 

organisatie een belangrijke rol heeft gespeeld bij het opstellen hiervan en PS in veel mindere mate in 

staat zijn hiervan op een dergelijke manier gebruik te maken. In de commissievergaderingen werd 

duidelijk dat Provinciale Staten niet op deze pijlers zitten te wachten. In alle commissies werd uitvoerig 

gediscussieerd over nut en noodzaak van de pijlers en natuurlijk vooral over de pijler “Andere overheid”. 

Wat ons betreft is Andere overheid geen item waarvoor wij aanvullende extra provinciale gelden zouden 

moeten vrijmaken. Nu zelfs de minister zijn meest prestigieuze project voor Andere overheid – het P-

Direkt-systeem, het personeelsregistratiesysteem voor bijna alle Ministeries – heeft moeten afblazen, 

zou beter eerst de vraag gesteld kunnen worden of het wel een project is, of dat het eigenlijk niets 

anders is dan gewoon zo goed mogelijk je werk trachten te doen. 

Ook wat de andere pijlers betreft zult u bij ons geen enthousiasme aantreffen. Ook hierbij gaat het 

eigenlijk om normale werkzaamheden met hooguit een extra accent. Daar zit voor ons de angel.  

Wat gebeurt hier nu precies? Geven wij het college hierbij toestemming extra gelden vrij te maken voor 

nieuwe taken oftewel toestemming voor het uitbreiden van het aantal ambtenaren? Wij willen graag klip 

en klaar van het college horen dat, ondanks de mooie pijlers, de motie betreffende de nul-lijn voor wat 

betreft het aantal ambtenaren recht overeind blijft. Zo niet, dan zullen wij in tweede termijn met een 

motie komen om de motie van het vorig jaar te laten herbevestigen. 

In het voorjaar vroegen wij, mede ingegeven door de wensen vanuit de Kamer van Koophandel en 

VNO/NCW, aandacht voor een aan te leggen randmeer in de kop van de Noordoostpolder. Vreemd 

genoeg werd deze hartenkreet door het college weggewuifd. Wij zijn er blij om dat de vorige maand 

Statenbreed, met uitzondering van een enkel lid, een motie is aangenomen die erop is gericht extra 

aandacht aan dit punt te besteden. 

Het probleem rond VVV/FBT is nog niet opgelost. Wij spreken hierbij onze steun uit voor 

Gedeputeerde Greiner. Een Gedeputeerde die zo bevlogen en betrokken is bij de zaak en zijn hart op de 

goede plek heeft, kan zich wat ons betreft een fout veroorloven, zeker als hij daarvoor ruiterlijk uitkomt 

en zijn excuses maakt. Wij vragen ons af of deze ontwikkeling wel zo'n groot probleem is. Sterker nog: 

eigenlijk is het faillissement van het FBT een goede kans om het opnieuw te doen, groter en beter. 

Flevoland, met name het noordelijk gedeelte, schreeuwt om nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het 

gebied van toerisme. Wij dagen het college uit met een ambitieus en grootschalig plan te komen en nu 

eens echt iets aan de kwakkelende economie aldaar te doen, een plan dat bijvoorbeeld net zo ambitieus 

is als het droogleggen van de Zuiderzee of het aanleggen van een magneetzweefbaan. Liever een 

visionair plan waarin wij als provincie onze tanden kunnen zetten, dan een notitie met de aanbeveling 

een vooronderzoek te laten uitvoeren. Wij denken in plaats van de € 100 miljoen voor Almere meer aan 

€ 50 miljoen voor de stad en € 50 miljoen voor het landelijk gebied, te besteden aan allerlei projecten 

met een lange looptijd en een hoog ambitieniveau om structurele achterstanden weg te werken. 

In het begin spraken wij over tijden die veranderen. Het is bijzonder jammer te moeten constateren dat 

dit niet voor alle onderwerpen geldt. Toen wij in de Staten aantraden was het dossier 

IJsselmeerziekenhuizen een drama en nu, meer dan twee jaar later, lijkt er niets veranderd te zijn. Deze 
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keer is het niet een specialistengroep uit Emmeloord, maar uit Lelystad die het aan de stok heeft met de 

directie. Verder zien wij alleen maar overeenkomsten: gedupeerde patiënten en de politiek die zich 

afzijdig houdt, omdat men zich niet met de bedrijfsvoering wil bemoeien. Op zich is dat een loffelijk 

streven, maar het kan zo niet langer. Het is de allerhoogste tijd dat nu eens eindelijk krachtig wordt 

ingegrepen en als de Gedeputeerde dat niet kan, moeten wij maar aan de Minister vragen of hij dat voor 

ons wil doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de kwaliteit en continuïteit van de ziekenhuiszorg voor 

50% van de inwoners van deze provincie op het spel worden gezet door aanhoudende interne 

problemen bij de IJsselmeerziekenhuizen. Onze inwoners hebben recht op een ziekenhuis om trots op 

te zijn, wij mogen in onze provincie niet het slechtst presterende ziekenhuis van het land hebben.  

Wij vragen nogmaals aandacht voor de ontkoppeling van de CO2-uitstoot en de effecten van de 

inwerkingstelling van de Flevocentrale. Wij hebben er alle begrip voor dat absolute ontkoppeling niet 

mogelijk is in een groeiende provincie zoals de onze, maar wij hebben ons als provincie wel vastgelegd 

op de doelstellingen van het Kyoto-verdrag en volgens ONS Flevoland zullen wij die doelstellingen niet 

halen, zeker niet als de Flevocentrale weer in gebruik wordt genomen. De enige reden dat wij tot nu toe 

nog redelijk gescoord hebben op ontkoppeling, is juist door het buiten werking stellen van de 

Flevocentrale. Het laat zich dan ook raden wat het effect zal zijn als de centrale weer wordt opgestart. 

Ons probleem zit echter niet zozeer in het al dan niet ontkoppelen, als wel in de vraag: wat wil het 

college doen om aan de afspraken in het Kyoto-verdrag te voldoen? Wij zitten zeker niet te wachten op 

wantoestanden als autoloze zondagen of extra opcenten om de negatieve effecten van het heropenen 

van de Flevocentrale te compenseren. Graag willen wij van het college weten of de in de begroting 

vermelde doelstellingen zullen worden gehaald of dat het college het met ons eens is dat die 

doelstellingen niet gehaald zullen worden. 

Dat de vervoerder Connexxion interesse heeft in de superbus is voor ons goed nieuws. Wij hopen van 

harte dat dit idee verder zal worden uitgewerkt en levensvatbaar zal blijken te zijn. Wij rekenen erop dat 

het college dit initiatief een warm hart toedraagt en dit initiatief op alle mogelijke manieren zal worden 

ondersteund, variërend van faciliterend bij het zoeken naar een plaats voor een testtraject tot initiërend 

als het gaat om het opzetten van bijvoorbeeld een researchinstituut of fabricagecapaciteit.  

Uit de provincie Overijssel hebben wij vernomen dat er plannen zijn om op de langere termijn het 

bestaande spoor tussen Zwolle en Kampen in een light-rail variant om te zetten. Wij denken dat het een 

goed idee zou zijn als wij samen met de omringende provincies zouden inzetten op een 

superbusstructuur tussen Amsterdam en Groningen, via Heerenveen en een superbuslijn van Zwolle, via 

Kampen naar Emmeloord. Zo zou Emmeloord uitgroeien tot een knooppunt in een nieuwe infrastructuur, 

wat zeer welkom zou zijn voor de zwakke economie. 

Tot slot willen wij onze zorg uiten over het binnenkort aflopen van het EPD en de effecten daarvan op de 

provinciale organisatie. Zeker, in het begin van de periode na het EPD zal er nog werk zijn in het 

afronden van projecten en adviseren, maar de afdeling PME zal niet meer nodig zijn en uit het EPD 

zullen geen middelen meer kunnen worden vrijgemaakt voor de dekking van dergelijke kosten. Wij 

vragen hierbij uw aandacht voor de betrokken personen en hun functies. Is er inmiddels een goed plan? 

Voeren wij nu een vacaturestop in zodat deze medewerkers straks gemakkelijker in de reguliere 

organisatie kunnen worden opgenomen? Graag vernemen wij van het college op welke manier het jaar 

2006 gebruikt zal worden ter voorbereiding op de after-EPD periode. 

Wij willen het college en de ambtelijke organisatie complimenteren voor de duidelijke en positieve 

begroting, die ook op onze steun kan rekenen.  

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter, geachte leden van de Staten. Door de voorgaande sprekers is al 

veel gezegd. Ik wil mijn betoog met een enkele opmerking over de bestuurlijke kaart van Nederland 

beginnen. 

Het Manifest van de vier Commissarissen en vier burgemeesters begint met het volgende: “De hoogste 

tijd is het om tot een bestuurlijke modernisering van de Randstad te komen, zodat het aantal 

bestuursorganen drastisch wordt beperkt.” Ergens onderaan staat geruststellend: “Voor de burger zal dit 

alleen maar voordelen opleveren.” Klonk dit geluid niet ook bij de invoering van het dualisme en bij het 

project De andere overheid? 

Ook het IPO is gestart met een discussie over het profiel van de provincie “Pasvorm of pluriform”. Deze 

discussie gaat over de positionering en het profiel van het provinciaal bestuur. Wij vragen ons af of niet 

te veel van het goede tegelijk loopt. Is men niet bezig zaken dubbel te doen? Welke initiatieven neemt 

het college van Gedeputeerde Staten om een en ander goed te stroomlijnen? Uit de praktijk, uit de 

actuele situatie van vandaag, blijkt dat adequate crisisbeheersing en risico- en crisiscommunicatie heel 

belangrijk zijn. De kwaliteit van de hulpverlening bij crises moet altijd goed en adequaat zijn. Wij zijn 

bezorgd over het feit dat u daarvoor in de begroting 2006 een lager bedrag hebt ingeraamd dan in de 



 
 

- 25 - 

begroting 2005. Moeten wij daaruit concluderen dat het ambitieniveau op dit terrein minder wordt? Wij 

pleiten voor het opstellen van kwaliteitscriteria en prestatie-eisen die van belang zijn voor de veiligheid 

van de burgers. 

“Andere overheid”. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Gelet op de toenemende regelzucht 

van het rijk en de bureaucratie die daarachter weg komt, heeft onze fractie weinig vertrouwen in het 

project Andere overheid. Laten wij ons werk zowel bestuurlijk als ambtelijk zo goed mogelijk blijven 

doen, op een efficiënte, doeltreffende en doelmatige wijze. Als wij het bedrag van € 1,4 miljoen voor de 

strategische pijler afzetten tegen de groei op andere beleidsterreinen – ik denk bijvoorbeeld aan de 

gezondheidszorg, het openbaar vervoer, de grondexploitatie en de volkshuisvesting – moeten wij 

vaststellen dat ook daar extra impulsen nodig zijn. Het voordeel van het project Andere overheid willen 

wij graag terugzien. Wij willen van het verloop daarvan op de hoogte worden gehouden. 

Er gaat geen algemene beschouwing voorbij of de SGP heeft het over de N50. In het voorjaar hebben 

wij uw aandacht gevraagd voor de veiligheid op de N50, nu willen wij uw aandacht vragen voor de 

hoogte van de brug. De VVD heeft daarover een motie ingediend, die wij van harte zullen ondersteunen. 

De N23. Het gespartel in de badkuip kan de SGP niet volgen. Als Dronten geen douche, maar een 

badkuip wil, moet Dronten de meerkosten daarvan betalen. Wellicht is dat een oplossing. De drie 

gehouden bijeenkomsten over het openbaar vervoer in Flevoland geven stof tot verdere verdieping. 

Door de SGP zijn steeds maatwerk, prijsdifferentiatie en een pilot met gratis openbaar vervoer bepleit. 

Een laatste punt op het gebied van mobiliteit: de fietsers, die vaak in het vergeetboek geraken. Wij 

hebben in onze Staten een fractie die zeer fietsminded is. Ik bedoel natuurlijk de fractie van de 

ChristenUnie, maar vanmorgen hoorde ik dat ook de PvdA zeer fietsminded is.Het Nationaal 

Fietsberaad bestaat dit jaar vijf jaar en gaat in dat kader het fietsbeleid in de diverse provincies en 

gemeenten evalueren. Omdat het fietsbeleid bij ons hoog aangeschreven staat, maar wij helaas geen 

integrale visie op het fietsbeleid hebben, willen wij samen met de ChristenUnie een motie indienen die 

erop is gericht in nauwe samenwerking met de gemeentebesturen tot een goede visie te komen. Ons is 

gebleken dat sprake is van een onvoldoende afstemming van het fietsbeleid. In de visie “Fiets u fit in 

Flevoland” zouden onderwerpen aan de orde kunnen komen zoals kwantiteit en kwaliteit van het 

fietspadennet, veiligheid, overstap van de fiets op het openbaar vervoer, fietsbeschikbaarheid, 

fietsparkeervoorzieningen enzovoorts. GroenLinks in Utrecht maakt het nog bonter, men wil een 

wenssnelheid voor hoofdfietsroutes invoeren. Als je als fietser op een bepaalde snelheid blijft fietsen, 

krijg je overal voorrang. Wij bepleiten een nota met een goed afgestemd fietsbeleid. 

Wij maken ons zorgen over de belangstelling voor het milieu. Prins Claus heeft ooit gezegd dat wij de 

aarde niet hebben geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen. Dat besef moet ons tot 

een veel zorgvuldiger omgang met de natuur en het milieu aansporen. Handhaving is daarbij onmisbaar 

en wij zien de uitwerking van de in het voorjaar over dit onderwerp aangenomen motie met 

belangstelling tegemoet. Wellicht kunt u ons zeggen wanneer die uitwerking aan de orde zal komen. 

Over de economie is door de voorgaande sprekers al veel gezegd. Wij denken dat de met de luchthaven 

Lelystad gemaakte afspraken nagekomen moeten worden.  

Goede contacten met het midden- en kleinbedrijf zijn eveneens van belang en ook de agrarische sector 

verdient aandacht, vooral in het noordelijk gebied van Flevoland. 

Het kan niet anders: de visserij dient ook de aandacht van uw college te hebben. Het is vervelend en 

niet te pruimen als Frankrijk en Spanje vissers compenseren voor de hoge olieprijzen, terwijl daaraan in 

Nederland niets wordt gedaan. Wij zouden het op prijs stellen als de Minister daarvoor meer oog zou 

hebben. 

Het spreekt voor zich dat ook wij aandacht vragen voor de economische ontwikkeling van het noordelijk 

deel van Flevoland. U mag van mij aannemen dat ik grote zorgen heb over de eenzijdige economie van 

Urk. Ik denk dat men onvoldoende beseft dat daar een periode aanbreekt die wel eens heel slecht zou 

kunnen uitvallen. 

Zorg. Kinderen en jongeren die om hulp vragen, die hulp nodig hebben, moeten zo snel mogelijk hulp 

krijgen, in een zo licht mogelijke vorm en zo dicht mogelijk bij huis. De inspanningen van de 

Gedeputeerde op dit terrein – ook de Statenleden hebben er blijk van gegeven bijzondere aandacht te 

hebben voor deze problematiek – tonen betrokkenheid en geven ons vertrouwen voor de toekomst. 

Deze vorm van zorg toont in het bijzonder aan hoe belangrijk het is dat jongeren zich kunnen 

ontwikkelen, in de eerste plaats binnen het gezin, maar ook op het speelveld, in de buurt, bij 

verenigingen en op scholen. De voorzieningen daarvoor moeten aanwezig zijn en door de jeugd kunnen 

worden gebruikt. Ook op dat vlak heeft de overheid een taak. 

Bij een acute hartstilstand moet snel kunnen worden ingegrepen, nog voordat de ambulance ter plekke 

is. Juist in de dun bevolkte gebieden van onze provincie kan dat het verschil uitmaken tussen leven en 

dood. In Overijssel is een initiatief ontstaan dat erop is gericht het gebruik van een AED te stimuleren. 

Dat is een apparaat dat bij een acute hartstilstand uitstekend hulp biedt. De provincie Overijssel stelt 
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geld beschikbaar om de opleiding van gebruikers van die apparatuur te stimuleren. Wij vragen u na te 

gaan of dit ook een plus kan betekenen voor de Flevolandse zorg. 

Naast bekende zorgen, openbare zorgen, zijn er ook vele verborgen kruisen, moeite en verdriet, 

tegenslag en spanning. Ook daaraan denken wij als wij de begroting 2006 behandelen. Wij doen dat in 

de hoop en de verwachting, dat voor hen die het overkomt betere tijden zullen aanbreken. Voor hen die 

de bijbel als uitgangspunt nemen, wil de SGP wijzen op de troost en kracht die God biedt. Hij 

aanschouwt alle moeite en verdriet opdat men het in zijn hand geve. 

De “Dag van Flevoland”. Het lijkt erop dat deze motie, die maximaal is aanvaard, het college zwaar op 

de maag ligt. Wij bepleiten nogmaals voortvarendheid bij de uitvoering van deze motie. De provincie is 

dichterbij dan menig burger denkt. Vandaar dat wij een speciale dag in het leven willen roepen zodat 

iedereen één keer in het jaar, op een vaste zaterdag, op diverse locaties kan zien wat de provincie voor 

haar inwoners doet. Bovendien wordt daarmee de drempel tussen de overheid en de burgers verlaagd. 

Was dat niet ook een oogmerk van het dualisme en van het project Andere overheid? 

Lastenverlichting. Wie wil dat niet? Het kabinet heeft het erover, het licht aan het einde van de tunnel is 

te zien. Daar wordt niet bij gezegd of dit een rechte tunnel is dan wel een tunnel met vele bochten. Wij 

hopen dat de lastenverlichting – wij doelen ook op de administratieve lasten – in praktijk zal worden 

gebracht. In het meerjarenperspectief 2007 denken wij op dit moment nog niet aan een extra verhoging 

van de motorrijtuigenbelasting. 

Tenslotte. De stukken voor het nieuwe begrotingsjaar worden vandaag vastgesteld. Op een zorgvuldige 

en deskundige wijze hebt u samen met het ambtenarenkorps deze stukken voorbereid. Dank daarvoor. 

In die waardering willen wij graag allen in en buiten dit huis betrekken die zich inzetten voor het welvaren 

van de provincie Flevoland. Ook de griffie zeggen wij hartelijk dank. Dat de goede verhouding en 

samenwerking mag blijven! Voor de komende periode wensen wij de griffie, het college, uw en onze 

medewerkers en onze collega-Statenleden Gods hulp en zegen toe, maar ook veel wijsheid, inzicht, 

sterkte en uiteraard een goede gezondheid. 

Over het fietsgebeuren zal ik nu een motie indienen. 

 

De voorzitter: De door de fracties van de ChristenUnie en de SGP ingediende motie over het fietsbeleid 

krijgt van mij de letter O. 

 

Door de fracties van de SGP en de ChristenUnie is de volgende motie ingediend: 

 

Motie fietsbeleid Flevoland 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2005; 

overwegende: 

dat veel waarde wordt gehecht aan goede faciliteiten in de meest brede zin van het woord voor het 

fietsverkeer in de provincie; 

dat het fietsverkeer een belangrijke bijdrage levert aan een prettige leefomgeving in en buiten de steden 

en dorpen in de provincie; 

dat het wenselijk is om samen met de gemeentebesturen een op elkaar afgestemde visie te ontwikkelen 

op het gebied van het fietsbeleid, met behoud van eigen verantwoordelijkheid, taak- en rolverdeling; 

nodigen het college van Gedeputeerde Staten uit: 

het initiatief te nemen en de bereidheid af te tasten om gezamenlijk met de gemeenten en 

belangengroepen te komen tot een op elkaar afgestemd fietsbeleid voor de gehele provincie, in en 

buiten de gemeenten; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (O) 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering tot twaalf uur. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 

Ik neem aan dat de leden van de Staten door hun fractievoorzitters zijn geïnformeerd over de uitkomsten 

van het beraad over de clusters die wij willen gaan behandelen. U hebt allen eerder per mail een 

voorstel van de griffie voor de clusterindeling ontvangen en bij ons overleg hebben wij vanuit dat voorstel 

geredeneerd. 

Wij zijn van mening dat het daarin voorgestelde cluster middenbestuur in dit stadium niet aan de orde 

behoeft te komen. Op 17 november maken wij een begin met het debat over de positie van Flevoland in 

de discussie over het middenbestuur. Van de fractievoorzitter van het CDA heb ik gehoord, dat hij in het 
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kader van de veegronde nog wel even op dit onderwerp zal terugkomen. De veegronde is de ronde, 

waarin de niet onder clusters vallende thema’s alsnog aan de orde kunnen worden gesteld. 

Wij hebben geconstateerd dat twee grote blokken overblijven, allereerst het blok Strategische pijlers en 

wel de sociale pijler, de economische pijler en de pijler Andere overheid. Daar hoort ook het debat over 

de financiering uit de strategische reserve bij. De daarover ingediende motie zal onderdeel vormen van 

die cluster. Alle andere financiële opmerkingen zullen in de slotronde aan de orde komen. Het college 

zal daarop in die ronde reageren. 

Het tweede grote blok wordt gevormd door de onderwerpen mobiliteit en infrastructuur. De 

fractievoorzitters hebben afgesproken die onderwerpen in twee subblokken te verdelen, namelijk een 

blok, waarin alles aan de orde kan komen dat met openbaar vervoer en aanverwante artikelen heeft te 

maken en een blok, waarin alles aan de orde kan komen wat met pure infrastructuur te maken heeft. 

Ons voorstel is met het laatste blok te beginnen omdat dat dat een blok is waarover de beraadslagingen 

wellicht gemakkelijker onderbroken kunnen worden dan de beraadslagingen over de andere blokken. 

Eventueel zullen wij de discussie over dit blok na de lunchpauze voortzetten. 

Ik stel voor nu te beginnen met de behandeling van het blok mobiliteit/infrastructuur en met name het 

onderdeel openbaar vervoer. Van de fractievoorzitters heb ik mede namens u – dat neem ik aan – het 

mandaat gekregen de hand te houden aan de afspraak, dat het onderling debat van de Staten over dit 

onderwerp maximaal een half uur in beslag zal nemen, waarna het college daarop in maximaal een 

kwartier zal reageren. Vervolgens zullen wij trachten in een slotronde van een kwartier tot besluitvorming 

te komen. Dat is de hoofdlijn. Ik constateer dat u daarmee akkoord kunt gaan. 

 

De voorzitter: Aan de orde is het blok mobiliteit/infrastructuur en in het bijzonder het onderdeel openbaar 

vervoer. Bij het fractievoorzittersoverleg is afgesproken, dat de heer Pels van de Partij van de Arbeid-

fractie de aftrap voor dit debat zal geven. 

 

De heer Pels: Mijnheer de voorzitter. Vanmorgen is meerdere malen naar voren gebracht dat mobiliteit 

een groeiend probleem is. De Partij van de Arbeid zoekt oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek 

nadrukkelijk niet in meer asfalt, maar in openbaar vervoer. Wij dienen op dit terrein een tweetal moties 

bij u in. De motie over de Zuiderzeelijn dienen wij mede namens de fracties van de ChristenUnie en 

GroenLinks in en de motie over openbaar vervoer wordt mede namens GroenLinks ingediend. 

Ik wil deze moties kort toelichten. 

Met onze motie over de Zuiderzeelijn willen wij het college meer speelruimte bieden om de voor 

Flevoland beste oplossing eruit te slepen. De aanleg van een magneetzweefbaan is misschien de 

mooiste oplossing, maar zoals wij allemaal weten is dat niet de meest realistische optie. In hoog tempo 

komen allerlei nieuwe alternatieven voorbij die niet allemaal het belang van Flevoland even goed dienen. 

De strekking van onze motie is duidelijk: laten wij ons niet blindstaren op de magneetzweefbaan. Als de 

aanleg daarvan niet doorgaat valt niet alleen onze eigen bijdrage vrij, maar ook de € 2,8 miljard die 

hiervoor op rijksniveau is uitgetrokken. De PvdA zou het heel goed vinden als dat bedrag grotendeels 

aan deze regio ten goede zou komen. Voor de duidelijkheid: wij vragen u niet eerder gemaakte 

afspraken te doorbreken, wij vragen u tot een verstandige herbezinning te komen om te voorkomen dat 

wij straks met lege handen zullen staan. 

Onze tweede motie gaat over gratis openbaar vervoer. De Partij van de Arbeid is van mening dat het 

college op dit terrein wel enige aanmoediging kan gebruiken. Iedereen heeft recht op mobiliteit en 

kwetsbare groepen zoals ouderen, minima en gehandicapten zijn vaak op het openbaar vervoer 

aangewezen. Wij horen vaak zeggen dat gratis openbaar vervoer niet bestaat. Onder andere de VVD 

heeft dat gezegd. Dat klopt, maar wij moeten ons goed realiseren dat wij op dit moment ook al veel geld 

in het openbaar vervoer steken. De reiziger betaalt op dit moment ongeveer een derde van de kosten 

zelf. Wij zouden het ook kunnen omdraaien: met dat geld wordt, op enkele succesvolle lijnen in de spits 

na, vooral veel lucht vervoerd. Zouden wij niet tot een optimalisatie van het openbaar vervoer kunnen 

komen? Wij hebben deze vragen neergelegd in een motie, die vooral een betere spreiding van de 

reizigers en een betere bezetting van het openbaar vervoer beoogt en tegelijkertijd ook tegemoet wil 

komen aan wensen van doelgroepen. De doelgroepen staan in deze motie niet exact omschreven, 

omdat wij denken dat dat later kan. Het is onze bedoeling dat een goed voorstel wordt uitgewerkt. Voor 

ons geldt ook een aantal randvoorwaarden. Wij zijn er niet op uit mensen uit de trein te jagen en het is 

duidelijk dat er een financieel plafond moet zijn. 

Voor wat de motie betreft staan wij open voor aanvullingen. Op dit moment gaat het ons om een 

principe-uitspraak. Wij nodigen het college uit, vooruitlopend op de OV-visie, met een voorstel voor een 

pilot te komen, die naar ons oordeel in 2006 van start zou moeten gaan, omdat wij daarmee ervaring 

kunnen opdoen, die wij bij een volgende aanbesteding zullen kunnen gebruiken. Doen wij die pilot niet, 

dan zullen wij wellicht een aantal jaren moeten wachten. 
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Tot zo ver onze aftrap. 

 

Door de fractie van de PvdA, de ChristenUnie en GroenLinks is de volgende motie ingediend: 

 

Motie inzake de Zuiderzeelijn. 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- het kabinet recent een nieuwe nut- en noodzaakdiscussie is gestart over de Zuiderzeelijn; 

- daarbij nieuwe oplossingsrichtingen nadrukkelijk in beeld zijn (Hanzelijn plus en Hanzelijn plus plus) die 

op brede steun kunnen rekenen in de Tweede Kamer; 

- de haalbaarheid van de MZB- en HSL-variant steeds verder afneemt; 

voorts overwegende dat: 

* het belang van de Zuiderzeelijn voor Flevoland vooral gelegen is in de ontsluiting van de 

Noordoostpolder en de aanleg van een IJmeerverbinding; 

spreken uit: 

dat de belangen van Flevoland – de ontsluiting van de Noordoostpolder en de aanleg van de 

IJmeerverbinding – meer aandacht verdienen in het besluitvormingsproces rondom de Zuiderzeelijn; 

en dragen het college op: 

- zich binnen de stuurgroep voor Zuiderzeelijn het overleg met de Noordvleugel en het kabinet niet 

eenzijdig te richting op de realisatie van de magneetzweefbaan; 

- maar zich daarnaast actief in te zetten voor de realisatie van alternatieve oplossingen die ontsluiting 

van de Noordoostpolder en de aanleg van de IJmeerverbinding (als onderdeel van de Zuiderzeelijn of 

als zelfstandige, regionale verbinding) dichterbij brengen; 

- zonodig met alternatieve voorstellen te komen voor de besteding van de provinciale bijdrage van € 31,8 

miljoen voor de aanleg van de magneetzweefbaan; 

en gaan over tot de orde van de dag.”   (E) 

 

Door de fractie van de PvdA en GroenLinks is de volgende motie ingediend: 

 

Motie inzake openbaar vervoer. 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- mobiliteit een basisrecht is voor iedereen; 

- bepaalde doelgroepen daarvoor vooral zijn aangewezen op het openbaar vervoer; 

- het OV gebaat is bij een betere spreiding van reizigers; 

voorts overwegen dat: 

* het vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding van het provinciale openbare verkeer van belang is 

ervaring op te doen met prijsdifferentiatie; 

spreken uit: 

in 2006 een proef te willen starten met gratis openbaar vervoer in de daluren; 

en dragen het college op: 

hiervoor een voorstel te doen aan de commissie Werk, waarin de randvoorwaarden verder worden 

uitgewerkt; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (D) 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Ik zal de door de Partij van de Arbeid aangehouden 

volgorde aanhouden en eerst op de motie over de Zuiderzeespoorlijn reageren.  

Het is duidelijk dat de Staten voor de Zuiderzeespoorlijn hebben gekozen en wij daarvoor voluit gaan. 

Wij hebben daarover immers afspraken gemaakt. Wij moeten inderdaad vaststellen dat er bepaalde 

veranderingen in de samenleving zijn, maar de CDA-fractie is van mening dat de PvdA wel erg vroeg op 

allerlei oplossingsrichtingen voorsorteert. Niet alleen Flevoland is hiermee bezig, wij doen dat samen 

met allerlei andere overheidsinstanties. Op dit moment worden zes alternatieven onderzocht en wij zijn 

van mening dat wij het onderzoek van die alternatieven een kans moeten geven en niet op voorhand 

allerlei mogelijkheden moeten uitsluiten. 

Met de opmerking achter het derde aandachtspunt in de overweging, dat de haalbaarheid van de MZB- 

en de hogesnelheidslijn-variant steeds verder afneemt, doelt de PvdA waarschijnlijk op zaken die in de 

Tweede Kamer spelen. Op zich is dat natuurlijk heel belangrijk, maar ik wil benadrukken dat het 

onderzoek nog loopt en nog niet bekend is hoe het balletje uiteindelijk zal gaan rollen. Om die reden zijn 

wij van mening dat deze motie te vroeg komt. 
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Met de overweging over de haalbaarheid van de MZB- en hogesnelheidsvariant hebben wij grote 

moeite. Uiteraard zijn wij ervoor dat het college alles doet wat in zijn vermogen ligt om de belangen van 

Flevoland, die met de aanleg van de Zuiderzeelijn en de IJmeerverbinding zijn gediend – die 

verbindingen zijn voor onze provincie van wezenlijk belang -, zo goed mogelijk te behartigen, maar wij 

hebben grote moeite met het voorstel dat op deze manier te doen en hebben er ook moeite mee dat het 

geld, dat wij met elkaar voor de variant magneetzweefbaan beschikbaar hebben gesteld, nu al ter 

discussie wordt gesteld. Dat gaat ons te ver. 

Naar aanleiding van de motie over het openbaar vervoer hebben wij enkele vragen en opmerkingen. 

Ik heb begrepen dat de PvdA er zelf nog niet helemaal uit is. Op een gegeven moment maken wij 

afspraken met vervoermaatschappijen en op basis van de concessies die wij overeenkomen worden 

bepaalde zaken geregeld. Als wij de concessies willen openbreken, zullen de andere partijen geld willen 

zien. 

In Lelystad, waar dat is geprobeerd, is het bedrag dat de raad van Lelystad voor gratis openbaar vervoer 

had uitgetrokken - € 32.000,- - aangepast door de vervoermaatschappij, die daarachter een nulletje heeft 

geplaatst. Het gaat daar nu om tien keer dat bedrag. Wij zijn ervoor dat bepaalde doelgroepen in de 

daluren gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, maar vragen ons af hoe de PvdA dat 

wil realiseren. 

 

De heer Van Daalen: Ik wil de heer Van Wieren een vraag stellen. De heer Van Wieren heeft de vrees 

uitgesproken dat de vervoermaatschappijen ons een hogere rekening zullen presenteren dan wij nu 

kunnen voorzien. Ik denk dat dit betekent, dat wij in ieder geval hard zullen moeten onderhandelen. Zou 

het in dat traject niet beter zijn niet de hele concessie open te breken, maar bijvoorbeeld voor twee 

concrete lijnen te kiezen? Ik poneer dit maar. Wij zouden kunnen denken aan een lijn tussen het 

centrum van Emmeloord en Lelystad-Noord. Wij gaan met de NS aan tafel zitten en zullen proberen de 

filebestrijding daar concreet handen en voeten te geven door te zeggen dat die busverbinding gratis is. 

Ik begrijp niet waarom de heer Van Wieren ervoor vreest over schaduwen heen te stappen. 

 

De heer Van Wieren: Ik wil hierop het volgende zeggen. Het is een goede zaak dat wij, als nieuwe 

concessies aan de orde zijn, aangeven wat wij willen. Laten wij bij de onderhandelingen over nieuwe 

concessies aangeven dat wij voor bepaalde doelgroepen het vervoer op een andere manier, gratis, 

willen regelen. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde lijnen concessies moeten doen. Het gaat hierbij om 

een proef en ik wil graag weten welke proef genomen moet worden en of het wel betaalbaar blijft. 

 

De heer Van Daalen: Begrijp ik dat het CDA van harte achter deze motie kan staan als de zinsnede over 

de proef anders wordt geformuleerd? 

 

De heer Van Wieren: Ik heb gezegd dat ook wij voorstanders zijn van het idee dat bepaalde groepen 

gratis gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag op de inleiding van de heer Pels van de 

Partij van de Arbeid reageren. 

De VVD ziet in deze Staten in het algemeen herkenbare lijnen. Laten wij eerst het verhaal pakken van 

de Zuiderzeelijn, waarvoor de heer Pels ook aandacht heeft gevraagd. Ik denk dat deze Staten een 

herkenbaar standpunt hebben ingenomen aan de hand waarvan wij nog steeds in de stuurgroep 

Zuiderzeelijn opereren. In die stuurgroep is ook de provincie vertegenwoordigd. Ik ben van mening dat 

wij de rol moeten spelen van “betrouwbare overheid”, die de lijn volgt die zij heeft uitgezet. 

Natuurlijk zijn er bepaalde veranderingen in de samenleving. Iedereen leest de kranten en iedereen is op 

de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ik kan mij herinneren dat de ChristenUnie al vrij lang geleden 

voor het eerst een opmerking maakte over de snelbus. Wij keken toen allemaal in de rondte en vroegen 

ons af “wat gaat er nu gebeuren?”. De snelbus is nu al een geaccepteerde modaliteit in het onderzoek. 

De veranderingen worden meegenomen. Daarom lijkt het ons verstandig deze opzet te blijven volgen, 

de uitkomst van het onderzoek af te wachten en met kennis van alle elementen die per modaliteit op 

tafel liggen verder te praten. 

De VVD heeft altijd gezegd dat één modaliteit voor haar een uitzonderingspositie heeft, namelijk de 

magneetzweefbaan. Die uitzonderingspositie heeft te maken met het feit dat wij bereid zijn daarin geld te 

investeren. De andere modaliteiten zijn rijksbeleid en het is niet op voorhand zo dat de provincie daarin 

geld moet investeren. Natuurlijk moeten wij daarover wel meepraten, maar daarin investeren is iets 

anders. Gelet op hetgeen zojuist door mij naar voren is gebracht heeft de VVD op dit moment geen 

behoefte aan deze motie. Wij willen hetgeen wij als partner in de stuurgroep hebben ingebracht niet ter 

discussie stellen, waarna wij daarover wellicht ook in de stuurgroep een nieuwe discussie zullen moeten 
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voeren. Laat het onderzoek, waarvan wij de uitkomsten in de loop van het volgend jaar mogen 

verwachten, op ons afkomen en laten wij pas dan die discussie voeren. Dat lijkt ons een betere 

benadering dan de benadering die in de motie wordt voorgesteld. 

Het verhaal van de PvdA over het openbaar vervoer is duidelijk. De heer Pels refereerde aan de reeds 

een aantal malen door onze fractie gedane uitspraak, dat gratis openbaar vervoer niet bestaat. Ergens 

moet de rekening worden neergelegd. Het zou natuurlijk geweldig goed en positief zijn als meer lege 

stoelen door busreizigers zouden worden benut, maar wij hebben nu eenmaal een concessie afgesloten 

met een ondernemer. Die ondernemer gaat zelfs in concurrentie met ProRail, hij heeft inmiddels 

namelijk de snelbus, een concurrentiemodel, omarmd. U zult zich kunnen voorstellen dat ons dat 

aanspreekt. De marketing- en promotiemodellen van de ondernemer zullen ervoor moeten zorgen dat de 

bus beter bezet raakt dan op dit moment. De VVD-fractie is van oordeel dat in dit opzicht geen rol is 

weggelegd voor de politiek. Voor ons is wel een rol weggelegd op het moment waarop over de inhoud 

van de concessie wordt gesproken. De inhoud van de concessie is vrij kort geleden vastgelegd en het 

openbreken daarvan – de CDA-fractie heeft dit ook gezegd – zal ons handenvol geld gaan kosten. 

Nogmaals: wij denken dat dat niet de rol is van de overheid. Wij zullen wel zeer alert moeten zijn op het 

moment waarop een nieuwe concessie aan de orde is. Laten wij deze elementen op dat moment in onze 

beraadslagingen meenemen. Het is een marktproces en de concurrentie moet alleen maar toenemen. 

Zojuist heb ik het voorbeeld van ProRail gegeven. Vanuit die optie geredeneerd lijkt de tweede motie 

van de Partij van de Arbeid ons niet zinvol. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag op de inbreng van de heer Van der Meulen 

reageren. 

Het is merkwaardig te constateren dat de motie van de PvdA een volslagen liberale motie is. In de motie 

wordt namelijk niets anders voorgesteld dan het introduceren van het begrip “yielding”, een begrip 

waarmee  de door de VVD ontstellend omarmde luchtvaart in de afgelopen jaren uitmuntende 

ervaringen heeft opgedaan. Je kunt met low cost-carriers voor minder geld van Schiphol naar Nice en 

allerlei andere Europese bestemmingen vliegen dan dat je tussen Emmeloord en Almere heen en weer 

kunt. De portee van de motie van de PvdA is nu juist iets wat een marktconforme organisatie zou 

moeten doen om op een aantrekkelijke manier potentiële nieuwe busreizigers in de lege bussen te 

krijgen op de momenten waarop het haar niets kost. 

Ik begrijp absoluut niet dat de VVD een standpunt inneemt dat voorbijgaat aan de eigen positie van de 

VVD en zich niet kan vinden in een voorstel dat het liberalisme op een nadrukkelijker wijze omarmt dan 

de VVD doet. De heer Van der Meulen zegt dat er een zogenaamde vrije-marktwerking is in een traject 

dat volslagen is dichtgespijkerd door een monopolist, namelijk Connexxion. Wij kunnen daarop allerlei 

beschouwingen loslaten, onder andere dat die situatie uit concurrentie-overwegingen tot stand is 

gekomen. De concessieverlening is door Connexxion gekocht en de ontsnapping creëren zij nu. In 

Lelystad – de heer Van Wieren noemde dat voorbeeld – misbruikt Connexxion zijn positie en komen de 

kosten ineens op € 350.000,- uit. Dat is mijns inziens een obstructie. De Staten gaan daar niet over. Dat 

is het laatste dilemma. Dat wij die kosten moeten betalen, is namelijk niet aan de orde. 

 

De heer Van der Meulen: Wij hebben de concessie gesloten. Overigens denk ik dat de heer Schaap en 

ik eens aan tafel moeten gaan zitten om over liberalisme te praten. Volgens mij heeft hij daarover een 

standpunt dat niet het mijne is, maar dat terzijde. 

Ik zou de snelbus en het openbaar vervoer waarover wij het nu hebben niet met de luchtvaart willen 

vergelijken. Dat lijkt mij een vreemde vergelijking. Het gaat ons om het openbaar vervoer in dit gebied. 

Wij hebben een concessie gesloten en daaraan zullen wij ons moeten houden. Als u niet tevreden bent 

over de concessiehouder, zien wij uw mening daarover wel op tafel komen als wij over een nieuwe 

concessie gaan beraadslagen. Het gaat nu over de vraag of hetgeen wordt voorgesteld haalbaar is. Wij 

achten dit voorstel niet opportuun omdat hetgeen wordt voorgesteld op dit moment niet realistisch is. 

 

De voorzitter: Voordat ik de heer Pels het woord geef, wil ik vragen of er Statenleden zijn die nieuwe 

argumenten naar voren willen brengen, zodat de heer Pels die in zijn beantwoording kan meenemen. 

Dat lijkt mij handig. 

 

De heer Walraven: Ik wil u een korte vraag stellen. Mogen wij de problematiek van het vliegveld ook in 

dit blok aan de orde stellen? 

 

De voorzitter: Dat onderwerp kunt u aan het einde van de middag in de slotronde nogmaals aan de orde 

stellen. 
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De heer Walraven: Dank u zeer. 

De motie van de PvdA over gratis openbaar vervoer vinden wij zeer positief. Wij vinden echter niet dat, 

als over gratis openbaar vervoer van minderheden wordt gesproken, ook aan mensen van buitenlandse 

origine moet worden gedacht. Daarmee zijn wij het niet eens. 

In mijn eerste termijn heb ik gezegd dat wij de mensen in de buitengebieden hierbij graag willen 

betrekken. In België is dit heel succesvol verlopen, weliswaar met inbreng van de gemeenschappen. Het 

openbaar vervoer is inderdaad niet echt gratis, de gemeenschap betaalt alles en doet dat ten behoeve 

van bepaalde leden van de gemeenschap die op hun beurt weer veel betalen voor de aanleg van 

autowegen en een bijdrage leveren in de kosten van de verpleging van mensen die soms wekenlang in 

ziekenhuizen moeten verblijven als gevolg van auto-ongelukken. Het is een kwestie van geven en 

nemen. 

Mijn fractie heeft de neiging het met de heer Van der Meulen eens te zijn, dat dit voorstel wellicht beter 

in gesprekken met Connexxion of andere vervoerders kan worden ingebracht als de meningvorming 

hierover meer is uitgekristalliseerd dan wel bij nieuwe onderhandelingen. 

 

De heer Pels: Dat staat in de motie. 

 

De heer Walraven: Neemt u mij niet kwalijk, dat is dan een overbodige opmerking. Dat kan gebeuren. 

Over de Zuiderzeelijn wil ik het volgende opmerken. Wij zien dat het kabinet zich in het overleg over de 

Zuiderzeelijn niet langer uitsluitend op de magneetzweefbaan richt. De heer Van der Meulen heeft 

daarop ook gewezen. De magneetzweefbaan is één van de zes varianten geworden. 

Voor wat betreft de ontsluiting van de Noordoostpolder delen wij de mening van de Partij van de Arbeid 

en dat geldt ook voor het achter het laatste aandachtstreepje vermelde: het verzoek met voorstellen te 

komen ter besteding van de provinciale bijdrage van € 31,8 miljoen. Dat voorstel is overigens bij monde 

van de heer De la Mar al in de commissie bestuur gedaan en ook door onszelf ingebracht. 

 

De heer Nijenhuis: Mijnheer de voorzitter. Over de Zuiderzeelijn kunnen wij kort zijn. Nu men met het 

onderzoek nog volop bezig is, vinden wij het niet verstandig op de uitslag daarvan vooruit te lopen. 

Dat brengt mij bij de motie over het openbaar vervoer. Wij hebben geschreven dat wij een bepaalde 

mate van mobiliteit als een recht zien. Wij kunnen op twee manieren naar het gratis openbaar vervoer 

kijken. Wij kunnen het zien als een voordeeltje dat wij aan een aantal mensen geven, maar wij kunnen 

het gratis openbaar vervoer ook zien als een recht dat aan bepaalde mensen gegeven wordt. Ik denk dat 

wij eerst eens moeten discussiëren over de vraag welk recht wij aan wie willen toekennen. Wij zijn van 

mening dat het openbreken van de huidige concessie niet zinvol is, maar gaan wel mee met het voorstel 

van de ChristenUnie in eerste instantie een beperkte proef te doen. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Ik wil eerst op de Zuiderzeelijn ingaan. Ik denk dat het 

verstandig is duidelijk uit te spreken dat de magneetzweefbaan onze voorkeur heeft. Tegelijk moeten wij 

uitspreken dat bijvoorbeeld de Hanzelijn plus plus niet datgene is, waaraan wij als regio denken. Er 

liggen nu zes varianten voor en ik denk dat het verstandig als Provinciale Staten aandragen welke 

varianten zij wel graag zien gerealiseerd en welke varianten niet. Ik zie daarom geen obstakel in de door 

de PvdA geformuleerde motie. 

 

De heer Schaap: Volgens mij hebben de Staten alleen uitgesproken wat de heer Jongsma nu zegt. Wij 

hebben uitgesproken dat wij uitsluitend geld beschikbaar stellen voor de aanleg van een 

magneetzweefbaan. De ironie is dat wij daarin een beetje dubbel zijn. In de begroting wordt al langer 

over “de reservering voor de Zuiderzeelijn” gesproken. Als er een schisma is, dan zit het daar. Daarom is 

de motie van de PvdA juist. 

 

De heer Jongsma: Ik wil graag duidelijk uitleggen wat onze positie is met betrekking tot het gratis 

openbaar vervoer. 

De bus rijdt. Ik doe een gooi: in de bus zitten vijf mensen die hebben betaald. Als wij de rijdende bus 

gratis ter beschikking stellen, moeten wij alleen opdraaien voor de derving van de inkomsten van de vijf 

betalende passagiers. Mijns inziens zijn die kosten best te overzien en het lijkt ons dan ook heel 

verstandig eens in kaart te brengen waarover wij het hebben. Dat is inderdaad heel simpel gedacht, men 

kan het veel ingewikkelder maken, maar… 

 

De heer Van der Meulen: Moet ik vaststellen dat de exploitatie van die ene buslijn in uw gedachtegang 

geen rol speelt? 
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Terzijde wil ik overigens opmerken dat het de concessiehouder vrij staat voor eigen rekening een proef 

met gratis openbaar vervoer te doen. 

 

De heer Jongsma: Dat is een interessante gedachte. 

Wij beraden ons nog op ons standpunt ten aanzien van motie D. 

 

De heer Geersing: Mijnheer de voorzitter. In de motie over gratis openbaar vervoer wordt over de 

daluren gesproken, wij missen daarin een stukje visie. Wij hebben de overwegingen gelezen, die vooral 

over spreiding gaan en krijgen een beetje de indruk, dat het gratis is omdat het gratis is. 

Naar aanleiding van het symposium op 6 november 2004 en hetgeen wij in België hebben gezien, had ik 

behoorlijk grote verwachtingen. Er zijn veel meer aspecten die ons ertoe zouden kunnen brengen voor 

gratis openbaar vervoer te kiezen. Ik denk bijvoorbeeld aan het milieu, filebestrijding, economische 

bedrijvigheid in binnensteden enzovoorts. Wij zullen deze motie zeker ondersteunen, maar wij zien dit 

als een beginnetje. Wij hopen dat bij de verdere ontwikkeling van de OV-visie ook al die andere zaken 

aan de orde zullen komen en wij tezamen met andere partijen een krachtig blok zullen kunnen vormen. 

Dit blijft voor ons een beginnetje. 

Over de Zuiderzeelijn zijn wij heel duidelijk. Wij zeggen: laten wij voor de superbus kiezen, die veel 

kansen voor Flevoland biedt. Laten wij gezamenlijk een sterke keuze maken, die bijvoorbeeld het 

Ruimtevaartlaboratorium in Noord-Flevoland een bepaalde impuls kan geven. 

Connexxion heeft al interesse getoond en wij weten ook dat er een bouwbedrijf is dat zich voor de 

superbus interesseert. Er zijn tal van aanwijzingen waaruit blijkt dat het goed is die keuze nu te maken 

en daarmee niet te wachten. 

 

De voorzitter: Ter afsluiting van deze Statenronde geef ik de heer Pels het woord en daarna zal de heer 

De Raad reageren. 

 

De heer Pels: Mijnheer de voorzitter. De reactie van de VVD-fractie op onze motie over de Zuiderzeelijn 

heb ik niet begrepen. De VVD heeft een pleidooi gehouden waarmee zij onze motie ondersteunt, maar 

heeft vervolgens gezegd dat zij niet met de motie meegaat. 

De heer Van der Meulen stelde dat wij nu geen keuze moeten maken. Als hij de motie goed leest, zal hij 

zien dat dat door ons ook niet wordt voorgesteld. Wij zeggen juist dat wij het college meer 

bewegingsvrijheid willen bieden om zich achter de schermen, bij het overleg in het kader van de 

noordvleugel en bij het overleg met het kabinet, niet alleen voor de realisering van de 

magneetzweefbaan in te spannen, maar ook aan andere voor Flevoland goede alternatieven aandacht 

te geven. 

De PvdA zegt dat de bijdrage die nu voor de magneetzweefbaan is gemarkeerd wat haar betreft ook 

naar de IJmeerverbinding of de ontsluiting van de Noordoostpolder mag gaan als ons daarvoor een 

goed plan wordt voorgelegd. 

In de richting van de ChristenUnie wil ik opmerken dat wij nu niet zeggen dat wij voor de superbus, de 

intercity of het rondje randstad-rail kiezen. 

 

De heer Geersing: Dat begrijpen wij. Wij hebben deze motie mede-ondertekend opdat die weg wordt 

opengesteld. 

 

De heer Pels: Precies! 

 

De heer Geersing: De motie die wij bij de algemene beschouwingen in gedachten hadden hebben wij 

ingetrokken, omdat wij dachten daarvoor geen ruimte te zullen krijgen. Wij zijn erg van deze motie 

gecharmeerd omdat zij wel die ruimte biedt. Het mag duidelijk zijn dat wij graag verder willen gaan dan 

tot nu toe is aangegeven. 

 

De heer Pels: Dat sluit aan bij wat ik zojuist heb gezegd, namelijk dat wat ons betreft meerdere 

alternatieven aan de orde kunnen komen. Het zou jammer zijn als wij ons op één alternatief zouden 

blindstaren. Ik ben zeer benieuwd naar de reactie van het college op dat punt. 

 

De heer Van der Meulen: Ik wil een opmerking maken naar aanleiding van de reactie van de heer Pels. 

Het gaat mij om zijn slotzin, waarin hij suggereert dat de Staten zich op één optie blindstaren. 

Ik wijs er nogmaals op dat zes modaliteiten in onderzoek zijn en wij de uitkomsten van dat onderzoek 

willen afwachten. De heer Pels kan niet zeggen dat de Staten zich op één optie blindstaren. Wij hebben 
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aangegeven dat wij alleen voor de magneetzweefbaan geld beschikbaar hebben en willen graag weten 

hoe de beoordeling is van alle zes de modaliteiten die in onderzoek zijn. 

 

De heer Leijten: In de overwegingen in de motie is sprake van de Hanzelijn plus en de Hanzelijn plus 

plus. Koerst de PvdA-fractie door het indienen van deze motie aan op die varianten? Is dat de 

bedoeling? 

 

De heer Pels: Juist niet! Als u de motie goed leest, zult u zien dat daarin wordt gesproken over de 

IJmeerverbinding en de ontsluiting van de Noordoostpolder. Dat zijn voor ons twee belangrijke punten. 

Wij zijn van mening dat het college zich daarvoor hard moet maken. 

De Hanzelijn plus voldoet niet aan die criteria, omdat die lijn de Noordoostpolder niet ontsluit. De 

discussie gaat natuurlijk wel die kant uit, dat is voor ons mede aanleiding geweest deze motie in te 

dienen. Als je de discussies in Den Haag volgt, weet je dat de Hanzelijn plus op een breed draagvlak 

kan rekenen. Wij zouden het heel jammer vinden als wij met lege handen komen te staan. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Voor wat betreft de Zuiderzeelijn hebben wij 

altijd twee doelen nagestreefd: ontsluiting van het noordelijk deel en de bereikbaarheid van het zuid-

westelijk deel, de verbinding met Schiphol. De magneetzweefbaan biedt onzes inziens de beste 

oplossing voor die problematiek. Daarom hebben wij gezegd dat wij bereid zijn in de realisering daarvan 

geld te stoppen. Enerzijds zijn wij van mening dat de magneetzweefbaan de beste oplossing biedt en 

anderzijds vinden wij het belangrijk dat het hierbij om een nieuwe techniek gaat. Inmiddels heeft de 

Kamer hierover gediscussieerd en naar aanleiding van die discussie zijn zes varianten in onderzoek. In 

de overleggen die wij in de stuurgroep en met de minister voeren, zeggen wij nog steeds dat wij voor de 

magneetzweefbaan gaan. Of die optie haalbaar is, zal uit het onderzoek moeten blijken. 

Als ook invulling moet worden gegeven aan de Hanzelijn plus plus – de discussie daarover is nu gaande 

– komen een paar vragen aan de orde. Wat zit in de Hanzelijn zelf, de Hanzelijn plus? Dat was een van 

de terugvalopties bij de magneetzweefbaan. Dat moet helder worden. Geldt de plus alleen ten noorden 

van Zwolle of ook op de huidige Flevolijn?  Dat zal helder moeten worden uitgeschreven, opdat wij goed 

in beeld zullen hebben wat onder de eerste plus valt. Ik doe nog een stap terug, naar de referentie. Als 

de Hanzelijn er komt, hebben wij al meer vervoer over de Flevolijn. Dit voor wat betreft de eerste plus. 

De tweede plus is interessant. Op dit moment vinden daarover in het noordelijk deel en in het kader van 

de noordvleugel allerlei discussies plaats. Waarvoor is de Zuiderzeelijn bedoeld? Daarmee komen wij in 

een moeilijk parket. De Hanzelijn plus en de Hanzelijn plus plus doen in wezen niets voor de 

Noordoostpolder. De Zuiderzeelijn is voor de Noordoostpolder over en uit. Als op basis van de 

maatschappelijke kosten en batenanalyse of wat dan ook de politiek die keuze maakt, vervalt de 

ontsluiting van de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is dan niet te ontsluiten via de Zuiderzeelijn en 

ook niet via de Hanzelijn, of je moet een apart lijntje van Emmeloord naar Kampen of naar Lelystad 

wensen, maar dat zit er niet in. Vanuit onze twee doelstellingen zetten wij in op de IJmeerverbinding, die 

gelet op de ontsluiting van Almere dringend nodig is.  

Kijkend naar dat traject zeg ik dat wij ons voor de magneetzweefbaan blijven inzetten - daarvoor hebben 

wij ook geld over - en de eerste terugvaloptie de intercity is. Die optie doet recht aan onze twee 

doelstellingen. In het zuidwestelijk deel zal dan nog wel iets extra moeten gebeuren, ik doel op de 

verbinding Almere richting Schiphol. Wij zijn van mening dat wij, als er een Hanzelijn plus dan wel een 

Hanzelijn plus plus komt, de IJmeerverbinding moeten oppakken. Wij hebben de IJmeerverbinding altijd 

gezien als een spoorverbinding met een weg. In die discussie en ook in de studie Schiphol-Almere wordt 

die weg als een regionale verbinding gezien en voor de realisering daarvan zal geld nodig zijn. In het 

dictum staat het voorstel de € 31,8 miljoen voor andere leuke dingen beschikbaar te stellen, maar wij 

denken als richting aan het inzetten van deze middelen te behoeve van de IJmeerverbinding. Die 

verbinding zullen wij namelijk niet zonder slag of stoot kunnen binnen fietsen. Dat is het beeld van de 

wijze waarop wij hiermee in de discussies in noordelijk verband omgaan. 

Wij hebben twee partners: als het gaat om het totaal praten wij in de Zuiderzee-stuurgroep over de 

magneetzweefbaan als onze voorkeur en over de intercity als terugvaloptie. Gaat de discussie over de 

Hanzelijn plus plus, dan hebben wij wat minder met het noorden en wat meer met de noordvleugel te 

maken. Als noordvleugel zeggen wij dat wij daarvoor de IJmeerverbinding moeten inzetten. Ik moet 

constateren dat Noordoostpolder in dat geval tussen wal en schip valt en wij daarvoor een oplossing 

moeten zien te bedenken. Wij hebben al eerder over de N50/A50 gediscussieerd. Ook daarop zetten wij 

keihard in. 

Dat brengt mij bij de superbus, een model dat in het traject mede wordt onderzocht. Dat betekent dat de 

superbus een plek en ook ondersteuning heeft gekregen. Uit het onderzoek zal moeten blijken of deze 

optie voldoende zwaar is. De superbus verkeert immers nog in een experimentele fase en de technieken 
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zijn nog niet bekend. Door een aantal fracties is aandacht gevraagd voor de superbus en zelfs voor de 

fabricage ervan. In dit verband is het NLR genoemd. Dat gaat wel erg snel, laten wij afwachten wat uit 

het onderzoek voortkomt. 

Over het openbaar vervoer zijn veel goede dingen gezegd. Het gratis openbaar vervoer houdt ons allen 

bezig. In de OV-visie waarmee wij nu zijn gestart – wij hebben daarover discussies in de regio gevoerd – 

is dit onderwerp een centraal punt van discussie geweest. Waarom zouden wij de uitkomsten van deze 

discussie, die in februari zal worden afgerond, niet afwachten? Als wij daarop wachten, hebben wij het 

beeld compleet en als wij op dat moment tot de conclusie komen dat een pilot in een bepaald gebied of 

op een bepaalde lijn een wens is – over het stedelijk vervoer gaan wij niet – en wij daarvoor middelen 

beschikbaar willen stellen, kunnen wij daarover verder praten.  

Het CDA en de VVD hebben er echter terecht op gewezen dat wij concessies hebben afgesloten. Wij 

kunnen een concessie wel openbreken. Zie het voorbeeld van de gemeente Lelystad, die dat heeft 

moeten doen naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie. Het college van 

Lelystad heeft echter moeten concluderen, dat gratis openbaar vervoer bij lange na niet gerealiseerd kan 

worden voor het bedrag dat de raad daarvoor heeft uitgetrokken. 

 

De heer Pels: De vervoerder is nu aan een vaste prijs gebonden. In onze motie wordt prijsdifferentiatie in 

de daluren als mogelijkheid genoemd. Hebt u daarover wel eens met de vervoerder gesproken? Dit lijkt 

mij voor de vervoerder ook een interessante optie, omdat op die manier mogelijk een betere spreiding 

kan worden bewerkstelligd, wat tot lagere kosten kan leiden. Ik vind de conclusie dat het openbreken 

van de concessie ons veel geld zal gaan kosten voorbarig. Misschien heeft de Gedeputeerde hierover al 

eens gesprekken gevoerd. Als dat zo is, hoor ik dat graag. 

 

De heer Van der Meulen: Wilt u op de stoel van de vervoerder gaan zitten? 

 

De heer Pels: Nee, ik wil juist niet op de stoel van de vervoerder gaan zitten. Ik wil de vervoerder de 

vrijheid geven met de prijzen te spelen. Wellicht kan daardoor een win/win-situatie ontstaan, daar ben ik 

voor. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): De vervoerder is door onze concessie opbrengstverantwoordelijk 

geworden. Wij hebben een laag bedrag afgesproken en de vervoerder rekent het tot zijn taak onder 

andere bij IJsselmond 20% vervoersgroei te realiseren. Dat is een ambitie van de vervoerder. Wij 

moeten goed nadenken over wat dat betekent. Hoe moet de vervoerder dat doen? Hij kan dat niet alleen 

in de vette uren, de spitsuren, doen. De vervoerder zal ook iets moeten bedenken waardoor de 

bezettingsgraad in de daluren toeneemt. Te denken valt aan kaartcombinaties met een lagere prijs voor 

de daluren. De vervoerder is daarmee volop bezig en zal aan het einde van de rit 20% vervoersgroei 

moeten hebben gerealiseerd. Als hij daarin niet slaagt, komt hij niet uit. Zijn calculatie is op die groei 

berekend. Wij moeten ervoor waken op de stoel van de vervoerder te gaan zitten. Ik zeg niet dat wij dit 

niet moeten willen, maar wil graag dat wij deze discussie stapsgewijs voeren. Als wij straks over de OV-

visie komen te praten, kunnen wij bijvoorbeeld ook over de doelgroepen spreken. De doelgroepen 

waarover de PvdA spreekt zijn nog niet vastgesteld. Gaan wij het over doelgroepen hebben of 

bijvoorbeeld alleen over bepaalde tijden, waarin sprake is van een laag dan wel een nul-tarief? Die 

discussie wil ik graag na februari voeren. De afdeling is nu volop bezig met de OV-visie. Als de afdeling 

dit tussendoor moet doen, wordt het wel erg veel. Wij zullen dat immers met dezelfde menskracht 

moeten doen. 

 

De voorzitter: Ik stel voor nu met de tweede ronde te beginnen. 

De Gedeputeerde heeft namens het college voorgesteld motie D aan te houden totdat wij over de OV-

visie gaan debatteren. Dat is de formele vertaling van het standpunt van het college ten aanzien van 

deze motie. 

Met betrekking tot motie E, die over de Zuiderzeelijn gaat, wijs ik erop dat het onderdeel 

Noordoostpolder in ieder geval niet het beleid van het college is. Wij denken dat wij samen met de 

noordvleugel volledig op de IJmeerverbinding moeten inzetten. 

Ik stel voor nu met de slotronde te beginnen en wil uiterlijk over tien minuten tot besluitvorming 

overgaan. 

 

De heer Pels: Mijnheer de voorzitter. Wij zien op dit moment geen aanleiding onze moties te wijzigen. 

In de richting van de Gedeputeerde zou ik willen zeggen dat er altijd wel een goede reden is om iets niet 

te doen. Wij hechten er echter aan vooruitlopend op de OV-visie, die over de periode na afloop van de 

huidige aanbesteding gaat, nu al kennis en ervaring op te doen. Wij handhaven onze motie. 
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De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Goed geluisterd hebbend, deel ik u mede dat wij ons 

kunnen vinden in het standpunt van het college. Het college stelt voor de ene motie aan te houden en 

heeft aangegeven dat de andere motie naar zijn mening op dit moment geen toegevoegde waarde heeft. 

Om die reden zullen wij deze twee moties niet steunen. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Gelet op wat wij hierover gezegd hebben, zullen ook wij 

deze moties niet steunen. 

Ik wil u wel zeggen dat de reactie van het college met betrekking tot de Zuiderzeelijn ons heeft verbaasd. 

De Gedeputeerde heeft gezegd op de IJmeerverbinding te willen inzetten. Als dat aan de orde is moeten 

wij in de Staten bespreken hoe wij verder willen gaan. Ik ben van mening dat het college daarop niet 

moet vooruitlopen. Het college moet zich inzetten voor de realisatie van een betere verbinding met de 

Randstad en met het noorden via de Zuiderzeelijn. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Op grond van het betoog dat de heer Van Wieren nu houdt, ben 

ik van mening dat de steun van de CDA-fractie voor deze PvdA-motie volslagen vanzelfsprekend zou 

moeten zijn. Wat de heer Van Wieren zojuist naar voren bracht, ondersteunt hetgeen door de PvdA is 

ingebracht. Ik begrijp de redenatie van het CDA niet. 

Zojuist heb ik gezegd dat wij de huidige formulering in de begroting al geruime tijd hanteren. Het 

inhoudelijk statement van deze Staten is, dat wij de gelden uitsluitend voor de magneetzweefbaan 

reserveren - wij bestemmen de gelden niet, wij reserveren die gelden voor de magneetzweefbaan - maar 

wij noemen dit een reservering voor de Zuiderzeelijn. Zoveel scharrelruimte is al lang gecreëerd.  

Ik wil de Staten voorstellen boter bij de vis te doen oftewel “put your money where your mouth is”: 

bewerkstellig dat wij het niet alleen buiten deze formele vergadering volslagen met elkaar eens zijn. Wij 

zijn het er vrijwel unaniem over eens, dat het eerder besproken scenario niet haalbaar is. 

De Gedeputeerde refereerde aan de regionale en de landelijke opstelling in deze ontwikkeling. 

Dan is het toch volslagen eerlijk en zowel electoraal als publicitair helder dat de mensen in deze 

provincie weten welke de opties zijn en wij ons geld daar inzetten waar de beleidskeuzen zijn gemaakt? 

Of wij kiezen ervoor de titel van deze post in de begroting te veranderen óf wij doen dat niet en dan is 

het volslagen vanzelfsprekend dat de Staten de motie van de PvdA unaniem steunen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik heb er behoefte aan op de woorden van de heer Schaap te 

reageren, mijnheer de voorzitter. Hij doet het voorkomen alsof al standpunten zijn ingenomen. Het rijk is 

met steun van de volledige Kamer op de mogelijkheden aan het studeren. Het rijk wil de TCI-

systematiek volledig doorvoeren. Op dit moment worden de zes modellen onder andere aan de hand 

van structuurvisies uitgewerkt en uit dat onderzoek zal ook een kosten/baten-analyse voortkomen. Op 1 

april komt de besluitvorming aan de orde, waarna het volgende traject zal ingaan. Rond 1 april zal de 

Minister een besluit nemen, dat vervolgens de discussie zal ingaan en rond 1 juli zal de definitieve 

besluitvorming plaatsvinden. Wij hoeven het door ons ingenomen standpunt nog niet los te laten.  

Over de Hanzelijn plus zullen wij wel moeten nadenken en zal een keuze moeten worden gemaakt. Wat 

doen wij met de Hanzelijn plus? De Noordoostpolder is dan van de baan. Wij moeten dat andere doel 

hoog op de agenda blijven houden, dat is noodzakelijk. 

 

De heer Van der Meulen: Nog één laatste opmerking naar aanleiding van de opmerking van de heer 

Schaap. Onze fractie stelt zich op het standpunt dat wij afspraken hebben gemaakt en een lijn volgen 

die uiteindelijk in een bepaalde keuze zal eindigen. Die afspraken willen wij graag gestand doen en wij 

voelen ons niet aangesproken door de door de heer Schaap gecreëerde schijntegenstelling tussen de 

magneetzweefbaan en de Zuiderzeelijn. Dat is absoluut een schijntegenstelling. 

 

De heer Schaap: Dat is pertinent niet waar. De heer Van der Meulen suggereert ten onrechte dat ik 

dingen beweer. Dat heb ik niet gedaan. Ik pleit er alleen voor dat de Staten boter bij de vis doen en de 

begrotingstechnische titel “reservering Zuiderzeelijn” door de titel “ reservering magneetzweefbaan” 

vervangen. Die titel is niet juist. De Gedeputeerde kan dat bevestigen en u kunt dit in de stukken 

nalezen. 

 

De heer Pels: Ik heb de Gedeputeerde horen zeggen dat het misschien de Hanzelijn plus wordt en 

Emmeloord dan van de kaart is. Dat vind ik eerlijk gezegd een behoorlijke koerswijziging. De strekking 

van onze motie… 
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De heer De Raad (Gedeputeerde): Dat heb ik zo niet gezegd! Er zijn vijf modellen en wij gaan voor de 

magneetzweefbaan of de intercity, maar als er een Hanzelijn plus komt – wat wij niet bepleiten – moeten 

wij vaststellen dat die niet doorgaat naar de Noordoostpolder. Daaraan kan ik niets doen. 

 

De heer Pels: Ik kan kaartlezen en ik zie ook wel dat de Hanzelijn niet naar de Noordoostpolder gaat, 

maar dat vind ik niet wenselijk. Dat is de strekking van de motie. 

 

De voorzitter: Wij ook niet! 

 

De heer Pels: Wat is ertegen dat uit te spreken? 

 

De voorzitter: Ik meen dat dat staand beleid is. Om dat te benadrukken hebben wij geen motie nodig. 

Verder bemoei ik mij er niet mee.  

Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

 

Motie D wordt bij handopsteken in stemming gebracht en met 25 tegen 21 stemmen aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van GL, SP, D66, PvdA, OF, SGP en CU. 

Tegen stemmen: de fracties van het CDA en VVD. 

 

Motie E wordt bij handopsteken in stemming gebracht waarbij 23 stemmen voor en 23 stemmen tegen 

worden uitgebracht. 

Voor stemmen: de fracties van GL, SP, PvdA, OF, SGP en CU. 

Tegen stemmen: de fracties van CDA, VVD en D66. 

 

De voorzitter: Motie E zal in de volgende vergadering opnieuw in stemming worden gebracht omdat de 

stemmen staken. 

Met het oog op de tijd stel ik voor na de lunchpauze door te gaan met het blok infrastructuur. 

Ik schors de vergadering tot half drie. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. Aan de orde is het blok infrastructuur, in welk kader ook de 

moties I en K zullen worden behandeld. 

Bij het overleg met de fractievoorzitters is afgesproken, dat de heer Van der Meulen de aftrap voor dit 

debat zal geven. Ik stel u voor voor dit blok, dat eigenlijk een subcluster is, geen vol uur uit te trekken. 

Heel voorzichtig zeg ik dat ik niet de indruk heb dat meer tijd nodig is. Laten wij proberen dit blok in een 

half uur of maximaal drie kwartier te behandelen, waarna wij naar de volgende cluster, de pijlers, 

overgaan. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. In de vergadering van de commissie bestuur waarin wij 

de begroting behandelden, hebben wij al een aantal zaken aan de orde gehad die de fysieke 

infrastructuur betreffen. Wij hebben in die vergadering aangegeven wat wij in deze vergadering zouden 

inbrengen. 

U hebt gezien dat de VVD-fractie een motie over dit onderwerp heeft ingediend. Inmiddels hebben wij 

gehoord dat een aantal fracties sympathiek tegenover deze motie staat en van één fractie, de fractie van 

de SGP, hebben wij gehoord dat zij het jammer vindt dat zij niet eerder van deze motie op de hoogte 

was omdat zij die motie graag samen met ons had willen indienen. Van die mededeling neem ik graag 

kennis. Sterker nog: wat mij betreft is dit nu een motie van de VVD en de SGP samen. Ik doel op de 

motie over de Ramspolbrug. 

De motie is gebaseerd op een stukje historisch perspectief. Een aantal jaren geleden is stevig met het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat gediscussieerd over de reconstructie van de N50 tot het model dat 

die weg nu heeft, met de mogelijkheid dat de N50 te zijner tijd een A50 zal worden. Door het Ministerie – 

de toenmalige Minister is vandaag de dag burgemeester van Almere – is toen aangegeven, dat een 

adequaat bedrag zou worden toegevoegd voor de verbetering van de situatie bij de Ramspolbrug als die 

aan de orde zou komen. Die situatie is nu aan de orde en wij willen het college uitnodigen samen met de 

partners in het gebied – de provincie Overijssel en de gemeente Kampen, maar ook de gemeente 

Noordoostpolder – bij het ministerie aan tafel te schuiven en erop aan te dringen, dat de destijds gedane 

belofte wordt ingevuld. Dat is de achtergrond van onze motie. Ik denk dat deze motie in vergelijking met 

destijds alleen maar aan waarde heeft gewonnen, omdat zowel de N50 als de vaarweg een hogere 

verkeersintensiteit heeft gekregen. Dat betekent dat het vinden van een oplossing voor die situatie van 
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groter belang is geworden. Als de brug naar een grotere hoogte kan worden getild – ik doel op de 

hoogte van de brug ten opzichte van de weg, in de motie wordt over een hoogte van 13 meter 

gesproken – zal dat een geweldige teruggang in het aantal brugopeningen betekenen, wat natuurlijk van 

groot belang is voor zowel de watersport als het verkeer over de weg. Dat is ons tweede motief om u 

deze motie voor te leggen. 

In de Statencommissie hebben wij ook gediscussieerd over de verbetering van de verkeerssituatie 

rondom Zeewolde, de situatie tussen de Nijkerkerweg en de A27. In de commissie hebben wij 

aangegeven dat wat ons betreft de ontwikkeling van de Gooiseweg, mede gelet op de 

standpuntbepaling van de gemeente Zeewolde, naar de middellange in plaats van de lange termijn zou 

kunnen worden verschoven. Het college heeft op dat voorstel bij monde van de heer De Raad een 

uitvoerig antwoord gegeven, waarbij is aangegeven, dat de middellange termijn door het college als een 

periode tussen de tien en vijftien jaar wordt gezien. Daarop hebben wij geantwoord dat wij ons daarin 

kunnen vinden. Gelet op de ontwikkeling van de verkeersintensiteit in dat gebied hopen wij dat, de 

periode dichter bij de tien jaar dan bij de vijftien jaar zal liggen, maar wij willen het college in dit opzicht 

op dit moment niet verder voor de voeten lopen. 

 

De heer Van Daalen: De heer Van Wieren een vraag stellen heeft destijds gezegd het college niet voor 

de voeten te willen lopen. Is de situatie inmiddels veranderd? Het lijkt erop dat hij nu zegt “wij hebben er 

nog eens over nagedacht en tien jaar is eigenlijk ook al te ver in de toekomst”. 

 

De heer Van Wieren: Ik heb heel voorzichtig de hoop uitgesproken dat de periode eerder tien jaar dan 

vijftien jaar zal duren, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen. 

 

De heer Van Daalen: Denkt u misschien aan een periode van vijf jaar? Vijf jaar is dichter bij tien jaar dan 

bij vijftien jaar. 

 

De heer Van Wieren: Daarin hebt u gelijk. Je kunt is van twee kanten rekenen. Het gaat natuurlijk om de 

vraag of wij hiervoor in onze provinciale begroting op termijn voldoende ruimte kunnen vinden. Als wij dit 

voor tien jaar willen doen, krijgen wij een enorme verschuiving in onze budgetten en de VVD-fractie kiest 

daar op dit moment niet voor. Wij weten – de andere fracties weten dat ook – dat gesprekken gaande 

zijn tussen het provinciebestuur en het bestuur van de gemeente Zeewolde en bij die gesprekken willen 

wij het provinciebestuur niet voor de voeten lopen. 

 

De heer Van Daalen: Op dit moment kiest de VVD-fractie daar dus niet voor. Wat is nodig om de VVD-

fractie daarvoor wel te laten kiezen? 

 

De heer Van Wieren: Ik wil die vraag bij u laten liggen zodat u er nog even over kunt nadenken. 

Wij geven nu evenals in de commissie het signaal af dat wij op de middellange termijn een invulling 

kunnen geven aan deze ontwikkeling. Ik herhaal het nog één keer: wij hopen dat die ontwikkeling eerder 

rond de tien jaar vanaf nu zal zijn gerealiseerd dan rond de vijftien jaar. Daar ligt voor ons de marge. 

 

De heer Van Daalen: Ik begrijp dat ik een keer met een rekenmachine bij u langs moet komen. 

 

De voorzitter: Als u lijsttrekker in Zeewolde bent geworden! 

 

De heer Van der Meulen: Misschien nog wel een stap verder, maar dat zien wij dan wel weer. 

Nog één opmerking over de actualiteit. Ik doel op de discussie over het badkuipmodel, de N23 bij 

Dronten. De VVD-fractie heeft daarover een helder standpunt. Wij hebben de ontwikkeling van de N23 in 

twee fasen, de fase tot Dronten en de fase van Dronten tot Kampen. Het gaat ons erom dat de discussie 

over het badkuipmodel voldoende ruimte moet krijgen. Wij hebben kennisgenomen van het feit, dat de 

gemeente Dronten heeft aangegeven de bal volledig op het bordje van Provinciale Staten te willen 

leggen, waarmee zij heeft uitgesproken dat zij geen financiële bijdrage wil leveren. Voor de VVD-fractie 

is het heel simpel: het badkuipmodel is wat ons betreft bespreekbaar maar wel vanuit de invalshoek dat 

alle partners daaraan een bijdrage leveren. 

 

De heer Geersing: Mijnheer de voorzitter. De motie over actieve markering is een heel mooie motie, die 

met ondersteuning van Kees Meijer van GroenLinks is opgesteld. Wij kunnen daarmee een aantal 

voordelen behalen. Actieve markering levert onder andere minder CO2-uitstoot op. Dit is een heel 

plezierige manier van wegmarkering. Wij denken dat dit een goed initiatief is en wij hebben intussen al 

veel steun ondervonden. 
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Ik had verwacht dat de heer Van der Meulen nog iets over de situatie bij de Ramspolbrug zou zeggen. 

De VVD heeft in de motie aangegeven dat daar een brug zou moeten komen te liggen van 13 meter 

hoog. Wij willen niet uitsluiten dat er ook nog andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld een aquaduct 

zoals wij dat bij Harderwijk kennen. Ik wil dit graag bij de indieners van de motie neerleggen. 

 

De heer Van der Meulen: Ik wil daarop graag reageren, maar eerst wil ik een omissie rechtzetten. Zojuist 

heb ik in mijn enthousiasme gezegd dat de motie over de Ramspolbrug wat ons betreft mede een motie 

van de SGP is. Dat verhaal klopt, maar ik moet erop wijzen dat die motie ook door de CDA-fractie is 

ondertekend. 

Het voorstel inzake de verlichting komt op ons uitermate sympathiek of sterker nog, uitermate goed over. 

Bij ons staat voorop dat wij door middel van deze verlichting de verkeersveiligheid op een positieve 

manier kunnen beïnvloeden. Wij vinden dit een goed initiatief. Op een aantal plaatsen in onze provincie 

wordt al met deze verlichting gewerkt en deze verlichting wordt hier en daar al in het bestek van grotere 

werken meegenomen. Dat is een goede ontwikkeling. De VVD zegt dat het accent moet worden gelegd 

op het inpassen van dergelijke voorzieningen in het bestek voor grote werken. 

Ik wil ook nog even op de Ramspolbrug terugkomen. Zojuist heb ik gezegd dat de reden waarom wij 

deze motie indienen de oude afspraak is met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Natuurlijk zijn er 

meerdere mogelijkheden om van de ene oever naar de andere kant te komen. Ik herinner mij dat de 

discussie over het aquaduct ook heel lang heeft geduurd. Dat had te maken met de grote investeringen 

die daarmee waren gemoeid. Als ik het mij goed herinner ging het toen om een bedrag tussen de  45 

en  50 miljoen. Ik denk dat wij met lege handen thuis zullen komen als wij die mogelijkheid in de motie 

verwerken. 

 

De heer Geersing: Voor ons is het belangrijk te benadrukken dat er meer mogelijkheden zijn dan alleen 

een brug. Ook een aquaduct is een optie. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn er blij om dat uit de bijdragen van de andere fracties 

naar voren is gekomen dat er brede steun is voor de aanleg van de A6/A9 en die verbinding weer hoog 

op de politieke agenda staat. Dat is een goede zaak. 

Zojuist hebt u van de heer Van der Meulen gehoord dat ook wij de motie over de Ramspolbrug hebben 

ondertekend. 

Over het badkuipmodel hebben wij al iets gezegd, waarbij de VVD zich min of meer heeft aangesloten. 

Wij hebben gezegd dat minimaal 60% door anderen moet worden bijgedragen. In die zin zitten wij aardig 

op één lijn. 

 

De heer Pels: Een korte reactie van onze kant, mijnheer de voorzitter. Voor wat betreft de N23 zitten wij 

ook op de lijn dat voor extra’s moet worden betaald. 

Wij vrezen dat dit ook geldt voor de Ramspolbrug. Daarom heb ik een vraag aan de heer Van der 

Meulen. Het is mogelijk dat de minister verhoging van die brug een goed idee vindt en zal vragen of de 

regio bereid is aan de realisering daarvan mee te betalen. Hoe staat de VVD-fractie daar tegenover? 

 

De heer Van der Meulen: Het antwoord op die vraag is heel simpel. Ik heb deze motie in een historisch 

perspectief geplaatst, wij willen het ministerie aan de destijds gedane toezegging houden. Als de 

minister die vraag stelt ontstaat een nieuwe situatie. Die vraag zal in de Staten op tafel komen en wij 

zullen dan een afweging moeten maken. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. De heer Van der Meulen heeft er terecht op gewezen dat 

hierover in het verleden afspraken met het ministerie zijn gemaakt. De minister heeft getoond heel 

inventief te zijn, zij stelt bijvoorbeeld voor het groot onderhoud, dat in 2007 moet worden aangepakt, op 

een heel andere manier aan te pakken. Ik vraag mij af of het hoger maken van de brug veel meer zal 

kosten. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. De SP-fractie is niet zonder meer voorstander van de 

verbinding A6/A9. Het element “Statenbreed” wil ik dan ook nuanceren. 

Met de inbreng van de heer Van der Meulen en anderen over de N23 gaan wij akkoord. 

Met de motie over de Ramspolbrug en de motie over de wegmarkering gaan wij eveneens akkoord. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik begin met de motie over de Ramspolbrug in 

de N50. De daarover ingediende motie wil ik van harte onderschrijven. Ik wijs de Staten erop dat wij al 

een brief aan het Ministerie en de Vaste Kamercommissie hebben gezonden waarin dit punt is 
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aangekaart. Dat wil niet zeggen dat de motie overbodig is, ik zie de motie als een ondersteuning van ons 

beleid. De brief waarop ik doel is een brief van de twee betrokken provincies en de twee betrokken 

gemeenten, Kampen en Noordoostpolder. In die brief wordt niet alleen aandacht gevraagd voor een 13 

meter hoge brug, maar ook voor het totaalbeeld. De HID zegt zelf dat nu van een broddelwerkje sprake 

is. In de brief hebben wij ingestoken op de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de economische 

ontwikkeling van de Noordoostpolder en hebben wij het argument van de scheepvaart genoemd. De 

brief past helemaal in hetgeen in de motie naar voren wordt gebracht. 

 

De heer Van Daalen: Wordt in de brief expliciet uitgegaan van een 13 meter hoge brug of wordt daarin 

van meerdere opties uitgegaan? 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): In de brief wordt van een 13 meter hoge brug uitgegaan. De 

tracénota MER gaat van een hoogte van 7 meter uit. In het kader van het OTB, het Ontwerp Tracé 

Besluit, zou mede op aandringen van de Kamer de mogelijkheid van het realiseren van een hogere brug 

worden onderzocht. In de afgelopen zomer is onderzocht wat daar vaart en welke doorvaarthoogte 

noodzakelijk is en uit dat onderzoek is naar voren gekomen, dat een hoogte van tussen de 7 en 10 

meter niet hoog genoeg is. Op basis van die gegevens zijn wij zelf tot de conclusie gekomen dat wij een 

brief moesten schrijven waarin van een hoogte van 13 meter wordt uitgegaan. De aanleg van een 

hogere brug is duurder en daarover zullen wij dus in discussie moeten gaan. Het argument van de 

robuustheid, ook voor de lange termijn, zal daarbij ook aan de orde moeten komen. Als je met een te 

lage brug begint, blijft die brug te laag. De heer Van der Meulen heeft terecht op de hierover in het 

verleden gemaakte afspraken gewezen. Toentertijd hebben wij voor dit wegtracé  20 miljoen betaald, 

waarbij de afspraak is gemaakt dat hier een goede brug zou komen. 

Kijkend naar de route Hattumerbroek/Emmeloord moeten wij vaststellen, dat de verkeersveiligheid daar 

een groot probleem is. Dat probleem is het ministerie bekend en de wil is aanwezig daaraan iets te 

doen. 

Ik ben het niet eens met de suggestie nu over een aquaduct te spreken. Dat is iets heel anders. Wij 

staan aan de vooravond van het OTB, het traject is bijna gelopen, en daar zit geen aquaduct in. 

Destijds – een aantal jaren geleden – is de mogelijkheid van het realiseren van een aquaduct wel in 

discussie geweest, mede in relatie tot de balgstuw. Toen is voor de balgstuw en niet voor een aquaduct 

gekozen. Dat zou misschien ook mogelijk zijn geweest, maar de N50 stond toen nog minder dominant 

op de agenda. Wij moeten nu niet met een aquaduct aan komen. Als wij dat doen, vertragen wij het 

traject. 

 

De heer Van Daalen: De heer De Raad zegt dat wij niet over een aquaduct moeten spreken. Wij hebben 

het nu over de N50. Stel dat dat een A50 wordt. Een beweegbaar brugdeel is voor de 

verkeersdoorstroming niet ideaal. Wij streven naar de A50 en daarom zouden wij ons moeten afvragen 

of er geen andere mogelijkheden zijn voor het oplossen van die problematiek, dit ondanks hetgeen wij 

hierover in het verleden gezegd hebben. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Wij moeten in dit spel niet overvragen. Wij zouden hetzelfde verhaal 

kunnen houden over de Ketelbrug. Dat is ook een beweegbare brug.  

Ik wil erop wijzen dat ik enige moeite heb moeten doen om Overijssel achter een 13 meter hoge brug te 

krijgen. Daarop ligt voor Overijssel niet het accent. Wij moeten hiermee omzichtig omgaan, ik zou niet 

graag willen dat dit proces wordt vertraagd. Het proces is het vorig jaar in het MIT met een jaar vertraagd 

en de realisering ervan is nu voor 2008/2009 gepland. Als wij de mogelijkheid van een aquaduct naar 

voren brengen, zal het nog veel langer gaan duren. Tot zo ver over de Ramspolbrug. 

Ik ga mijn lijstje af en kom bij de N23. GroenLinks heb ik horen zeggen “geef ze die badkuip maar” en 

het CDA heeft gezegd, dat de gemeente 60% in de kosten zal moeten bijdragen. Ik denk dat sprake is 

van een groot misverstand. De suggestie is gewekt dat de realisering van het badkuipmodel maar € 8 

miljoen duurder is. De variant waarover de inspraak heeft plaatsgevonden kost € 22 miljoen en de 

provincie heeft daarvoor € 12 miljoen beschikbaar, waar nog een beetje voorfinanciering bij komt. In 

totaal zal dat ongeveer € 13,5 miljoen zijn, van dat bedrag moeten wij naar € 22 miljoen zien te komen. 

Als wij van het badkuipmodel uitgaan, komen wij geen € 8 miljoen maar zeker € 13 miljoen hoger uit en 

wij hebben er al de grootst mogelijke moeite mee Dronten een beetje te laten betalen. Het gaat om de 

totale verbinding N23 van Lelystad tot het Roggebot en dit is de tweede fase. In de richting van Dronten, 

met name de Dronter politiek, heb ik aangegeven dat het onze bedoeling is op termijn tot twee keer twee 

autowegen te komen. Het is een gefaseerd verhaal. Dat is het eindbeeld dat wij met elkaar hebben 

afgesproken en daar hoort de badkuip bij. Verkeerskundig gezien is geen argumentatie aan te reiken 

voor het nu al aanleggen van het badkuipmodel in verband met de verkeersdoorstroommogelijkheden. 
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De heer Van Wieren: Heb ik goed begrepen dat de badkuip er wel komt, zij het in een latere periode? 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ja. 

 

De heer Van Wieren: De vraag is dan wat wij nu investeren en wat daarvan verloren zal zijn als wij het 

straks op een andere manier gaan doen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Wat is verloren als wij nu bijvoorbeeld bij De Noord een rotonde 

maken en de N23 straks, op enige afstand daarvan, een ongelijkvloerse kruising krijgt? 

Ik zie de rotondes die daar zullen worden aangelegd – er komen er twee bij – als een ontsluiting van 

onder andere het nieuwe industrieterrein van Dronten. Wij zullen toch iets aan de ontsluiting bij De 

Noord moeten doen. Dat staat in onze planning. Dat zou het dubbele zijn, maar ik vind dat twijfelachtig 

omdat bij de rotondes sprake is van een verkeersveiligheidsaspect, dat ook in de toekomst van belang 

zal zijn. Er is geen sprake van een desinvestering want de rotondes hebben een functie en worden over 

een aantal jaren afgeschreven. Nogmaals, het gaat hierbij niet om € 8 miljoen maar zeker om € 13 tot € 

15 miljoen meer en dat geld zullen wij met elkaar moeten ophoesten. Daaraan zijn wij nog niet toe. 

 

De heer Geersing: U spreekt over de verkeersdoorstroming. Bij het badkuipmodel is toch sprake van 

een betere verkeersdoorstroming? Dan heb je niet al die rotondes. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Precies, het juiste woord is “intensiteit”. De capaciteit van de N23 

wordt uiteindelijk bepaald door Roggebot. Dat is de feitelijke bottleneck. 

 

De heer Geersing: … en de rotondes bij Dronten. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Nee, daaraan ligt het echt niet. Wij hebben hier in Lelystad ook 

rotondes en het verkeer rijdt daar goed door. De bottleneck is de Roggebot-sluis. Als die kurk uit de fles 

is, zal er meer doorstroming zijn via de N23 naar de A6 en Noord-Holland. Dat is te voorzien in de 

tweede helft van het volgende decennium. 

 

De heer Leijten: Als u ervan overtuigd bent dat het badkuipmodel er op termijn toch moet komen, 

waarom financiert u dan de meerinvestering op dit moment niet zodat wij alleen met kapitaallasten 

kunnen werken? Ik ga ervan uit dat een voordeel te behalen is door het badkuipmodel nu en niet pas 

over tien of vijftien jaar te realiseren. De realisering daarvan zal dan ongetwijfeld duurder zijn dan nu. Er 

is ook wat te verdienen met de aanpassingen bij De Noord en dergelijke. Het financiële plaatje zou er 

heel anders kunnen uitzien. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik heb zojuist geprobeerd uit te leggen hoe het zit. Kennelijk moet ik 

hierop dieper ingaan, hoewel dat nu misschien te ver voert. 

Aan de investeringen die noodzakelijk zijn voor de verdere ontsluiting van Dronten, het industrieterrein 

en dat soort zaken, zal een tweetal rotondes worden toegevoegd. Als wij morgen met het badkuipmodel 

van de N23 zouden beginnen, zouden wij die investeringen niet doen. Het is de vraag of wij het 

badkuipmodel direct in het eindmodel met ongelijkvloerse kruising en ‘twee keer twee’ gaan aanleggen. 

Daar zit een rekensystematiek achter. Als wij de ongelijkvloerse kruising en ‘twee keer twee’ nog niet 

realiseren, komen wij op € 8 miljoen uit, maar als wij wel van het eindmodel uitgaan – dat is de bedoeling 

– zal de investering veel hoger zijn, terwijl dat qua intensiteit op dit moment niet nodig is. Ik heb niet het 

idee dat wij een forse desinvestering zullen doen door nu datgene aan te leggen wat mede uit een 

oogpunt van verkeersveiligheid in Dronten noodzakelijk is. 

 

De heer Schaap: Volgens mij hebt u uitgesproken dat u Dronten het badkuipmodel kunt toezeggen. Dat 

heb ik althans uit uw woorden begrepen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ja. 

 

De heer Schaap: Doet u dat dan ook. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Dat heb ik gedaan, maar men wil het niet accepteren. 
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De heer Schaap: Zelfs in deze Staten is uw toezegging niet helder. Als u beide toezegt, wordt iedereen 

opgewekt hoewel u nog geen datum kunt noemen. Dan is het hele probleem opgelost. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Er ligt een brief, mede opgesteld door de wethouder van Dronten en 

de wethouder van Lelystad, over onze eindbeelden ten aanzien van de N23. Daar staat dit helder in, 

men wil dit echter niet accepteren. Ik ken de agenda niet, maar daar zit iets achter. Dan houdt het voor 

mij op. Ik heb zelfs een voorstel gedaan in de zin van “bouw het badkuipmodel zelf, wij betalen wel bij”. 

Toen het puntje bij paaltje kwam, werd daarop echter “nee” gezegd. 

 

De voorzitter: Ik vraag mij af of dit onderwerp nu niet voldoende is uitgesproken. Ik meen dat de 

standpunten helder zijn en zou u willen voorstellen binnen het cluster op een ander onderwerp over te 

gaan. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Wij zijn blij met de door diverse fracties gemaakte opmerkingen over 

de A6/A9. Het standpunt van de heer Walraven kennen wij. Het wordt natuurlijk een spannende tijd. Aan 

het einde van dit jaar c.q. aan het begin van het volgend jaar zal de studie klaar zijn. Overigens is 

zaterdag een demonstratie gepland van de tegenstanders van de A6/A9-doortrekking. Flevoland blijft 

pleiten voor doortrekking van de A6 naar de A9, getunneld. 

In de commissie heeft een discussie plaatsgevonden over de Nijkerkerweg/A27. Dit onderwerp komt aan 

de orde in de studie van de netwerkvisie, het is reeds in de gebiedsstudie meegenomen en zal ook in de 

nota Mobiliteit aan de orde komen. Wij denken dat wij hieraan in het tweede deel van het decennium 

2010-2020 zullen toekomen. Misschien kunnen wij in 2015 al met de aanleg beginnen, dat zal van de 

ontwikkelingen afhangen. Dat is het tijdsbestek waarin men dit moet zien. 

Motie I vind ik een leuke motie, wij doen dit namelijk al. Wij hebben een pilot in Oostelijk Flevoland bij de 

Schollevaarweg. Enige tijd geleden hebben wij afgesproken dat we de hele wegmarkering zullen 

uitschrijven en daarover met een notitie zullen komen. Ik kan de Staten toezeggen dat deze notitie in mei 

van het volgend jaar in de commissie aan de orde zal komen. Ik kan nu niet overzien of alle in de motie 

genoemde elementjes in het eindbeeld passen en daarom zou ik de indieners van de motie willen 

adviseren de motie aan te houden. Ik zeg bij dezen toe dat ik in de commissievergadering van mei met 

een notitie over dit onderwerp zal komen. Dan kunnen wij uitvoerig spreken over de wegmarkeringen en 

de vraag hoe wij met energiebesparende maatregelen moeten omgaan. Dat is mijn voorstel. 

 

De voorzitter: Wij zijn toe aan de slotronde van de Staten over dit blok. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Het is helder dat nog diepgaande gesprekken zullen 

moeten plaatsvinden over de N23. Het geluid van de Staten is helder evenals het geluid van het college. 

In beide zit de ondertoon, dat de badkuip er zal komen. In de toekomst moeten wij nog wel met elkaar in 

debat over de hoogte van de financiering, die bepalend is voor het jaar waarin een en ander zal kunnen 

worden gerealiseerd. Zo kijk ik er nu tegenaan, dit is een standpunt waarin de VVD zich kan vinden. 

Het verzoek van de Gedeputeerde de motie over de verlichting aan te houden kan ik mij voorstellen, 

maar ik wil hem wel vragen of in de tussenliggende periode bij nieuwe aanbestedingen, als het gaat om 

zaken die moeten worden vervangen of nieuw moeten worden aangelegd, al vast rekening te houden 

met de voordelen die actieve markering biedt. 

 

De voorzitter: Wil de Gedeputeerde de laatste vraag van de heer Van der Meulen meteen 

beantwoorden? 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Dat zullen wij zeker doen. 

 

De heer Schaap: Analoog aan wat de heer Van der Meulen zegt wil ik ervoor pleiten dat wij niet in een 

situatie terechtkomen waarin de Gedeputeerde van mening is, dat de moties over de Ramspolbrug en 

de actieve markering achterhaald zijn – de Gedeputeerde noemde de brief die het college heeft doen 

uitgaan – en dus aangehouden moeten worden. Als de opvatting van de Staten via een motie wordt 

aangenomen, kan die opvatting richtinggevend zijn. De Gedeputeerde heeft toegezegd in mei met een 

notitie over actieve markering te zullen komen en ik ben van mening, dat in de motie punten staan die 

richtinggevend kunnen zijn voor de inhoud van die notitie. Ik pleit er dan ook voor dat beide moties 

overeind worden gehouden. 
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De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Voor de duidelijkheid: ik heb gezegd dat ik de 

motie over de Ramspolbrug graag wil overnemen. Deze motie zie ik als een ondersteuning van de door 

ons verzonden brief. 

De indieners van de motie over de wegmarkering heb ik gevraagd die motie aan te houden totdat wij in 

mei over de notitie betreffende actieve wegmarkering komen te spreken. Ik kan nu niet overzien of wij op 

alle daarin genoemde aspecten kunnen ingaan en… 

 

De heer Geersing: Welke aspecten kunnen een beperking zijn? 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij in de eindnotitie nog geen 

concrete cijfers over besparingen zullen kunnen aangeven. 

 

De voorzitter: Ik krijg de indruk dat de Gedeputeerde probeert u ertoe te verleiden hem deze motie als 

richtinggevend voor de notitie mee te geven. In de notitie zal hij reageren op wat in de motie staat. 

Is dat een goede oplossing? Ik kijk even naar de heer De Raad… 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ja, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: In de door de heer De Raad toegezegde notitie, waarover u in de maand mei zult kunnen 

spreken, zal gereageerd worden op wat in de motie staat. Als de Staten dan tot de conclusie komen dat 

zij daarover niet tevreden zijn, kunnen zij over dit onderwerp een nieuwe uitspraak doen.  

 

De heer Schaap: Dat lijkt mij een zeer bruikbaar voorstel, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Akkoord. Dat betekent dat de motie op dit moment niet in stemming behoeft te worden 

gebracht. U krijgt een reactie op alles wat in de motie staat. 

 

De heer Jongsma: Ik heb een vraag, mijnheer de voorzitter. Kunt u mij uitleggen wat het verschil is 

tussen uw voorstel en de motie gewoon aannemen? 

 

De heer Geersing: Onze fractie zou graag zien dat de motie in stemming wordt gebracht. De 

Gedeputeerde kan dan zelf bepalen hoe hij met de uitvoering ervan omgaat. 

 

De voorzitter: Dat vind ik prima. Ik probeer u tot elkaar te brengen. 

 

Mevrouw Bliek-de Jong: In de tekst staan de woorden “dragen het college op”. Als wij die tekst 

aanpassen en stellen dat wij het college de in deze motie genoemde punten meegeven, kan het college 

daarop in de notitie terugkomen. Of het 100% past, moeten wij dan maar afwachten. Volgens mij is dat 

het verschil waarover het gaat. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

Aan de orde is motie I. 

 

De heer Maenhout: Mag ik een voorstel van orde doen, mijnheer de voorzitter? Vanmorgen hebben wij 

na een discussie over een tweetal moties besloten. Het lijkt mij handig dat wij pas aan het einde van 

deze vergadering een besluit over de resterende moties nemen. Dat geeft ons de gelegenheid de 

argumenten nog even te overwegen. 

 

De voorzitter: U mag dat voorstel van orde doen, maar ik wil erop wijzen dat wij een andere afspraak 

hebben gemaakt. Ik leg dit voorstel van orde onmiddellijk ter bespreking voor. 

 

De heer Ruifrok: Wij kunnen ons in dit voorstel vinden als dat niet inhoudt, dat wij opnieuw gaan 

stemmen over de reeds behandelde moties. Dit is een flauwe opmerking! 

Ook mijn fractie heeft het gevoelen dat stemming aan het einde van alle beraadslagingen voor een 

evenwichtige afweging van het totaalpakket de voorkeur verdient. Ik vind dat wij wel de nadrukkelijke 

afspraak moeten maken, dat wij dan niet opnieuw een ronde met stemverklaringen ingaan. Het gaat ons 

erom dat wij aan het einde van de vergadering het totaal kunnen overzien en dus een finaal oordeel 

kunnen geven. Wij ondersteunen het voorstel van de heer Maenhout. 
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De heer Van Daalen: Wij hebben dit onderwerp uit en te na besproken, de moties liggen ter tafel en wij 

hebben afgesproken dat wij daarover na de beraadslagingen een besluit nemen. Dat is de afspraak die 

wij met elkaar hebben gemaakt. Ik zie de toegevoegde waarde van nog twee uur in deze zaal zitten en 

dan besluiten niet in. Er is geen schorsing voorzien en er is geen ruimte meer voor fractieoverleg. Eerlijk 

gezegd vind ik dit een merkwaardig voorstel. 

  

 De heer Schaap: Ik deel het standpunt van de heer Van Daalen. 

 

De heer Maenhout: Waarom zou er geen mogelijkheid zijn voor een schorsing, waarin wij in de fractie 

kunnen overleggen? Ik vind het in de rede liggen dat de vergadering wordt geschorst voor overleg 

voordat wij tot finale besluitvorming overgaan. 

 

De voorzitter: Ik zal het voorstel de stemmingen tot het einde van de beraadslagingen over de begroting 

uit te stellen bij handopsteken in stemming brengen.  

Ik constateer dat wordt voorgestemd door de fractie van de VVD, PvdA, D66, SGP, een aantal leden van 

de CDA-fractie en ONS Flevoland en de meerderheid van de Staten zich dus in het voorstel van de heer 

Maenhout kan vinden. 

Ik verzoek de griffier goed bij te houden wanneer wij over welke moties moeten stemmen. 

 

De heer Schaap: Mogen wij nu wel stemmen over de twee moties waarvan wij de behandeling zojuist 

hebben afgerond? 

 

De voorzitter: Nee, het voorstel van de orde van de heer Maenhout is aanvaard voordat wij tot stemming 

over deze moties overgingen. 

 

De heer Schaap: Dat voorstel kwam na dat moment, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Nee, dat is niet juist. Toen ik voorstelde tot besluitvorming over de moties over te gaan, 

heeft de heer Maenhout zijn voorstel van orde gedaan. Wij gaan over naar het volgende cluster, het 

cluster met de pijlers. 

In het kader van dat cluster is een viertal subonderwerpen genoemd: het subonderwerp sociale pijler, 

het subonderwerp economische pijler, het subonderwerp Andere overheid en de financiering van de 

pijlers door onttrekking van middelen aan de strategische reserve en daaraan gekoppeld de algemene 

vraag hoe wij daarmee moeten omgaan. Voor elk van die onderwerpen heb ik “aftrappers van de 

discussie” genoteerd. 

Ik stel het volgende voor. Laten wij voor elk van de vier onderwerpen nu kort de aftrap laten geven en 

daarover vervolgens in één discussie met elkaar beraadslagen. Ik constateer dat u daarmee akkoord 

gaat.  

Ik vermoed dat de discussie over dit cluster langer kan gaan duren dan de discussies die al gevoerd zijn. 

Daartegen bestaat op zich geen bezwaar. Ik zal dus niet strikt de hand houden aan het halve uur dat wij 

hebben afgesproken. Het lijkt mij goed voor deze discussies iets meer ruimte te bieden, dit mede omdat 

meerdere leden van het college zullen moeten reageren. Het lijkt mij redelijk daarvoor enige tijd te 

nemen. 

Ik zal nu kort inventariseren welke moties en amendementen aan de orde zijn. Alle nog niet genoemde 

moties en amendementen zullen in de zogenaamde slotronde worden behandeld. 

Bij dit onderwerp is aan de orde: amendement 2 van de fractie van de SP. Dit amendement heeft 

betrekking op de sociale pijler. 

In het kader van de economische pijler zijn aan de orde: de moties A, C en L. 

In het kader van de pijler Andere overheid is motie B aan de orde en in het kader van de financiële 

kaders motie J. 

Ik wijs erop dat motie A als motie is gedefinieerd, maar dit bij nader inzien meer een amendement is dan 

een motie. Wij zullen daarover echter niet moeilijk doen. 

Dit betekent dat één amendement en zes moties in de slotronde inhoudelijk zullen worden behandeld. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Heb ik goed begrepen dat wij eerst vier ‘aftrappers’ krijgen en 

vervolgens een toelichting van het college? 

 

De voorzitter: Nee, na de vier aftrappers volgt het debat van de Staten en daarna geeft het college een 

toelichting. 
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De heer Jongsma: Het college geeft dus geen toelichting op het strategische verhaal. 

 

De voorzitter: Nee, het strategische verhaal ligt voor en u kunt daarover debatteren. Het college zal op 

dat debat reageren. 

 

De heer Geersing: Mijnheer de voorzitter. Ik wil een opmerking maken over de economische pijler, in 

welk kader wij de aftrap zouden doen. Wij willen daarbij ook het amendement over de biobrandstof 

betrekken. 

 

De voorzitter: Ik heb daarbij alleen de motie over bio-ethanol betrokken, omdat die motie rechtstreeks 

naar de economische pijler verwijst. De rest is naar mijn idee niet direct een pijlerdiscussie. 

Ik heb de moties A, C en L genoemd. Het amendement over de biobrandstof heeft volgens mij niet met 

de economische pijler te maken. Daarin wordt gevraagd om aardgasstations en het gebruik van 

biobrandstof in dienstauto’s 

 

De heer Van Daalen: Amendement 1 gaat over een toevoeging aan de economische pijler. Zo is het 

amendement bedoeld en zo is het ook omschreven. 

 

De voorzitter: Akkoord, amendement 1 is ook aan de orde. In het kader van de economische pijler 

spreken wij dus over amendement 1 en de moties A, C en L.  

De heer Walraven geeft nu de aftrap voor de discussie over de sociale pijler. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Flevoland is de snelst groeiende provincie van Nederland en 

de praktijk leert dat de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in dit soort situaties andere 

ontwikkelingen niet kunnen bijbenen, mede door het vermaledijde t-2-regime van het rijk. 

De belangrijkste diensten van de overheid, in het bijzonder het rijk, zijn van eminent maatschappelijk 

belang: onderwijs, zorg in al zijn verschillende vormen, betaalbare volkshuisvesting en vooral ook een 

goed openbaar vervoer. 

Mijn fractie heeft bij amendement voorgesteld de € 1, 5 miljoen van Andere overheid voor een pijler 

Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in te zetten. Ten gevolge van de schaalsprong zal Almere nog 

sneller gaan groeien dan nu al het geval is en de achterstanden zullen toenemen. Voor de zoveelste 

keer: dit is geen verwijt aan dit hard en bevlogen werkende college. Hier zien wij het beeld van een 

roeier die niet tegen de zeer sterke stroom op kan komen. Zeg niet als argumentatie om de sociale pijler 

af te wijzen dat al voortdurend op de rijksdeur wordt geklopt. Dat wordt met betrekking tot de pijlers 

economie en ruimtelijke ontwikkeling immers even zeer gedaan. Een brug rust op pijlers, de 

samenleving denkbeeldig ook. Eén daarvan moet volgens de fractie van de Socialistische Partij de van 

eminent belang zijnde sociale pijler zijn.  

In zekere zin is dit ook een socialistische pijler, “sociaal” en “socialistisch” liggen dicht bij elkaar. 

Als een opsomming van het betrekkelijk kleine aantal pijlers van de Flevolandse samenleving op papier 

komt te staan, moet daarbij naar onze mening ook een sociale pijler staan. Voor alle pijlers wordt hard 

op de rijksdeur geklopt – dat heb ik al gezegd – en ik vind dit dan ook geen argument om te zeggen dat 

de sociale pijler achterwege kan blijven. 

Een belangrijk argument voor een sociale pijler is natuurlijk ook het eigen provinciaal sociaal rapport van 

mei 2004. Ik zal niet herhalen wat daarin staat, dat heb ik al gezegd. Dat die tendens zich helaas 

voortzet weet iedereen. 

Mijn betoog wordt gesteund door iemand van onverdachte zijde, namelijk door de burgermoeder van 

Almere, mevrouw Jorritsma, voorheen een prominent VVD-lid. Wat ik zojuist heb gezegd, heeft zij in een 

radio-interview op zender 1 ook uitgesproken. Ik stel u nogmaals voor ons amendement te steunen. 

Waarom mijn fractie de pijler Andere overheid wil schrappen zal ik bij het desbetreffende blok inbrengen, 

tenzij u van mening bent dat ik dat nu moet doen. 

 

De voorzitter: De fractie van de ChristenUnie zal de aftrap geven voor de discussie over de 

economische pijler. 

 

De heer Geersing: Mijnheer de voorzitter. Wij willen in dit kader een tweetal punten aandragen, ten 

eerste de “Energy Valley”, waarvoor wij al vaker aandacht hebben gevraagd, en ten tweede Noord-

Flevoland. 

De ChristenUnie heeft al meerdere malen moties over biobrandstof ingediend. Wij zijn daarmee 

begonnen in het jaar 2004, maar hebben er in onze landbouwnota al melding van gemaakt dat wij 

daarmee aan de gang zouden gaan. In het afgelopen voorjaar hebben wij er eveneens aandacht voor 
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gevraagd en nu hebben wij wederom een motie over biobrandstof ingediend. Wij hebben altijd als 

insteek gekozen dat wij drie doelen nastreven: het milieu, een stukje ondersteuning van de landbouw en 

bedrijvigheid, met name gericht op het vitale platteland. Op dit moment wil ik vooral op de bedrijvigheid 

insteken, dat aspect komt ook in de motie naar voren: probeer in Flevoland bedrijvigheid op het gebied 

van biobrandstof binnen te halen. Mijn voornaamste vraag aan onze collega-Statenfracties is de 

volgende: hoe ver willen wij gaan? Wij geven een bedrag aan voor acquisitie, maar naar ons idee 

zouden wij gerust een heel eind verder kunnen gaan. Onze fractievoorzitter heeft wel eens gevraagd 

“waarom kopen wij niet gewoon bedrijven door daarvoor grond beschikbaar te stellen?”. Door 

GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie en het CDA is een amendement ingediend. Naar mijn idee zijn dit 

zaken die in elkaar kunnen worden geschoven. 

Ik kom bij mijn tweede onderwerp: Noord-Flevoland. De cijfers geven aan dat het nodig is dat daar iets 

gaat gebeuren. In het traject van het Omgevingsplan hebben wij aangegeven dat daar mogelijkheden 

liggen, in dit verband is bijvoorbeeld de vaarverbinding genoemd. Wij denken dat het goed zou zijn als 

daaraan een bedrag wordt gekoppeld. 

 

De heer Bogerd: U spreekt over Noord-Flevoland, maar in het amendement wordt uitsluitend de 

Noordoostpolder genoemd. Wat bedoelt u? 

 

De heer Geersing: Het gaat over de Noordoostpolder. 

 

De heer Van Daalen: Ik wil ervoor waken dat verwarring ontstaat. Het amendement over de biobrandstof 

is iets anders dan motie A. De heer Geersing heeft ook over motie A gesproken. Die motie gaat over 

stimulering van de Noordoostpolder. 

 

De heer Schaap: Mag ik de heer Van Daalen vragen of … 

 

De voorzitter: Nee, wij maken eerst de ronde van de aftrappers af , daarna begint het debat. 

 

De heer Schaap: Ik wil niet in debat gaan, ik wil de heer Van Daalen een vraag stellen. 

 

De voorzitter: Uw vraag kunt u in uw eigen bijdrage stellen. De aftrappers worden in beginsel niet 

geïnterrumpeerd.  

Aan de orde is de aftrap in het kader van de pijler Andere overheid. De heer Ruifrok heeft het woord. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik vraag mij af in welke positie ik mij nu bevind. Ik heb het gevoel 

dat ik de strategische pijler Andere overheid van het college moet verdedigen, terwijl ik daarmee niet in 

alle opzichten gelukkig ben. Ik zal proberen die stelling te adstrueren. 

Het is goed je te realiseren dat praten over de Andere overheid niet hetzelfde is als praten over de 

digitale overheid. Andere overheid is precies wat de term zegt: een andere overheid. Dat is ook de reden 

van mijn hartenkreet. Ik ben verbaasd over en soms ook heel teleurgesteld door de reacties van een 

aantal collega-fracties op het thema Andere overheid en de uitwerking daarvan in de strategische pijler 

Andere overheid. Met name ben ik verbaasd over de inbreng van de fracties die zich hebben afgevraagd 

of wij deze pijler wel moeten willen en hoe ver wij daarmee moeten gaan.  

Verbijsterd ben ik over het feit dat een aantal mensen kennelijk het gevoel heeft dat wij een snelle 

verandering in de samenleving, die op een revolutie lijkt, kunnen ontkennen. Ik doel op een ontwikkeling 

die dwingt tot samenwerking, netwerking en aansluiting bij professionals die al lang gedigitaliseerd zijn 

en bij burgers die in een heel snel tempo allerlei vormen van moderne techniek gebruiken, niet alleen bij 

hun informatievoorziening en serviceverlening, maar ook bij het uitwisselen van standpunten en dus het 

functioneren van de democratie. Die verbijstering wil ik in elk geval kenbaar maken. 

Ik ben van mening dat een impuls zoals verwoord in de strategische pijler Andere overheid absoluut 

onontkoombaar is, maar ben ook van oordeel dat de in deze strategische pijler verwoorde ambities heel 

beperkt zijn en eigenlijk veel groter zouden moeten zijn, willen wij voorbereid zijn op het uiteindelijk 

overkomen van een dreigende en absoluut reële kloof tussen burger en overheid op het gebied van de 

toegankelijkheid, bereikbaarheid en participatie op een moderne manier. Vanmorgen heb ik dat al 

aangegeven. Ik heb het nu niet alleen over de provinciale overheid, maar over het netwerk van instanties 

dat op dat gebied samenwerkt: andere overheden, organisaties op het gebied van zorg en organisaties 

op het gebied van cultuur en gezondheidszorg - ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen -, 

waarmee wij te maken hebben. 

De discussie die hier gevoerd wordt is een technische discussie over de vraag of de middelen een plek 

moeten vinden in de reguliere bedrijfsvoering of in een strategische pijler. Helder is dat de reguliere 
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bedrijfsvoering geen ruimte biedt voor het inlopen van de forse achterstand die Flevoland op dit gebied 

heeft. Na het beraad in de commissies heeft het college daarnaar op aandringen van de fracties 

nadrukkelijk gezocht en is het tot de conclusie gekomen dat, willen wij de noodzakelijke inhaalslag 

maken, de in deze pijler genoemde bedragen op tafel moeten komen. 

Voorts moeten twee extra stappen worden gezet. Wij moeten daarvan rendement zien in onze eigen 

werkwijze en in de reguliere bedrijfsvoering en om echt iets aan de Andere overheid te doen zouden wij 

daar bovenop een extra financiële en organisatorische impuls moeten zetten om in de toekomst aan 

werkelijke participatie en elektronische democratie toe te komen. Dat betekent dat ik huiver als ik de 

suggestie hoor dat wij de voor 2007 geraamde middelen kunnen aframen. Dat doe je om technische 

redenen en vervolgens haal je de inhoud volstrekt onderuit. Ik kan mij niet voorstellen dat wij dat op een 

verantwoorde manier kunnen doen. Met andere woorden: ik vind hetgeen het college in de strategische 

pijler Andere overheid voorstelt een noodzakelijke inhaalslag. Ik vind het een minimale slag en ben 

ervan overtuigd dat wij hierover in de reguliere bedrijfsvoering in de afgelopen periode te weinig ruimte 

hebben gevonden. Nu zeggen dat de voor die inhaalslag noodzakelijke middelen daar moeten worden 

gevonden kan niet. Een dergelijk voorstel vind ik onverantwoord. 

Mijn laatste opmerking. Als wij zien wat andere overheden, andere provincies maar ook andere 

overheden in de provincie Flevoland, aan de modernisering van de organisatie en het bestuur besteden, 

moeten wij constateren dat het bedrag dat Flevoland daarvoor uittrekt absoluut aan de lage kant is. 

 

De voorzitter: De heer Maenhout heeft het woord over het laatste blokje in dit cluster. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Eigenlijk ben ik van mening dat dit blokje als eerste aan de 

orde had moeten komen, maar de volgorde is niet zo belangrijk. 

Mijn fractie heeft in de commissievergaderingen en ook vandaag weer aangegeven dat zij worstelt met 

de vraag welke zaken onder strategische pijlers behoren te vallen en welke zaken als “regulier werk” 

moeten worden beschouwd. Het is niet gemakkelijk op die vraag een zwart/wit-antwoord te geven. Wij 

zijn van mening dat de Staten een kader moeten hebben dat hen in staat stelt zich daarover een oordeel 

te vormen.  

In de pijler Andere overheid zitten naar ons oordeel enkele elementen die bij de reguliere bedrijfsvoering 

thuishoren en wij vinden dat wij de daarvoor benodigde middelen niet uit de strategische reserve moeten 

halen, maar die middelen in de gewone begroting moeten worden gevonden. Omdat wij in de 

commissievergadering en ook vanmorgen nog met deze vraag hebben geworsteld, willen wij de Staten 

het voorstel voorleggen daarvoor zelf een kader aan te geven. Daartoe hebben wij een motie ingediend 

waarin wij stellen, dat alleen onder bepaalde voorwaarden uit de strategische reserve mag worden 

geput. Die voorwaarden, die hier en daar scherp zijn aangezet, zijn in deze motie verwoord. Wij zijn van 

mening dat wij, als het voorstel wordt gedaan uit de strategische reserve te punten, moeten afwegen of 

dat terecht is. Het gaat ons niet om de vraag of de in de pijlers voorgestelde zaken belangrijk zijn. Wij 

hebben vastgesteld dat dat zaken zijn die moeten gebeuren. Het gaat om de vraag hoe wij de daarvoor 

benodigde middelen gaan fourneren, regulier of niet regulier. Ik moet bekennen dat wij onze motie vrij 

strak hebben geformuleerd. In de overwegingen hebben wij bijvoorbeeld aangegeven, dat de omvang 

van het uit de strategische reserve te putten bedrag substantieel moet zijn en minimaal € 1 miljoen moet 

bedragen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat er Statenleden of collegeleden zijn die dat een erg hoog 

bedrag vinden en zich afvragen of het niet wat minder kan. De hoogte van het bedrag is voor ons niet 

hard, maar wij vinden wel dat het om substantiële bedragen moet gaan en sprake moet zijn van een 

projectmatige aanpak. Wat ons betreft kan het gaan om een besteding die over meerdere jaren wordt 

uitgespreid. Op die manier geven wij aan dat het niet gaat om middelen die voor regulier werk worden 

ingezet, maar om middelen die worden  ingezet voor extra zaken die wij doen ten behoeve van de 

ontwikkeling van Flevoland. Met deze aanpassing wil ik deze motie bij iedereen warm aanbevelen. 

 

De voorzitter: U bedoelt naar ik begrijp dat de woorden “minimaal € 1 miljoen”, die tussen haakjes staan, 

moeten worden geschrapt. Ik verzoek u deze aanpassing in motie J met de pen aan te brengen. Achter 

het één na laatste aandachtstreepje op de eerste pagina van de motie dienen de woorden “(minimaal € 

1 miljoen)” te vervallen. 

 

De heer Schaap: Ik vind dit een beetje een “Pechthold-reactie”. Ik zou mij kunnen voorstellen dat de 

VVD dit bedrag nu juist verhoogt. 

 

 De voorzitter: Wilt u het debat met die opmerking openen? 
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De heer Schaap: Als u mij daarvoor toestemming geeft doe ik dat graag. Ik ben er blij om dat u hebt 

ingegrepen want ik had de indruk dat het provinciehuis, conform het manifest van de Holland Acht, al 

bijna onder de slopershamer lag. Gelukkig is dat voorkomen, dat is een geruststellende gedachte. 

Ik wil mij graag aansluiten bij het pleidooi van de heer Ruifrok. De informatie die wij allen als parttime-

volksvertegenwoordigers hebben ontvangen over de dynamische ontwikkeling waarvoor het project 

“Andere overheid” is ingestoken, geeft aan dat de te maken inhaalslag een gegeven is. 

De relevante vraag die overblijft is de vraag: waar halen wij de daarvoor benodigde middelen vandaan? 

Met de heer Maenhout ben ik het eens dat de kaders waarbinnen strategische projecten worden 

geformuleerd eigenlijk vooraf moeten worden vastgesteld. Vandaar mijn voorstel: trek het maar op in 

plaats van het te schrappen. 

 

De heer Van Daalen: Mag ik de heer Schaap een vraag stellen, mijnheer de voorzitter? 

 

De heer Schaap: Liever niet! 

 

De heer Van Daalen: Daar gaat u niet over! 

 

De voorzitter: Dan sta ik het toe! 

 

De heer Van Daalen: Heb ik goed begrepen dat de heer Schaap zegt, dat hetgeen in de pijler “Andere 

overheid” is omschreven van strategisch belang is? Als ik ernaar kijk, constateer ik dat het in feite gaat 

om de implementatie van drie informatievoorzieningsystemen. Het gaat gewoon om ICT-implementatie. 

Dat is wat in die pijler staat. Ik vraag mij af of wij ICT-implementatie als strategisch moeten aanduiden. 

Met de heer Ruifrok ben ik het eens dat wij als overheid strategisch anders moeten omgaan met 

hetgeen bij de burgers gebeurt. Vandaar dat wij gezegd hebben: kom met goede projecten die daarop 

aansluiten. De rest is naar mijn mening gewoon luchtfietserij. 

 

De heer Schaap: Volgens mij komt het fietsen in een andere motie aan de orde. 

 

De heer Van Daalen: Je kunt af en toe in de lucht fietsen. 

 

De heer Schaap: U handelt met voorkennis op het gebied van de ICT en zegt dat het vooral om 

implementatie gaat. 

Er is een verschil tussen middelen en doel. Volgens mij heeft de heer Ruifrok het doel toegelicht en om 

dat doel te bereiken zijn geldmiddelen nodig. Dat is een uitvoeringskwestie en daarover… 

 

De heer Van Daalen: Wat merkt de burger van de uitvoering van deze strategische pijler? 

Wat is uw verwachtingspartroon? 

 

De heer Schaap: Laat u zich eens verrassen! Laten wij wachten tot het project is afgerond. 

Het is heel simpel: in het addendum dat ons later is toegestuurd is aangegeven wat het effect van deze 

investering zal zijn. Over de inzet van de middelen en de techniek kunnen wij spreken. Ik ga ervan uit 

dat het college daarvoor open staat, maar ik heb er geen behoefte aan die aspecten tot in cijfers achter 

de komma te regelen. In het addendum wordt daarover veel gezegd. De relevantie van deze beweging 

is evident. De overheid kan niet met postduiven werken.  

Wat heeft de burger eraan? De burger krijgt hierdoor 24/7 open huis door digitale bereikbaarheid. Waar 

die middelen in de begroting worden versleuteld is volgtijdelijk, de doelstelling is helder en de aftrap door 

de heer Ruifrok is conform de geest van deze strategische pijler. Gelet op het door ons ontvangen 

addendum bij deze strategische pijler heb ik er vertrouwen in, dat het college dit goed zal oppakken. 

In mijn eerste termijn heb ik uitvoerig betoogd dat ruimtelijke en economische ontwikkelingen het primaat 

dienen te hebben. Dat heeft een aantal redenen. Eén van de belangrijkste redenen is dat het provinciaal 

bestuur, mede op basis van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, op deze terreinen 

doorzettingsmacht heeft en het gescheiden lopen van de trajecten economische impuls en ruimtelijke 

ordening geen slim toekomstperspectief is. Omdat de provincie zich in het strategische pijler-stuk van 

GS heeft uitgesproken voor een ontwikkelingsplanologie als huisstijl en cultuur lijkt mij dat bij uitstek het 

instrumentarium dat zal moeten worden ingezet voor het koppelen van die twee beleidsterreinen. 

Hiervoor wordt veel bestuurlijke capaciteit ingezet en er zijn veel beleidsterreinen en ambtelijke 

structuren die hiervoor beschikbaar zijn. Het aanbrengen van een koppeling zal voor een meerwaarde 

zorgen. 
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Om dat beleid met middelen vorm te kunnen geven, heb ik in de vorm van een motie het 

Omgevingsplanfonds geïnitieerd. Het is belangrijk dat hiervoor middelen gefourneerd worden. 

Aangezien de discussie over de vraag onder welke titel wij aan het sparen zijn een semantische 

discussie is – die discussie hebben wij ook over de Zuiderzeelijn gevoerd –, wil ik dit voorstel van harte 

aanbevelen. Laten wij onder dat motto gaan sparen. Daar ligt immers de regiefunctie van de provincie 

en die functie zal in de komende jaren zelfs in verhevigde mate bij de provincie blijken te liggen. Daar 

komt de dynamiek vandaan die wij graag op de gebieden economie en werkgelegenheid zien bij een 

integrale gebiedsbenadering. 

 

De voorzitter: Voor de helderheid: de heer Schaap heeft gesproken over motie G, die ik bij de slotronde 

heb ingedeeld. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Ik ben onder de indruk van het pleidooi van de PvdA-fractie voor 

de pijler “Andere overheid”. Wij hadden het zelf niet beter kunnen zeggen. De heer Maenhout kijkt naar 

zijn achterban… 

 

De heer Keur: Ik geef rugdekking! 

 

De heer Crebas: Daartoe bent u uitstekend in staat! 

Nogmaals, ik ben onder de indruk van de wijze waarop de PvdA-fractie het belang van de pijler “Andere 

overheid” heeft neergezet. Ik meen begrepen te hebben dat de VVD inhoudelijk achter deze pijler staat, 

maar kritiek heeft op de manier waarop het college daarvoor middelen wil voteren. 

Heb ik goed begrepen dat de heer Maenhout de slag die hij wil maken, de nadere kaderstelling waarvan 

wij op zichzelf voorstanders zijn, voor het jaar 2007 wil vaststellen? Met andere woorden: juicht hij de 

huidige systematiek voor het toedelen van middelen toe? 

 

De heer Maenhout: “Toejuichen” is een groot woord. Wij leggen ons neer bij de huidige systematiek van 

het toedelen van middelen bij de aangepaste pijler “Andere overheid” met een bezuiniging van naar ik 

meen € 125.000,-. Diep in mijn hart vraag ik mij af of wij dit uit de strategische middelen moeten doen, 

maar wij willen geen gaten in de begroting schieten en daarom gaan wij er voor 2006 mee akkoord. De 

begroting 2007 is een andere zaak, daarin zullen deze kaders onverkort moeten worden gehandhaafd. 

Ik denk dat de pijler “Andere overheid” in deze vorm dan niet door ons zal worden gesteund. 

 

De heer Van Daalen: U hebt het een aantal malen over het schieten van gaten in de begroting gehad. 

Deze strategische pijlers staan niet in de begroting. Als wij deze pijler niet op de door het college 

voorgestelde manier implementeren, schieten wij dus geen gat  in de begroting. 

 

De heer Maenhout: Dat is waar, maar wij hebben met elkaar vastgesteld dat deze strategische projecten 

al in 2005 begonnen is. 

 

De heer Van Daalen: Bent u het niet met mij eens dat dit bij reguliere begrotingswijziging kan worden 

ingevoerd? 

 

De heer Maenhout: Als de daarvoor benodigde middelen beschikbaar zouden zijn, zou ik die vraag met 

“ja” beantwoorden, maar dat is niet het geval. 

 

De heer Van Daalen: Dat betekent dat de gelden hiervoor in 2005 uit de strategische reserve worden 

gehaald. 

 

De heer Jongsma: Ik heb de heer Maenhout horen zeggen dat hij een duidelijk onderscheid wenst te 

maken tussen regulier en niet regulier. Laat hij dat uitgangspunt nu vallen? 

 

De heer Maenhout: Ik ben er blij om dat de discussie over dit punt nog even wordt aangezet. Wij hebben 

gezegd niet met terugwerkende kracht tot begin 2005 aan de voorstellen tot het doen van onttrekkingen 

aan de strategische reserve te willen komen. Dat willen wij doen op basis van de kaderstelling waarover 

wij een motie hebben ingediend. Natuurlijk zou het mooier zijn geweest als wij die kaderstelling een jaar 

eerder zouden hebben gehad, maar dat is niet de realiteit. Op dit moment gaan wij akkoord met de 

begroting 2006 en het voorstel van het college voor de pijlers uit de strategische reserves te putten. 

Vanaf het begrotingsjaar 2007 willen wij dat echter alleen nog op basis van een duidelijke kaderstelling 

doen. 
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De heer Van Daalen: Dat betekent dat de VVD ermee akkoord gaat dat wij in 2006/2007 voor de pijler 

“Andere overheid” wel uit de strategische reserves putten. Daarvoor behoeven wij niet naar de 

strategische kaders te kijken. 

 

De heer Maenhout: In de laatste opdracht in de motie staat dat in 2007 de middelen voor “Andere 

overheid” vanwege de te behalen efficiency-effecten best uit de reguliere begroting kunnen komen. 

 

De heer Jongsma: Wat u nu zegt is strijdig met wat u in uw eerste termijn hebt gezegd. In uw eerste 

termijn hebt u zelfs de vrees uitgesproken dat de opcenten hiervoor moeten worden verhoogd. Bent u 

die zorg nu kwijt? 

 

De heer Maenhout: Ik denk dat u niet goed naar mij hebt geluisterd. Ik heb niet de vrees uitgesproken 

dat de opcenten zullen moeten worden verhoogd, ik heb gezegd dat dat niet mag gebeuren. 

 

De heer Jongsma: U stelde dat de begroting zo krap is, dat nu al naar dit wapen wordt gegrepen, wat 

niet veel goeds voor de toekomst belooft. 

 

De heer Maenhout: Dat is correct, ik ben het er niet mee eens dat naar dat wapen wordt gegrepen. 

 

De heer Jongsma: Dat daarnaar wordt gegrepen of dat daarnaar moet worden gegrepen? 

 

De voorzitter: Ik denk dat het standpunt van de VVD helder is. 

 

De heer Ruifrok: De stellingname van de heer Maenhout met betrekking tot het jaar 2007 impliceert dat 

wij het bedrag, dat nu in het kader van de strategische pijler “Andere overheid” is geraamd op andere 

vormen van beleid zullen moeten bezuinigen oftewel onze inkomsten zullen moeten verhogen. Dat vind 

ik een boeiend gegeven.  

Ik vraag mij af wat wij met deze discussie boven tafel halen. De vorm-discussie begrijp ik, maar als je de 

noodzaak onderschrijft en dat uitdrukkelijk onderstreept door akkoord te gaan met het voorstel voor 

2006, vraag ik mij af waar de aarzeling zit met betrekking tot 2007. Wij zijn het erover eens dat het 

voorstel van het college niet helemaal eigenlijk is, maar ik vind dat de heer Maenhout een alternatief 

moet bieden. 

 

De heer Maenhout: Ik vind het een prachtige taakstelling voor het college ervoor te zorgen dat het deze 

bedragen in 2007 binnen de reguliere begroting beschikbaar krijgt. 

 

De heer Crebas: In de commissie heb ik al aangegeven dat wij het begrip “pijler” niet moeten 

verabsoluteren en nu niet moeten uitspreken dat dit de strategische pijlers voor de komende vijf of tien 

jaar zijn. Ik denk dat wij daarnaar ieder jaar opnieuw moeten kijken en stel voor het volgend jaar het 

begrip “zuil” te hanteren. Dat is een heel ander begrip. Ik denk aan de socialistische zuil die alle pijlers 

vervangt. Dat is het pleidooi van de Socialistische Partij, waarmee wij het niet eens zijn. 

Als ik niet zou zijn geïnterrumpeerd, zou ik hebben betoogd dat de… 

 

De heer Walraven: De heer Crebas moet mij geen woorden in de mond leggen die ik niet heb 

uitgesproken. Ik heb voorgesteld een pijler in te ruilen om een andere pijler in het leven te kunnen 

roepen. De andere twee pijlers mogen van ons blijven bestaan, wij zijn het daarmee voor 95% eens. 

 

De heer Crebas: Een brug kan inderdaad ook op twee pijlers rusten, dat ben ik wel met u eens. 

Ik stel vast dat de PvdA, de VVD en D66 het erover eens zijn dat de pijler “Andere overheid” essentieel 

is, wat betekent dat het voorstel van de SP die pijler voor een andere pijler in te ruilen moet vervallen. 

Ik wil nog even een brug leggen naar de derde pijler, de economische pijler. Wij hebben altijd gezegd dat 

de economische pijler als een onderbouwing van onze sociale statuur moet worden gezien. Zonder 

economische ontwikkeling is er geen werkgelegenheid en geen sociaal beleid. 

 

De heer Slicht: Mijnheer de voorzitter. Nadat ik geluisterd heb naar deze uitgebreide discussie over de 

pijler “Andere overheid” wil ik het graag over de Flevolandse burgers hebben. Ik wil aandacht vragen 

voor de sociale component in het verhaal.  

Laat ik beginnen met een herhaling van een uitspraak die wij eerder hebben gedaan: “Solidariteit en 

mogelijkheden voor kansarmen zijn begrippen in de sociaal-democratie, van essentieel belang en 
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daarom richtinggevend voor de PvdA in Flevoland. Doelgroepen als jongeren, ouderen, minderheden en 

gehandicapten verdienen onze nadrukkelijke aandacht. Het zijn juiste deze groepen in onze 

samenleving die door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren in de problemen zijn geraakt. In 

Flevoland geldt dat in het bijzonder door de achterblijvende uitkeringen voor onze groeiende bevolking.” 

Ik sluit mij aan bij wat de SP-fractie hierover heeft gezegd. Ik heb mij even afgevraagd of de letters “SP” 

voor “Socialistische Partij” of voor “Sociale Pijler” staan. Het is natuurlijk de Socialistische Partij die 

hierover het woord heeft gevoerd. 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in mei van dit jaar heeft de CDA-fractie een motie ingediend, 

die erop was gericht tot een vierde pijler te komen. Die motie heeft geen meerderheid gehaald en wij 

moeten vaststellen dat een soortgelijk voorstel het vandaag ook niet zal halen. Ik doel op het 

amendement van de Socialistische Partij. Dat betekent niet dat de Staten geen eigen 

verantwoordelijkheid hebben als het om deze onderwerpen gaat. Wij hebben wel degelijk een eigen 

verantwoordelijkheid en zullen die verantwoordelijkheid met name in de commissie samenleving nemen. 

Als wij één commissie hebben die duaal weet te presteren, dan is het wel die commissie. 

Er zijn twee onderwerpen die ik nu graag aan de orde wil stellen. Ik zou wel een half uur over dit 

onderwerp kunnen spreken, maar ik denk ik u daarmee niet blij zou maken en ook mijn collega-

Statenleden niet. 

Ik koppel het eerste onderwerp aan onze flyer, onze folder, over de tweede jeugd van Flevoland. Wij 

maken ons ernstig zorgen over de jongeren in onze provincie. Het aantal jongeren in onze provincie 

neemt met name in gemeenten zoals Almere en Lelystad behoorlijk toe, wat inhoudt dat ook de 

problematiek van de jongeren toeneemt. Ik doel hierbij op jongeren die vaak kansarm op de 

arbeidsmarkt komen en op de hoge cijfers met betrekking tot de uitval uit het voortgezet onderwijs, 

waardoor veel jongeren zonder opleiding uit het voortgezet onderwijs komen. Wij moeten er niet aan 

denken dat hier eenzelfde soort situatie zal ontstaan als waarvan op dit moment onder jongeren in 

Frankrijk sprake is. Dit is een onderwerp waarop wij later in de commissie zeker zullen terugkomen. 

Ik kom bij het tweede onderwerp dat ik vandaag aan de orde wil stellen. In mijn mailbox kreeg ik een 

motie die in de Staten van Overijssel is aangenomen, een motie ingediend door de CDA- en de PvdA-

fractie over de problematiek rondom de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Als er één wet is 

over de invoering waarvan wij ons zorgen hebben te maken, is het deze wet, waaraan vele aspecten 

kleven. Ik denk bijvoorbeeld aan de problematiek van de pleegzorg, de mantelzorg, 

volkshuisvestingsbeleid en woon/zorgvoorzieningen. Ik denk terug aan de vorige Statenperiode, waarin 

mijn fractiegenote mevrouw Van Hulten samen met anderen, onder andere de fracties van het CDA en 

de ChristenUnie, initiatieven heeft genomen om tot woon/zorgvoorzieningen te komen. Op het gebied 

van de WMO staan ons veel vragen en problemen en ook uitdagingen te wachten. In dit verband denk ik 

met name aan Dronten en Lelystad. Het onderwerp dak- en thuislozen speelt in dit kader ook een rol. Zo 

kan ik nog wel even doorgaan. Wij hebben ons erbij neergelegd dat de vierde pijler er niet zal komen, 

maar dat neemt niet weg dat wij in de komende periode, in het komende jaar, daar waar nodig aan de 

weg zullen timmeren. 

 

De heer Jongsma: Wat is de financiële component van uw betoog? 

 

De heer Slicht: Die is er niet, wij stellen niet voor tot een vierde pijler te komen. Als wij de Staten een 

initiatiefvoorstel terzake voorleggen, zullen wij daarbij uiteraard een dekking aangeven. 

 

De heer Crebas: Mag ik vaststellen dat u ontevreden bent over het structurele niveau van de inzet van 

het huidige college op dit gebied? 

 

De heer Slicht: Ik was van plan daarover een opmerking te maken op het moment waarop de heer 

Jongsma mij interrumpeerde. 

Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Walraven, die stelde dat zijn opmerkingen over dit onderwerp 

niet als kritiek op het college en zeker niet als kritiek op Gedeputeerde Bos moeten worden opgevat. De 

heer Bos gaat zeer voortvarend te werk bij het leggen van contacten in het Haagse om allerlei zaken 

voor elkaar te brengen. Onze woorden moeten als een ondersteuning van Gedeputeerde Bos en het 

college worden gezien. Wij moeten de kar samen trekken. 

 

De heer Van Wieren: Begrijp ik goed dat de PvdA er spijt van heeft, dat zij in mei niet voor de motie van 

het CDA over de vierde pijler heeft gestemd? 
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De heer Slicht: Nee, wij hebben daar geen spijt van. Ik zal u uitleggen waarom niet. Op de toen door ons 

aan het college gestelde vraag hoe het ermee stond kregen wij als antwoord dat bij de behandeling van 

de begroting in de pijlers voldoende aandacht zou worden geschonken aan de sociale component. 

 

De heer Van Wieren: Is de PvdA het met mij eens dat in de pijlers met geen woord over de sociale 

component wordt gesproken? 

 

De heer Slicht: Dat ben ik met u eens, maar ik heb daarover van u niets gehoord. Het verbaast mij dat 

de CDA-fractie daarover niets heeft gezegd. 

 

De heer Van Wieren: Misschien was de PvdA nog te veel onder de indruk van de taart die wij hebben 

aangeboden om dat te horen, maar ik heb daarover wel degelijk iets gezegd. Ik stel de heer Slicht voor 

mijn betoog nog eens na te lezen. 

 

De heer Slicht: Ik wil mijn betoog afsluiten met de opmerking dat wij, waar wij dat nodig achten, op eigen 

initiatief, eventueel samen met andere fracties, in de commissie samenleving met voorstellen op dit 

gebied zullen komen. De voorzitter van deze commissie zou ik willen vragen dit onderwerp regelmatig 

op de agenda te plaatsen. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik zal een stemverklaring afleggen. De hiervoor gevoerde 

discussie toont aan hoe belangrijk het is dat wij ten aanzien van de reserve strategische en 

ontwikkelingsprojecten een onderbouwing hebben. Wat is dat voor een reserve en wanneer putten wij 

daaruit? Als dat nu al zou vastliggen, zouden wij daaruit voor de pijler “Andere overheid” niet hebben 

kunnen putten. Anderzijds: het werk moet gebeuren. Ik zie de elektronische overheidsdienstverlening als 

een middel om het beleid richting de bevolking uit te dragen. Of het nu uit de linker- of uit de rechterzak 

komt, het moet gebeuren.  

Wij zijn blij met de motie van de VVD waarin wordt voorgesteld vast te leggen wanneer en waarvoor wij 

uit de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten putten. Wij zullen deze motie graag steunen. 

Onzes inziens is dit één van de belangrijkste moties die wij vandaag behandelen. 

In amendement 1 wordt uitsluitend over de Noordoostpolder gesproken. Ik herinner mij dat er een 

Noordoostpolder was voordat de provincie Flevoland bestond. Sinds het ontstaan van de provincie 

Flevoland spreken wij over Noordelijk, Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Als in dit amendement uitsluitend 

op de gemeente Noordoostpolder wordt gedoeld, zullen wij er tegen stemmen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ook wij ondersteunen de motie van de VVD van harte. Wij 

hebben ons in onze bijdrage afgevraagd waarmee wij voor wat betreft de reserves bezig zijn. Dat wij op 

deze manier een pas op de plaats maken vind ik uitstekend. Het is wel jammer dat wij hetgeen in de 

motie wordt voorgesteld niet eerder hebben gedaan. Wij wisten in mei al dat er strategische pijlers zaten 

aan te komen en iedereen was daarover toen laaiend enthousiast. Dit is mijn korte samenvatting van wat 

in die vergadering naar voren kwam. Misschien is men dat niet helemaal met mij eens… 

 

De heer Maenhout: Ik stel u voor de notulen van die vergadering eens na te lezen. 

 

De heer Van Daalen: Dat zal ik doen. 

De heer Slicht heeft zeer behartigenswaardige woorden gesproken. In onze bijdrage in eerste termijn 

hebben wij gezegd, dat het sociale gezicht van de provincie Flevoland naar onze mening op dit moment 

goed vertegenwoordigd is. Dat is ook in de commissie aan de orde geweest. Het gaat op dit moment 

goed en daarom is het de vraag of wij daarin op dit moment meer geld zouden moeten stoppen. Als 

volgend jaar blijkt dat wij dit beter op een andere manier kunnen aanpakken, vindt de PvdA ook de 

ChristenUnie aan haar zijde. 

De verwijzing van de heer Slicht naar de folder “Tweede jeugd” heeft mij enigszins bevreemd. Die folder 

heeft absoluut niets met de sociale component te maken. Sterker nog … 

 

De heer Slicht: Ik veronderstel dat u mijn woordspeling niet goed hebt begrepen, maar het is ook 

mogelijk dat ik niet duidelijk ben geweest. Met mijn opmerking over “Tweede jeugd” heb ik een koppeling 

willen leggen met de jongeren in onze provincie. Het aantal jongeren in onze provincie neemt snel toe 

omdat wij een jonge bevolking hebben. Mijn opmerking had niets met de inhoud van dat stuk te maken. 

 

De heer Van Daalen: Ik begrijp dat elke relatie op louter toeval berust. 
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Bij dit onderwerp hoort nog een ander element dat naar mijn mening onder de korenmaat is gebleven. Ik 

doel op hetgeen wij voor Noordoostpolder zouden willen doen. Mijn collega Geersing heeft daarover het 

een en ander gezegd. In de richting van de heer Bogerd merk ik op dat wij op Noordelijk Flevoland 

doelen. Dat wil ik graag heel duidelijk stellen. Ik ben van mening dat wij te weinig aandacht voor 

Noordelijk Flevoland hebben, ook in deze ronde weer. Wij praten allemaal over hetgeen zuidelijk van de 

Ketelbrug gebeurt, maar ook dit gebied verdient onze aandacht. Ik ben van mening dat dit deel van onze 

provincie onvoldoende onze aandacht krijgt. Vandaar dat wij de Staten in motie A vragen ook in het 

noordelijke gebied te investeren. Laten wij daar bijvoorbeeld een bedrag van € 150.000,- investeren. Dat 

is niet gigantisch veel, maar ik denk dat wij door het nemen van dit besluit de Gedeputeerde een eind op 

weg helpen bij het streven ook in Noordelijk Flevoland iets te gaan betekenen. 

In dit verband denk ik ook aan de werkgelegenheid en de vraag of de mensen die in Noordelijk 

Flevoland wonen in sociaal opzicht een goed leven leiden. Ik ben niet zo enthousiast over de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid in onze provincie. Toevallig werd gisteren op de luchthaven een 

staatje gepresenteerd, waaruit blijkt dat het op dit moment niet zo goed gaat met de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid. Dat geldt met name voor Lelystad, maar zeker ook voor Noordoostpolder. Ik roep de 

Staten daarom van harte op voor deze motie te stemmen. 

 

De heer Schaap: Ik wil u vragen waarom u, gelet op de omvang van het door u geschilderde probleem, 

zo’n laag bedrag wenst te fourneren. Sterker nog: is het niet beter dit punt een integraal onderdeel van 

de economische pijler te maken? Daarbinnen kunnen de condities worden ingebracht voor een 

evenredige verdeling tussen de verschillende delen van onze provincie. Ik heb het gevoel dat bij de SGP 

het idee leeft dat de inwoners van de gemeente Urk niet aan bot zullen komen. Of dat juist is horen wij 

wel van de heer Bogerd. Waarom stelt de ChristenUnie de Staten voor voor een goed idee slechts € 

150.000,- te fourneren? Dat is toch een bedrag waarmee wij de Gedeputeerde met goed fatsoen niet op 

pad kunnen sturen. 

 

De voorzitter: De bijl valt over precies drie minuten … 

 

De heer Walraven: Ik ben u nog een verklaring schuldig over “Andere overheid” mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: U hebt uw ronde gehad. 

 

De heer Walraven: U hebt zojuist mijn opgestoken vinger niet gezien. 

 

De voorzitter: Ik geef nog een korte ronde van niet meer dan één minuut per persoon. Mij is gevraagd de 

tijd in het oog te houden en wij zijn nu drie kwartier met dit onderwerp bezig. 

 

De heer Nijenhuis: Mijn motie is nog niet aan de orde geweest. 

 

De voorzitter: Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. De andere sprekers zijn daarop niet ingegaan. 

 

De heer Keur: U hebt een aantal inleiders het woord gegeven, maar mij nog niet. 

 

De voorzitter: Ik geef nog het woord aan de heren Walraven, Nijenhuis, Goossens en Van Wieren en 

daarna is het “Schluss”. 

 

De heer Keur: U ziet mij altijd, maar nu niet. Ik ben er wel! 

 

De voorzitter: Akkoord. Ik ga het rijtje af en wij zien wel hoe laat het wordt. Ik verzoek u het kort te 

houden. 

 

De heer Walraven: Misschien ligt het aan het feit dat wij allebei Piet heten! 

Ik zal het kort houden, dat bent u van mij gewend. “Andere overheid” zou ik willen vervangen door 

“Andere overbodigheid”. 

De SP-fractie is van mening dat uit het voortreffelijke burgerjaarverslag, dat wij twee maal hebben 

mogen ontvangen, blijkt dat grote verbeteringen tot stand zijn gebracht op het gebied van 

dienstverlening aan de burgers. Wij zijn ervan overtuigd dat die ontwikkeling op de goede weg en zelfs 

met verhoogde snelheid zal doorgaan. Zo nodig kan dat wat ons betreft met extra financiële impulsen 

gebeuren. Zoals gezegd vinden wij de pijler “Andere overheid” overbodig. 
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Wij hebben nog een ander probleem met “Andere overheid”, een probleem dat ook de heer Van Daalen 

aanhaalde. U wilt het bijna helemaal over de digitale boeg gooien, terwijl wij op digitale wijze 35 tot 40% 

van onze inwoners niet bereiken. Bij mijn vrijwilligerswerk voor de plaatselijke hulpdienst van mijn partij 

ben ik brieven tegengekomen waaronder staat “Deze brief is automatisch tot stand gekomen en daarom 

niet ondertekend”. Dat is nog tot daar aan toe, maar ik vind het onjuist dat in die brieven niet eens een 

telefoonnummer is vermeld van een persoon die gebeld kan worden als men naar aanleiding van een 

brief een vraag wil stellen. Sterker nog: in de brieven staat zelfs geen naam van een contactpersoon en 

ook geen postadres. Het adres staat alleen op de envelop, die mensen vaak weggooien. Als dat is wat 

met “Andere overheid” wordt beoogd, dan lust ik er nog wel een paar! 

“Andere overheid” betekent ook minder regels. Ik zal het heel kort houden: het nieuwe zorgstelsel met 

alle regels over toeslagen zal rampen opleveren. Dat zullen wij het volgend jaar wel merken. 

Ik sluit mij van harte aan bij de woorden van de heer Slicht. Dat zou ik bijna vergeten. Ik wil dit zeker 

gezegd hebben. 

Wij gaan akkoord met de motie van de VVD over de strategische reserves. Wij gaan ervan uit dat de 

VVD ook bedoelt dat voor de financiering van taken, die eigenlijk niet tot de provinciale taken behoren, 

evenmin uit de strategische reserves mag worden geput.  

 

De heer Nijenhuis: Mijnheer de voorzitter. Van abstract naar wat meer concreet. De binnenvisserij is 

tussen wal en schip geraakt. De vissers zelf hebben te weinig geld voor vernieuwing. Het Rijksinstituut 

voor Visserij Onderzoek ziet kansen voor vernieuwing, maar de EU stelt hiervoor geen gelden 

beschikbaar omdat dit geen concrete zaak is en het Ministerie van LNV vindt dat de sector het zelf moet 

doen. Als wij een bedrag fourneren waarmee een onderzoek kan worden opgestart, zullen de vissers 

wellicht kansen kunnen ontwikkelen die ertoe kunnen leiden, dat zij hun eigen sector uit het slop kunnen 

halen. Er is ook een ecologische component: de Chinese wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeft 

zijn indringers vanuit het buitenland, die de ecologie van de binnenwateren behoorlijk onder druk zetten 

en het zou goed zijn als die indringers zouden worden gevangen. 

Wij zouden graag zien dat ook de binnenvisserij iets meer dan tot nu toe meetelt binnen de provinciale 

organisatie. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik begin met een constatering. In mijn bundeltje is in onze 

motie over economisch beleid – ik ben de letter kwijt – een storende fout geslopen. Het laatste deel van 

onze motie ontbreekt. Ik denk dat met kopiëren een fout is gemaakt. Er zou moeten staan: “en draagt 

het college op met ingang van de begroting 2007 ten aanzien van het thema economisch en 

arbeidsmarktbeleid op basis van nader te bepalen speerpunten te komen tot een samenhangend en 

geïntegreerd beleid en daartoe over te gaan in samenspraak met de commissie werk.” Ik weet niet of 

deze woorden ook in de andere bundels ontbreken, maar dit is de essentie van onze motie. 

Naar aanleiding van de betogen van verschillende partijen – ik noem onder andere het betoog van het 

CDA en de VVD – constateer ik, dat de economische ontwikkelingen een belangrijk speerpunt zijn voor 

deze partijen. Dat geldt ook voor de PvdA-fractie. Het CDA sprak over het leggen van het accent op de 

economie en de VVD-fractie noemde de economie speerpunt nummer één. Ook GroenLinks heeft in dit 

opzicht een standpunt ingenomen. GroenLinks sprak over een koppeling van de beleidsvelden 

economie en ruimtelijke ontwikkeling. Ik denk dat dit een interessante gedachte is. Door koppeling en 

bundeling van instrumenten kunnen wij de effectiviteit van ons beleid verhogen. Wij moeten niet alleen 

strooien met geld, maar ook daadwerkelijk zaken voor elkaar brengen. 

GroenLinks sprak eveneens over bundeling en verweving van verschillende factoren, ook in ruimtelijke 

zin: waterberging, natuur, ecologie en economie. Dat spreekt mij aan. Dit is een andere insteek van de 

GroenLinks-fractie dan de insteek die wij in het verleden van haar hoorden. Wat de GroenLinks-fractie 

hierover naar voren heeft gebracht sluit aan bij ons verhaal over “Tweede jeugd Flevoland”. Dit is wel 

een bewuste verwijzing. In “Tweede jeugd Flevoland” vragen wij specifiek aandacht voor zaken als 

infrastructuur, natuur, wonen, economie, recreatie, waterhuishouding, landbouw en zandwinning. Al 

deze zaken willen wij aan elkaar koppelen. De gedachten, die hierover door diverse fracties naar voren 

zijn gebracht, zouden hen ertoe moeten brengen in te stemmen met onze motie over economisch beleid. 

In de voorjaarsbeschouwingen hebben wij al aangegeven dat wij ervoor pleiten dat in de reguliere 

begrotingen vanaf 2007 bewuste keuzen zullen worden gemaakt, analoog aan de keuzen die nu in de 

pijlernotities gemaakt worden. Kunnen wij niet komen tot een substantiële impuls in de economische 

sfeer en een samenhangend en eenduidig economisch en arbeidsmarktbeleid ontwikkelen? Wij hebben 

daarvoor een aantal punten genoemd. Waarin zijn wij goed in Flevoland? Waar liggen de kansen? Hoe 

sluiten zaken aan op rijks- en Europees beleid? Welke thema’s hebben grote effecten op 

werkgelegenheid en het bruto regionaal product? Waarin zit het grootste multipliereffect? Ik zou het 

college willen uitdagen vanaf 2007 met een dergelijke gerichte beleidsvorming met betrekking tot het 
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thema economie te komen en vraag onze collega-fracties onze motie te ondersteunen, zodat wij 

concreet vorm kunnen geven aan een samenhangend beleid op dit terrein. 

Dat betekent dat wij niet kunnen meegaan met bijvoorbeeld de motie van D66 over visserijbeleid en de 

motie van de ChristenUnie over structuurversterking in Noordelijk Flevoland. Wij zijn van mening dat aan 

deze moties sympathieke ideeën ten grondslag liggen, maar wij pleiten ervoor zaken in samenhang met 

elkaar te bekijken en te bezien waar de grootste effecten kunnen worden behaald. 

 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. Ik bespeurde zojuist dat bij enkele fracties vragen leven 

over onze visie op de wijze waarop de kosten van “Andere overheid”gedekt moeten worden. Ik wil in 

twee zinnen uitleggen wat wij bedoeld hebben te zeggen. De incidentele component van € 1.375.000,- 

voor de jaren 2005, 2006 en 2007 kan wat ons betreft ten laste worden gebracht van de reserve 

strategische en ontwikkelingsprojecten. De structurele component zal ten laste moeten komen van de 

reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals verwoord in motie G. 

 

De heer Keur: Mijnheer de voorzitter. Ik heb de heer Geersing horen zeggen dat het wellicht verstandig 

zou zijn amendement 1 en motie H in elkaar te schuiven. Hij vroeg de Staten daarop te reageren en … 

 

De voorzitter: Ik stel u voor dit te bespreken tijdens de schorsing, die waarschijnlijk door de heer 

Maenhout zal worden aangevraagd. 

 

De heer Keur: Behandelen wij motie H en amendement 1 niet bij deze cluster? 

 

De voorzitter: Nee. 

 

De heer Keur: Wat u wilt! 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Een korte reactie op de strategische pijlers. Ik begin met de 

financiering. Met inachtneming van de door de VVD-fractie aangebrachte wijziging, waarin is 

aangegeven dat het gaat om substantiële bedragen, en haar opmerking over “Andere overheid” kunnen 

wij met de motie van de VVD meegaan. 

Dat is echter voor de toekomst. Dat betekent dat wij nu nog enige ruimte hebben, die wij willen benutten 

om voor de economische pijler nog het een en ander te doen. Derhalve kunnen wij niet met motie A 

instemmen. 

Over de pijler “Andere overheid” hebben wij al het nodige gezegd. De VVD heeft daarover ook 

opmerkingen gemaakt. Wij zijn van mening dat de kosten van “Andere overheid” uit de reguliere 

begroting moeten worden gedekt voor zover het structurele zaken betreft. De PvdA heeft hierover in 

haar tweede termijn een aantal opmerkingen gemaakt en wij zijn daarop in onze eerste bijdrage kort 

ingegaan. “Andere overheid” betekent dat wij op een andere manier moeten gaan werken, maar “Andere 

overheid” betekent ook: weet wat je met elkaar hebt afgesproken. 

Ik begrijp wel dat de woordvoerder van de GroenLinks-fractie een grapje maakte toen hij stelde, dat het 

er in het kader van de Holland Acht op lijkt dat het provinciehuis zal worden gesloopt. Wij hebben 

afgesproken dat een verbouwing zal plaatsvinden, wat betekent dat moet worden gesloopt en gebouwd. 

Dat geldt ook voor “Andere overheid”, ook dat is slopen en bouwen. Zaken die wij op dit moment doen, 

zullen wij straks niet meer of op een andere manier gaan doen. Dat betekent dat voor “Andere overheid” 

ook gelden beschikbaar zijn in de reguliere begroting. 

Nog een korte opmerking over de sociale pijler. In het voorjaar hebben wij geprobeerd een vierde pijler 

in het leven te roepen, de sociale pijler, maar voor dat voorstel was er toen geen meerderheid. Om die 

reden hebben wij daarover een korte opmerking gemaakt. In zo’n situatie is het politiek niet correct 

uitvoerig bij dit onderwerp stil te staan. Het verbaast ons dat de PvdA, die hierover destijds nogal wat 

opmerkingen maakte, het debat nu deze kant op probeert te trekken. Wij denken dat de PvdA last heeft 

van krokodillentranen. Het is jammer dat de toezegging, dat in de pijlers het een en ander over de 

sociale component zou worden opgenomen, niet is nagekomen. Wij hebben gezegd dat wij onze 

collega-Statenleden en de leden van het college zullen houden aan hetgeen zij eerder hebben 

uitgesproken en wij hen op hun daden zullen beoordelen. 

Het sociaal beleid komt in diverse punten naar voren en wij roepen het college op bij de behandeling van 

de Voorjaarsnota te komen met een rapportage over allerlei zaken die vallen onder wat wij de vierde 

pijler noemen, de sociale component. Wij willen graag van het college horen wat op dat gebied gebeurt. 

 

De heer Slicht: De heer Van Wieren maakte de opmerking dat wij krokodillentranen huilen. Ik wijs hem 

erop dat wij op dit moment niets anders zeggen dat hetgeen wij bij de behandeling van de Voorjaarsnota 
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gezegd hebben. Het lijkt erop dat de CDA-fractie claimt, dat zij in mei is gekomen met een motie die het 

– helaas voor het CDA – niet heeft gered. De heer Van Wieren herinnert aan de toezegging van het 

college dat de sociale component herkenbaar in de pijlers zou worden opgenomen en heeft evenals wij 

geconstateerd, dat dat niet het geval is. Over die teleurstelling heb ik vandaag van de heer Van Wieren 

niets gehoord. Daarover heb ik wel iets gezegd. Ik ben van mening dat de CDA-fractie zichzelf serieus 

moet nemen. Als haar vragen in de voorliggende stukken niet zijn gehonoreerd, is zij verplicht daarbij 

vandaag uitvoeriger stil te staan dan zij dat tot nu toe nu heeft gedaan. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Wij hebben in twee commissies, de commissie 

bestuur en de commissie samenleving, over de vierde pijler gesproken. Het lijkt er nu op dat hierover 

opnieuw verwarring is ontstaan. Opgemerkt is dat de toezegging zou zijn gedaan dat de sociale 

component in de pijlers terug te vinden zou zijn. Wij hebben dat nagegaan en geconstateerd dat in de 

commissie bestuur hooguit is gezegd dat in het collegebeleid voldoende sociale componenten zijn terug 

te vinden. Die uitspraak is vastgelegd. Wij hebben niet toegezegd dat in de pijlers sociale componenten 

zichtbaar zouden zijn. Dat is wat in de commissie bestuur is gezegd, in de commissie samenleving is 

hierover niet gesproken. 

 

De voorzitter: De heer Van Wieren werd geïnterrumpeerd. Is de hij klaar met zijn betoog? 

 

De heer Van Wieren: Ik wil graag het laatste wat ik gezegd heb herhalen: wij verwachten in het voorjaar 

een rapportage van het college, waarin zal zijn aangegeven wat met betrekking tot de sociale 

component gebeurt. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: In de commissie samenleving, waarin een groot deel van het sociaal beleid 

aan de orde komt, wordt heel regelmatig over van alles gerapporteerd. Als de heer Van Wieren in het 

voorjaar een rapportage wil ontvangen, zal hij moeten aangeven waarover die rapportage zal moeten 

gaan, wie die rapportage moet gaan verzorgen, wat die rapportage mag kosten en wat wij met de 

resultaten daarvan gaan doen. 

 

De heer Van Wieren: Het maken van die rapportage mag niets kosten. Laat dat duidelijk zijn. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Dat kan niet. U kunt niet een opdracht geven en erbij zeggen, dat de 

uitvoering van die opdracht niet wordt betaald. Zo werkt het hier niet. Als mensen in dit huis zo’n 

rapportage moeten maken, zullen zij daarvoor andere werkzaamheden moeten laten liggen.  

 

De heer Van Wieren: Het is niet de bedoeling dat wij een lijvig rapport krijgen. Het gaat ons om een 

overzicht op een A4-tje, waaruit wij kunnen afleiden welke aspecten onder het sociaal beleid vallen en 

wat wij op dit gebied doen. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Ik stel voor dat u zich hierover door uw fractiegenoten laat informeren. Elke 

maand krijgen wij op één A4-tje en soms wel meer een overzicht van alles wat op het gebied van het 

sociaal beleid gebeurt en dat overzicht wordt door de Gedeputeerde van een mondelinge toelichting 

voorzien. Mijn fractie zit niet op nog meer onderzoeken te wachten. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag terugkomen op het onderwerp “Andere overheid”. 

Wij steunen dat plan niet en kunnen ons zeker niet vinden in het voorstel de middelen voor dekking 

ervan uit de strategische reserves te halen. 

De VVD heeft een motie over de aanwending van strategische middelen ingediend. Wij vinden het goed 

dat wordt vastgelegd welke regels wij daarbij gaan toepassen. Wij zullen deze motie dan ook steunen, 

maar ik maak hierbij de kanttekening dat het niet gaat om het onttrekken van middelen voor het project 

“Andere overheid”. 

 

De voorzitter: Ik wil nu het college in de gelegenheid stellen een bijdrage aan het debat te leveren en dat 

zal ik doen in de volgorde waarin de aftrappen hebben plaatsgevonden. 

Ik begin bij het punt sociaal. Gedeputeerde Bos heeft het woord 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Kennelijk is het nodig dat ik nog eens herhaal wat 

het college over dit onderwerp heeft gezegd. Het college heeft in het voorjaar en tot twee keer toe in de 

commissie aangegeven, dat naar de mening van het college op dit moment op drie terreinen extra 

impulsen nodig zijn. Welke terreinen dat zijn, is gevoeglijk bekend. Dat wil niet zeggen dat wij op andere 
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terreinen niets doen, niets gaan doen of een asociaal beleid voeren. Het is de Staten en het college er 

veel aan gelegen dat in onze provincie op sociaal gebied het nodige gebeurt en dat gebeurt ook. In de 

richting van de heer Van Wieren merk ik op dat het overzicht daarvan niet op één A4-tje is samen te 

vatten. 

Op dit moment hebben wij voldoende ruimte voor het doen van investeringen waar dat nodig is. Wij 

hebben bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt over investeringen in de jeugdzorg en in de 

strategische reserve zit geoormerkt geld voor hoger onderwijs en voor de IJsselmeerziekenhuizen. 

Kortom, voor het reguliere werk zijn voldoende middelen beschikbaar. 

In een later stadium komen wij nog over de € 100 miljoen voor Almere te spreken. Ik heb aangegeven 

dat daarbij uiteraard de thema’s leefbaarheid, zorg, welzijn, onderwijs en sport aan de orde zullen 

komen. 

Al een aantal malen heb ik aangegeven dat wij, indien zich ontwikkelingen voordoen die wij op dit 

moment niet kunnen overzien en zich kansen aandienen om op genoemde terreinen te investeren, zeker 

niet zullen nalaten ons tot de Staten te wenden. Ik had begrepen dat het bij dit soort investeringen om 

bedragen boven € 1 miljoen moet gaan, maar helaas is die grens komen te vervallen. Als zich kansen 

voor Flevoland voordoen, zullen wij uiteraard voorstellen aan het college voorleggen. 

De PvdA-fractie heeft gezegd in de komende tijd op een aantal zaken te zullen terugkomen. Als 

voorbeeld noemde de PvdA de WMO. Uiteraard deelt het college de zorgen die daarover leven. Wij 

kunnen allemaal vaststellen dat de ontwikkelingen op dat gebied moeizaam zijn. 

Ook de gemeenten hebben zorgen over de invoering van de WMO en wij steunen de gemeenten ook 

waar mogelijk, zowel ambtelijk als bestuurlijk, maar ik wil benadrukken dat dit een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid is. Dat geldt overigens voor meer thema’s die de heer Slicht noemde. Bij de 

uitvoering, bijvoorbeeld op het gebied van de dak- en thuislozenzorg, zien wij dat wij, als wij als provincie 

iets willen doen, daarin substantiële bedragen zullen moeten investeren en over de inzet van die gelden 

duidelijke afspraken zullen moeten maken met de betrokken gemeenten. Wij moeten ervoor waken dat 

een verwarrende rolverdeling ontstaat. 

Ik nodig de heer Slicht van harte uit de onderwerpen die hij noemde in de commissie aan te snijden, 

maar benadruk dat wij met betrekking tot een aantal van de door hem genoemde thema’s goed moeten 

bepalen welke rol de gemeenten en welke rol de provincie te vervullen heeft en wat een bepaald 

beleidsterrein ons in financiële zin waard is. Met af en toe kleinschalige financiële betrokkenheid redden 

wij het niet en ik vind het ook niet verantwoord – ambtelijk niet en naar de gemeenten toe niet – op basis 

daarvan een rol te spelen. Wij moeten ervoor waken verwachtingen te wekken die wij niet kunnen 

waarmaken. 

Over de WMO hebben wij regelmatig contact met de gemeenten, maar misschien is het goed daarnaar 

nog eens opnieuw te kijken om te bepalen hoe de stand van zaken is en hoe de gemeenten op de 

invoering van de WMO anticiperen. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De ChristenUnie heeft gevraagd naar de stand 

van zaken met betrekking tot “Energy Valley”. Allereerst wil ik erop wijzen dat wij die term niet kunnen 

claimen, omdat zij al in Groningen is vastgelegd. 

Ik kan de Staten melden dat met een drietal bedrijven concrete gesprekken gaande zijn over een 

energiecentrum – dat is een werknaam –, waar bedrijven die bezig zijn met innovaties op het gebied van 

duurzame energie elkaar kunnen ontmoeten. Toepassingen van duurzame energie zouden daar een 

plek kunnen krijgen en kennis over toepassingen van duurzame energie kan daar worden uitgewisseld. 

Wij zijn daarmee druk bezig en het ziet er goed uit. De bedrijven waarmee wij hierover gesprekken 

voeren, hebben aangegeven dat zij zeker interesse hebben voor het daadwerkelijk opzetten van zo’n 

centrum en wij hopen begin juli tot een intentieverklaring met de marktpartijen te komen. 

Ik kom bij de motie van de ChristenUnie over de economische pijler in relatie tot het noordelijk deel van 

Flevoland. Op dit moment gaat het college ervan uit dat het budget dat wij daarvoor nu hebben 

merkbaar kan neerslaan in Noordelijk Flevoland. Daarom hebben wij vooralsnog geen behoefte aan 

deze motie. 

De PvdA pleit voor meer samenhang in het economisch beleid naar het model dat wij volgden bij het 

opstellen van de economische pijler. In de komende vergadering van de commissie werk is het 

Regionaal Economisch Ontwikkelingsplan Flevoland – het REOF – voor 2006 aan de orde. Dat is 

eigenlijk een overbruggingsstuk, want voor 2007 en verder komen wij met een nota Economie, die op 

het nieuwe Omgevingsplan gebaseerd zal zijn. De beoogde aanpak van die nota is conform de aanpak 

van de pijlers en sluit dus aan bij de motie van de PvdA, die wij dan ook graag verwelkomen. In de nota 

Economie zal de fractie van GroenLinks haar aanbeveling herkennen economische en ruimtelijke 

ontwikkeling te bevorderen op basis van deskundigheid, moed, visie en natuurlijk ook het nieuwe 

instrumentarium. 
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De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik zal reageren op motie L van D66 en 

amendement 1 van onder andere de VVD. 

De motie van D66 over de problematiek op het gebied van de visserij is natuurlijk een sympathieke 

motie. Overigens is niet alleen de problematiek van de IJsselmeer-visserij aan de orde, maar kampt ook 

de Noordzee-visserij met problemen. Het college heeft naar aanleiding van een in de commissie 

gevoerde discussie besloten uit te schrijven wat wij aan de problematiek van de visserij doen. Ik doel op 

zowel de IJsselmeer-visserij als de Noordzee-visserij. Ik verwacht dat de notitie hierover in 

januari/februari in de commissie zal kunnen worden behandeld. In die notitie zullen wij aangeven op 

welke terreinen wij actief kunnen zijn. 

D66 geeft in de motie aan dat LNV en het bedrijfsleven afhaken. Wij hebben het over het IJsselmeer, 

dus er zijn meer provincies die in dezen een rol kunnen spelen. Ons wordt voorgesteld een bedrag van € 

30.000,- voor een onderzoek vrij te maken. Ik ben van mening dat dit niet alleen ons probleem is en dit 

verzoek ook aan LNV moet worden voorgelegd. Wij zullen intern nog discussiëren over de vraag wat wij 

voor de IJsselmeer-visserij en de Noordzee-visserij kunnen doen en de uitkomst daarvan kunnen wij bij 

onze discussie betrekken. Intussen ga ik door met LNV en het  RIVO, dat het onderzoek kan doen. Het 

RIVO is gelinkt aan het “Animal Science Park”, dus dat is dichtbij huis. Dat is mijn voorstel. Ik ontraad 

deze motie, maar ik betrek haar graag bij de discussie die in januari/februari in de commissie zal worden 

gevoerd. 

Dan kom ik nu bij amendement 1… 

 

De heer Keur: Zojuist heb ik u gevraagd of ik iets over amendement 1 mocht zeggen.  

 

De voorzitter: Amendement 1 is wel aan de orde, maar motie H niet. Ik heb nadrukkelijk gezegd dat 

amendement 1 wel aan de orde is. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik kan heel kort zijn, mijnheer de voorzitter. Als de Staten de 

voorgestelde dekking acceptabel vinden, kunnen wij de motie overnemen. 

 

De heer Keur: Ik ben het niet met u eens, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Dat spijt mij ontzettend, maar ik heb van het begin af aan gezegd dat amendement 1 aan 

de orde is en motie H niet. 

 

De heer Keur: Nee, mijnheer de voorzitter. Naar aanleiding van de aftrap van de heer Geersing heb ik u 

gevraagd of ik amendement 1 en motie H met elkaar kon verbinden. De heer Geersing heeft namelijk 

gevraagd of met de moties over de biobrandstof iets zou kunnen worden gedaan. Op die vraag wil ik 

antwoord geven, maar u geeft mij daartoe niet de gelegenheid. 

 

De voorzitter: In de veegronde en tijdens de schorsing die mogelijk nog zal plaatsvinden hebt u alle 

kansen om te bezien of de motie en het amendement samengevoegd kunnen worden. Motie H komt in 

de slotronde aan de orde, amendement 1 is nu aan de orde. Op voorstel van uw eigen fractievoorzitter 

wordt nu nog niet over de moties en amendementen gestemd. Dat doen wij pas na de veegronde. 

 

De heer Keur: Natuurlijk ga ik akkoord met wat u zegt, maar ik ben het niet met u eens. 

 

De voorzitter: Na een korte bijdrage van mijn kant zal de heer Dijksma de ronde van het college 

afsluiten. 

Over het  onderwerp “Andere overheid” zal ik vanuit de bestuurlijke invalshoek een enkele opmerking 

maken en de heer Dijksma zal er zo dadelijk vanuit de financiële invalshoek op reageren. 

Voor 99% kan ik mij aansluiten bij het betoog van de heer Ruifrok. Natuurlijk is het programma dat wij 

hebben neergezet vooral gericht op de externe oriëntatie met behulp van ICT. Dat is geen interne 

bedrijfsvoering, daarover wil ik heel helder zijn. Daarover hebben wij het niet als wij over het programma 

“Andere overheid” spreken. In dat kader hebben wij het over de externe oriëntatie van deze provincie 

naar haar ketenpartners, de burgers en de bedrijven en instellingen waarmee wij een relatie hebben. Het 

is van grote betekenis dat wij ons met een inhaalslag voorbereiden op de wijze, waarop die omgeving 

ons benadert en gaat benaderen. Als wij dat sprongetje omhoog niet maken om vervolgens op een 

hoger structureel niveau terecht te komen, lopen wij het grote risico dat de provincie “quantité 

négligable” wordt in de publieke sector. Ik benadruk dat wij als provincie het middenbestuur vormen wat, 

als het om bepaalde zaken gaat, niet de meest prominente positie is. 
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Deze inhaalslag zal weinig efficiencywinst opleveren, het is echt een kwaliteitsslag, voor wat betreft 

dienstverlening aan de ene kant en transparantie en benaderbaarheid aan de andere kant. Inzicht in de 

informatie waarover wij beschikken kan van grote waarde zijn voor de maatschappelijke partijen om ons 

heen en die informatie zal op een moderne manier ontsloten moeten worden willen wij de 

maatschappelijke meerwaarde van de informatie, waarover wij door ons werk volop beschikken, 

daadwerkelijk in de samenleving kunnen laten neerslaan. Vanuit dat oogpunt bezien onderschrijf ik 

nogmaals gezegd het betoog van de heer Ruifrok. Ik ben voorzitter van de stuurgroep e-provincie, 

waarin de twaalf provincies samenwerken om de provincies in overheidsland een beetje beter op de 

kaart te krijgen in dit spel. Dit is een heel nieuw krachtenveld, waarin de provincies echt daadkrachtig 

aanwezig moeten zijn om niet weggespeeld te worden, maatschappelijk niet en in de publieke sector 

niet. 

 

De heer Van Daalen: Ik wil u hierover één vraag stellen, mijnheer de voorzitter. Liepen u ook de rillingen 

over de rug toen u naar de bijdrage van de VVD luisterde? De VVD stelde immers dat de hiervoor 

benodigde bedragen in 2007 uit de reguliere begroting zullen moeten komen. 

 

De voorzitter: Mij lopen inderdaad de rillingen over de rug, maar de heer Dijksma zal daarop ingaan. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik zag in de zaal enige mensen hoopvol kijken 

toen u stelde dat ik ga afsluiten. Dat is natuurlijk niet het geval, dat geldt alleen voor dit onderdeel van 

ons debat. 

Het is een beetje verrassend dat de Gedeputeerde financiën nu pas aan het woord komt. Misschien is 

dat een goed teken … 

 

De voorzitter: In de slotronde krijgt u van mij als eerste het woord. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik zie het als een goed teken dat nog geen zware financiële punten 

aan de orde zijn gekomen.  

De pijlers zullen een forse financiële impuls geven. In de commissie bestuur heb ik gezegd dat wij 

misschien beter over impulsen hadden kunnen spreken dan over strategische pijlers. Dat getuigt van 

voortschrijdend inzicht. Met betrekking tot de pijlers hebben wij heel duidelijk keuzen gemaakt en 

rekening gehouden met wat de organisatie aan kan. Dat is natuurlijk een belangrijk punt van 

overweging. Wij moeten ervoor waken de bedrijfsvoering zo enorm op te jagen dat de organisatie het 

werk niet meer kan behappen. Wij hebben ons bewust niet tot een periode van een jaar beperkt. Een 

periode van een jaar houdt naar onze mening een bepaalde mate van toevalligheid in omdat er altijd 

overloop is. 

Dat brengt mij bij de totalen van de heer Van Daalen. De heer Van Daalen heeft de neiging op een 

bijzondere wijze te rekenen. Sprekend over de pijlers stelde hij dat 16% al in 2005 is uitgegeven. Ik kan 

de heer Van Daalen zeggen dat wij slechts 2,5% van hetgeen heeft plaatsgevonden hebben 

aanbesteed. Dat is alles en dat is geen 16%. Het schuiven binnen de jaren is natuurlijk een belangrijk 

element. Wij hebben slechts een beperkt deel aanbesteed, namelijk het onderzoek naar ruimte voor het 

vliegveld en daarnaast is een stukje aanbesteed voor klantgerichte overheid, waarin opleiding en een 

deel cultuurverandering zitten. 

 

De heer Van Daalen: Ik ben er blij om dat te horen. Uit uw documentatie tot op dit moment is echter iets 

anders gebleken. Daarin is een staatje opgenomen van de bedragen die u in 2005 zou willen uitgeven 

en u zegt nu dat dat niet zal lukken en al die bedragen naar 2006 verschuiven. Dat is wat ik uit uw 

woorden heb begrepen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Misschien voor een deel ook naar 2007, die verschuiving is mogelijk. 

Wij leggen de Staten eerst een begrotingswijziging voor en gaan daarna pas verplichtingen aan. De 

verplichtingen die wij zijn aangegaan kunnen wij in de reguliere begroting opvangen. Daarmee bied ik 

echter geen handvat, want daardoor zullen andere dingen moeten blijven liggen. Ik wil dit duidelijk 

stellen. 

U, mijnheer de voorzitter, hebt al duidelijk aangegeven wat het verschil is tussen reguliere zaken en 

“Andere overheid”. 

Ik wil graag op de structurele lasten van € 216.000,- ingaan. Dat is een ernstig probleem, ik zie niet hoe 

wij dit bedrag binnen de nullijn kunnen opvangen. Het doel is verbetering dienstverlening, dat doel past 

in de keten. Wij zullen software en hardware moeten aanschaffen en daarvoor zullen wij jaarlijks 

licentiebedragen moeten betalen. Wij zullen de hardware ook moeten onderhouden en verder zullen wij 
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de training en ontwikkeling van onze medewerkers actief ter hand moeten nemen. Als ik zie wat wij 

daarvoor hebben uitgetrokken en wat wij uit de normale bedrijfsvoering aan training en opleiding van 

medewerkers doen, moet ik vaststellen dat wij daarvoor zeker in vergelijking met andere provincies 

weinig middelen beschikbaar hebben. De ruimte die wij daarvoor hebben is  erg krap. Het lukt ons niet 

uit dat bedrag van € 216.000,- het grootste deel van de kosten van opleiding en training plus de jaarlijkse 

bijdrage aan e-provincie ad € 30.000,- te betalen. Wij kunnen dat zeker niet patsboem in één keer 

realiseren. Natuurlijk houden wij de efficiency in het oog, maar het verhogen van de efficiency is niet ons 

primaire doel. Ons primaire doel is verbetering van de bedrijfsvoering en het beter passen in de keten. 

Het bedrag van € 1.375.000,- dat wij hiervoor hebben opgenomen is zeer beperkt, zeker in vergelijking 

met de bedragen die andere provincies hiervoor uittrekken. 

Ik heb horen spreken over een tweedeling tussen de mensen die wel en de mensen die niet met 

computers werken. De provincie heeft daarmee rekening gehouden. In de nieuwbouw komen in de 

ontvangstruimte computers te staan waar mensen kunnen worden begeleid en worden geholpen met het 

invullen van stukken, het verkrijgen van informatie etcetera. Wij houden daarmee heel duidelijk rekening. 

Het verbaasde mij niet dat de heer Ruifrok een enthousiast verhaal heeft gehouden over de e-

provincies. De heer Meijer had dat betoog ook kunnen houden. Zij participeren in het Hanzepassage-

project in welk kader heel verrassende zaken naar voren komen. Ik ben één keer in Sheffield op bezoek 

geweest. Wij zeggen wel eens dat Engeland heel ouderwets is, maar op dit gebied is men ons een heel 

eind vooruit. Dat is echt ongelooflijk, in vergelijking daarmee zijn wij archaïsch bezig en hebben wij nog 

een lange weg te gaan. 

De GroenLinks-fractie heeft een opmerking gemaakt over het OO-traject. Dit OO-traject was 

voornamelijk gericht op procesbeheer en nu gaan wij naar procesontwikkeling. Dat is totaal iets anders, 

wij gaan veel meer op proces en niet langer op afdeling sturen. Dat dit op enig moment implicaties kan 

hebben voor de organisatie moge duidelijk zijn, wij kennen immers het gezegde “structuur volgt 

strategie”. Dat hoeft niet het geval te zijn, maar die mogelijkheid is aanwezig. 

De strategische reserve. De heer Maenhout heeft min of meer lachend aangegeven dat hij niet helemaal 

consequent is, omdat hij nu nog wel € 75.000,- voor biobrandstoffen aan de strategische reserve wil 

onttrekken. Ik herinner mij een motie over de jonge boer voor wie daar ook middelen uit moeten komen. 

Wij hebben allemaal boter op het hoofd. 

De heer Maenhout heeft de zinsnede over een uitputting van minimaal € 1 miljoen geschrapt. 

Ik moet vaststellen dat de Staten een bijzonder slecht geheugen hebben. De heer Van Daalen, die mijn 

naam noemde, wijs ik erop dat in de Statenvergadering van mei, twee maanden na de vergadering van 

3 maart waarin wij de nota Strategische en Ontwikkelingsreserve hebben besproken, de pijlers aan de 

orde zijn geweest. Conform de financiële verordening bespreken wij die nota eens in de vier jaar in grote 

lijnen en stellen wij de kaders vast. De randvoorwaarden voor de reserve ontwikkelings- en strategische 

projecten, die wij hebben samengevoegd, zijn daarbij vastgesteld. Eerst hadden wij twee aparte 

reserves. Uit de ontwikkelingsreserve konden wij “klein geld” halen, de strategische reserve was voor het 

grote geld bedoeld. Ik wil de vastgestelde voorwaarden nu best voorlezen, maar de Statenleden kunnen 

de voorwaarden beter zelf nog eens nalezen. Dat lijkt mij verstandig. De voorwaarden komen in grote 

lijnen met de in de motie genoemde voorwaarden overeen. Wij hebben afgesproken dat wij voor de 

invulling en de benutting van de reserve een meerjarenplan zullen opstellen. Wij wachten daarmee 

totdat het CEBEON-rapport gereed is, dat rapport moet ons contractueel op 1 december worden 

aangeboden. Bij het vergaren van cijfers van een aantal andere provincies is enige vertraging ontstaan, 

maar ik veronderstel dat wij de conclusies van CEBEON in januari in de commissie zullen kunnen 

bespreken. Het lijkt mij goed dan ook over kaderstelling en dergelijke van gedachten te wisselen. 

In de motie staat echter nog veel meer, daarin wordt onder andere over het bedrag van € 216.000,- 

gesproken. Ik moet zeggen dat het college geen behoefte heeft aan deze motie. Wij zien niet hoe wij de 

consequenties van het daarin gestelde in het jaar 2007 kunnen opvangen. Het gaat hierbij om lasten die 

doorwerken, ik zeg dit ook met het oog op de nullijn. 

Aan motie A, de motie van de ChristenUnie over het EPD-programma en de Flevolandse economie, 

hebben wij op dit moment geen behoefte omdat wij de Staten een samenhangend geheel aan pijlers 

hebben voorgelegd. 

Motie B van de ChristenUnie ontraden wij. Dat moge duidelijk zijn en ook amendement 2 wordt door het 

college ontraden. 

 

De heer Jongsma: Kunt u aangeven hoe de strategische impulsen zich tot de nullijn-motie verhouden? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Die staan naast elkaar. Buiten het structurele bedrag van € 216.000,- 

zijn er geen andere structurele zaken. Het is natuurlijk wel mogelijk dat in het kader van projecten 
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besluiten worden genomen die ertoe zullen leiden, dat wij bepaalde dingen gaan doen. Daar zitten wij 

met z’n allen bij en daar zullen wij met z’n allen over praten. 

 

De heer Jongsma: Ik heb begrepen dat het bedrag van € 216.000,- met name voor opleidingen en 

dergelijke zal worden ingezet. Daarbij gaat het toch niet om nieuwe mensen? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Dat bedrag zal worden besteed aan opleidingen van in dienst zijnde 

mensen en het up to date houden van onze bestanden, licenties en onderhoud van hardware.  

 

De heer Jongsma: U trekt dus geen nieuwe mensen aan. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Het is best mogelijk dat wij nieuwe mensen aantrekken, maar dat 

doen wij alleen als “oude” mensen weggaan. 

 

De voorzitter: Is er behoefte aan een tweede ronde van de zijde van de Staten? Na die ronde zal ik de 

vergadering kort schorsen opdat wij ons even kunnen vertreden en na de schorsing gaan wij over tot de 

slotronde. Als u deze schorsing ook gebruikt om over de slotronde te overleggen, behoef ik de 

vergadering niet twee maal te schorsen. 

 

De heer Nijenhuis: Gezien het antwoord van Gedeputeerde Dijksma zullen wij ons voorstel aanhouden 

tot de door hem aangekondigde bijeenkomst in januari of februari. 

 

De voorzitter:  Bedoelt u uw motie over de wolhandkrab? 

 

De heer Nijenhuis: Ja, mijnheer de voorzitter. 

 

Motie L maakt, aangehouden zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Vanmorgen wilde ik de heer Maenhout interrumperen, maar dat 

heb ik niet gedaan. 

Mijns inziens staat op pagina 140 van de programmabegroting een saldo voor bestemmingen van  

€ 8.625.000,-. Ik wil nu iets zeggen over de plussen en niet over de tekorten praten. Daar wordt de 

Gedeputeerde altijd heel opgewekt van. 

Alle marginale gesprekken over de tekorten die wij denken te hebben, liggen volgens mij in dezelfde 

sfeer als de uitspraken van Minister Zalm, die last lijkt te hebben van het Colijn-syndroom en 

voortdurend vreest dat onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Zijn beeldvorming is een andere dan de 

werkelijkheid. Mijn vraag aan de Gedeputeerde is of hij kan bevestigen dat de vermogenspositie van 

onze provincie riant is. Vanochtend heb ik het statement naar voren gebracht dat het saldo voor 

bestemmingen  inclusief de post onvoorzien op meer dan € 8,5 miljoen uit komt. Daaronder ligt de 

thematiek dat de vermogenspositie van de provincie – reserves en voorzieningen – zo riant is, dat wij in 

de komende jaren een oplopende vermogenspositie zullen hebben. Volgens mij is het cruciaal dat de 

Staten met een andere beeldvorming over de financiële mogelijkheden en de vermogenspositie van de 

provincie naar huis gaan en daarvoor een besluit nemen over de ruimte die er is… 

 

De voorzitter: Ik wil u nu afkappen Dit is een onderdeel dat in de slotronde aan de orde komt. Het 

onderwerp dat u aan de orde stelt heeft niets met de pijlerdiscussie te maken. Maar goed, de vraag is 

gesteld. De Gedeputeerde kan de vraag van de heer Schaap nu beantwoorden, maar hij kan dat ook in 

de slotronde doen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik zal de vraag van de heer Schaap meteen beantwoorden. 

Als ik vorig jaar niet zo voorzichtig zou zijn geweest, zouden wij de gelden, die wij naar verwachting in 

het kader van de motorrijtuigenbelasting zouden ontvangen, hebben uitgegeven. Ik heb geen verklaring 

van een accountant of van de Belastingdienst dat het goed is. Wij gaan daarom voorzichtig met deze 

gelden om. Het overschot dat in deze post zit heeft voor het grootste deel betrekking op de eenmalige 

post motorrijtuigenbelasting. Het is de Staten bekend dat wij vanuit de rente jaarlijks € 1,5 miljoen aan de 

reserves toevoegen.  

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik wil dit moment benutten om een stemverklaring over motie J 

af te leggen. Dit lijkt mij daarvoor het geëigende moment. 
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Het zal helder zijn dat de fractie van de Partij van de Arbeid motie J niet zal ondersteunen. Wij hebben 

daarvoor twee argumenten. Ik zal de door de Gedeputeerde gemaakte opmerkingen over de door ons 

gemaakte afspraken over de reserve strategische ontwikkelingsprojecten niet herhalen. Het 

voornaamste argument is dat het bedrag van € 216.000,- van het project “Andere overheid” in 2007 

structureel doorwerkt. Een motie waarin wordt voorgesteld afspraken te maken over de wijze waarop wij 

met zo’n reserve omgaan, wordt er nu en passant ingefietst. Dat is een vermenging die ik niet juist vind 

en de consequentie van het schrappen van de € 216.000,- vind ik niet acceptabel.Vandaar dat mijn 

fractie tegen motie J zal stemmen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie meent enige discrepantie te ontdekken tussen 

hetgeen Gedeputeerde Greiner naar voren heeft gebracht en hetgeen door Gedeputeerde Dijksma is 

gezegd. De heer Greiner heeft gezegd dat er in de economische pijler voldoende ruimte is om ook nog 

iets in het noordelijk deel van onze provincie te doen. In de stukken is dat niet terug te vinden, maar de 

Gedeputeerde heeft aangegeven dat hij daarvoor ruimte ziet. De heer Dijksma heb ik horen zeggen dat 

nu een uitgebalanceerd voorstel voorligt en daarin zie ik ineens geen ruimte meer voor het noordelijk 

deel van de provincie. Ik vraag mij af naar wie ik moet luisteren. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Omdat ik na de heer Greiner het woord heb gevoerd, lijkt het mij goed 

de vraag van de heer Van Daalen als eerste te beantwoorden. Ik heb dit onderwerp vanuit het financiële 

perspectief benaderd. Dat is mijn motivering geweest. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Ik wijs erop dat de economische pijler een thematische insteek heeft: 

innovatie en internationalisering. De insteek van de economische pijler is niet gebiedsgericht. 

Wij gaan ervan uit dat wij met het huidige budget voor wat betreft deze twee thema’s ook merkbaar het 

goede kunnen doen voor de economie van Noord-Flevoland. Dat is de toelichting. 

 

De voorzitter: Hebben wij deze cluster hiermee voldoende bediscussieerd? 

 

De heer Schaap: Ik heb nog een vraag aan de ChristenUnie over de motie inzake de Noordoostpolder. 

Als de heer Van Daalen consequent is, zou hij deze motie moeten aanhouden. Als de strategische pijler 

inclusief de ontwikkelingsimpuls Noordoostpolder is – voor die pijler is € 1 miljoen gereserveerd en de 

Gedeputeerde heeft aangegeven dat dat inclusief is –, zou hij de € 125.000,- waarvan in de motie 

sprake is daar, populair gezegd achteraan gooien. Dat lijkt mij niet conform zijn eigen uitspraken. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de heer Van Daalen in dit stadium geen behoefte heeft aan een reactie op 

deze opmerking. 

De vergadering is geschorst.  

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

Op grond van de afstemming die tussen de fractievoorzitters en de voorzitter van de Staten heeft 

plaatsgevonden, gaan wij deze slotronde in met een reactie van de zijde van het college op de 

overgebleven onderwerpen. Vervolgens kunnen de Staten op de beantwoording door het college 

reageren en daarna… 

 

De heer Walraven: Mag ik een voorstel van orde doen?  In de commissie ruimte heb ik voorgesteld over 

het vliegveld een openbare hoorzitting te houden. Dat voorstel kreeg weinig steun, maar toen is wel 

toegezegd dat daaraan in de provinciale ruimte in de huis-aan-huis-bladen in informerende zin aandacht 

zou worden besteed. In de loop van deze dag heb ik contact gehad met enkele collega-Statenleden en 

uit die contacten is mij gebleken, dat het draagvlak voor mijn voorstel nu aanzienlijk groter is dan destijds 

in de commissie ruimte. Daarom heb ik een motie opgesteld, die dankzij de medewerking van de griffie 

netjes op schrift is gesteld. Mijn collega’s hebben naar mijn mening voldoende gelegenheid gehad om 

hiervan kennis te nemen. De motie ligt al op de tafels. 

 

De voorzitter: U kunt uw motie in uw ronde indienen. 

Ik ga nu over tot de beantwoording door het college. In het college hebben wij afgesproken dat het 

mogelijk is de onderwerpen waarop wij op dit moment niet ingaan in een komende 

commissievergadering aan de orde te stellen. Eveneens is het mogelijk schriftelijke informatie te geven. 

Als het college meent dat het op dit moment nodig is een reactie te geven op punten die door de Staten 
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zijn ingebracht zullen wij dat nu doen, maar wij kunnen daarop ook schriftelijk of in de commissie 

terugkomen. 

Ik wil beginnen met een enkele opmerking over een drietal punten: het middenbestuur, de Holland Acht, 

de opmerking van D66 over de positie van de Gedeputeerde in het bestuur van het Nieuwland 

Erfgoedcentrum en de vraag van de SGP over het budget voor veiligheid. 

Het middenbestuur. Hopelijk is het een ieder bekend dat wij op 17 november in de commissie bestuur 

over dit onderwerp zullen spreken. Naar onze overtuiging zullen wij dan een start maken met een 

discussie die nog wel vaker zal moeten worden gevoerd. Op de agenda voor deze bijeenkomst staan op 

dit moment drie onderwerpen: de reeds genoemde discussienotitie van het IPO, de evaluatie van het 

Samenwerkingsverband Regio Randstad en het manifest van de Holland Acht. In deze 

commissievergadering zal wat ons betreft - maar dat is natuurlijk aan u -, mede op basis van de vandaag 

in de inbrengen in eerste termijn gegeven schoten voor de boeg, een eerste inhoudelijke 

gedachtewisseling plaatsvinden. Wij zullen moeten spreken over de werkwijze die wij met betrekking tot 

dat onderwerp willen volgen. Ik doel op de werkwijze die wij zelf - de Staten en het college - willen 

volgen, maar wij zullen onszelf ook de vraag moeten stellen of wij dit onderwerp buiten dit huis, dus in 

een bredere kring, willen bediscussiëren. Verder zullen wij moeten bepalen hoe het krachtenveld om ons 

heen in die discussie staat. Deze eerste gedachtewisseling zal moeten leiden tot het antwoord op de 

vraag vanaf welk moment wij, rekeninghoudend met onze bevindingen, tot een eindoordeel zullen 

moeten komen over wat op dit vlak gebeurt. Daarin zit altijd het dilemma van vooraf piketpalen slaan en 

op een tijdig moment proberen mee te sturen. Over dat dilemma zullen wij op de 17
e
 met elkaar moeten 

spreken. 

Los van een waardering van de inhoud van de ingediende motie, heeft het college in dat licht bezien het 

gevoel dat het te vroeg is om een dergelijke motie aan te nemen. Wij denken dat het wijs zou zijn na 17 

november, dus na de eerste inhoudelijke discussie en nadat wij de procesgang met elkaar hebben 

doorgenomen, te bezien op welk moment zo’n soort uitspraak zou moeten worden gedaan. 

 

De heer Leijten: Ik wil u graag even interrumperen, mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie heeft over dit 

onderwerp een motie ingediend en het heeft ons verbaasd dat wij vandaag niet plenair over dit 

onderwerp hebben mogen of hebben kunnen discussiëren. Maar goed, dat is wat de fractievoorzitters 

hebben geconcludeerd en met die conclusie hebben wij het te doen. Ik heb wel geconstateerd dat dit 

onderwerp in de bijdragen van bijna alle fracties prominent aan de orde is gesteld. De PvdA stelde “wij 

laten ons niet uit elkaar spelen”, GroenLinks heeft gezegd dat PS aan het stuur moeten blijven, de VVD 

heeft na een lang referaat over “een ondeelbaar Flevoland” gesproken en D66 zegt “Flevoland moet 

blijven”. 

Wat heeft de CDA-fractie door middel van het indienen van deze motie willen bereiken? Wij willen 

bereiken dat over de toekomst van het middenbestuur wordt gediscussieerd en aan die discussie zal 

een aantal notities ten grondslag moeten liggen. Die notities kunnen onderwerp van discussie zijn. 

Alvorens wij met de discussie hierover beginnen, zullen wij de afspraak moeten maken dat “een 

ondeelbaar Flevoland” het uitgangspunt van deze Staten in die discussie zal zijn. Dat is de bedoeling 

van de motie. Wij willen dat de Staten van Flevoland daarover vandaag een uitspraak doen. 

 

De voorzitter: Eerlijk gezegd vind ik dit geen interruptie, dit was een inbreng die in de ronde van de 

Staten aan de orde had moeten komen. U hebt dit nu vast gezegd, maar op dit moment ga ik niet op uw 

betoog in.  

Ik heb de positie van het college voor wat betreft de wijze waarop wij dit debat zullen moeten voeren 

zojuist toegelicht. De beoordeling in hoeverre piketpalen moeten worden geslagen en of dat wijs is, is 

aan de Staten. 

Dat brengt mij bij de opmerking van D66 over het Nieuwland Erfgoedcentrum en de positie van één van 

de leden van het college daarin. Ik wil nadrukkelijk melden dat in dit geval absoluut geen sprake is van 

wat men in het algemeen belangenverstrengeling noemt. Dat kan per definitie niet het geval zijn, want 

het Nieuwland Erfgoedcentrum is een Gemeenschappelijke Regeling, een publiekrechtelijk orgaan, 

waarin de provincie Flevoland deelneemt en in het bestuur daarvan heeft dus per definitie een 

bestuurder van de provincie zitting. Dat is voorgeschreven omdat dit een Gemeenschappelijke Regeling 

is en in het bestuur worden door de Gedeputeerde de belangen van onze provincie behartigd. 

Iets anders is dat wij in ons college proberen een vorm van het ‘vier ogen-principe’ op dit soort zaken toe 

te passen. Dat speelt met name bij het financiële belang, dat naast het inhoudelijke belang met deze 

provinciale deelname is gemoeid. Om die reden is het vaak zo dat naar dit soort zaken niet alleen wordt 

gekeken door de inhoudelijke portefeuillehouder die lid is van het bestuur, maar ook door een ander lid 

van het provinciaal bestuur. Ik denk dat, doordat mevrouw Bouwmeester een stapje opzij heeft gedaan 

een misverstand is ontstaan. Nogmaals, belangenverstrengeling is absoluut niet aan de orde. Mevrouw 
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Bouwmeester heeft namens Provinciale Staten en namens het college van Gedeputeerde Staten zitting 

in het bestuur van het Nieuwland Erfgoedcentrum en heeft verantwoording af te leggen voor de wijze 

waarop zij de belangen van Flevoland in dat publiekrechtelijke orgaan Nieuwland Erfgoedcentrum 

behartigt. 

 

De heer Crebas: Als ik het mij dat goed herinner was het in de discussie hierover opvallend, dat van de 

zijde van het college niet gerespondeerd kon worden. Als dat juist is, moet ik vaststellen dat het college 

op sommige momenten volledig monddood is als over financiële belangen en de toekomst van het 

Nieuwland Erfgoedcentrum wordt gediscussieerd. 

 

De voorzitter: Ik ben er niet bij geweest, ik kan dus niet beoordelen of hetgeen u zegt juist is, maar de 

situatie is zoals zojuist door mij geschetst. Wellicht is verwarring ontstaan, maar de door mij gegeven 

verklaring schetst de positie van het college in een Gemeenschappelijke Regeling, waarin het college de 

belangen van de provincie Flevoland heeft te behartigen. 

Voorts is een opmerking gemaakt over de lijst van nevenfuncties van de Commissaris en de 

Gedeputeerden. Binnenkort – de exacte datum weet ik niet uit mijn hoofd – komt in de commissie 

bestuur de notitie over commissariaten en nevenfuncties bij privaatrechtelijke rechtspersonen van leden 

van het college aan de orde. Daaraan zal de totale lijst van nevenfuncties worden toegevoegd. U zult 

dan alle gelegenheid hebben daarover te spreken. 

Tenslotte: de SP heeft een vraag gesteld over het budget voor veiligheid 2006 ten opzichte van het 

budget voor veiligheid 2005. Het is juist dat het budget ten opzichte van het jaar 2005 met € 20.000,- of 

€ 24.000,- naar beneden gaat. Dat komt doordat het budget in 2005 eenmalig is opgehoogd in verband 

met de opstelling van de risicokaart. Structureel is het bedrag gelijk gebleven evenals het ambitieniveau. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Een korte opmerking over de 

motorrijtuigenbelasting. Ik meen dat wij de Staten hierover in onze brieven snel en duidelijk hebben 

geïnformeerd. In die brieven is de juiste informatie gegeven en ik heb daaraan op dit moment niets toe te 

voegen. De brieven spreken voor zich. 

Inmiddels heb ik een gesprek gehad met de Athlon-directie en heb ik kennisgemaakt met de mijnheer 

die stelde dat hij met mij had gesproken. Wij acquireren niet actief onder leasebedrijven met de 

bedoeling dat zij auto’s overschrijven. Uiteraard acquireren wij wel actief om bedrijven zo ver te krijgen 

dat zij zich in Flevoland vestigen. Dat is iets anders dan dit gebeuren. Als bedrijven kunnen rekenen… 

 

De heer Jongsma: Stel je voor dat wij de opcenten motorrijtuigenbelasting zo ver verlagen, dat die 

belasting in Flevoland het laagst is van heel Nederland. Denkt u dat wij op die manier werkgelegenheid 

kunnen binnenhalen? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Dat verwacht ik niet en ik raad dat de Staten ook niet aan. 

Als wij onder het verrekentarief komen, kost ons dat immers geld. Het verrekentarief is het tarief 

waarmee de compensatie met de uitkering uit het provinciefonds plaatsvindt. Op dit moment zit daar bij 

ons plus 10% tussen. Als wij veel lager gaan zitten, zou dat een min kunnen worden en zouden wij meer 

inleveren dan wij krijgen. Nogmaals, ik denk niet dat wij door een dergelijke actie werkgelegenheid 

kunnen creëren. Dit is voor leasemaatschappijen niet een belangrijk vestigingsargument. Bovendien is 

de vaststelling van het bedrag flexibel en de volgende Staten kunnen besluiten het anders te gaan doen. 

De maatschappijen zijn zich ervan bewust dat het commitment voor niet langer dan een periode van vier 

jaar en soms zelfs minder lang geldt. 

Ik heb Staatssecretaris Wijn een brief gestuurd met de vraag of hij ervoor kan zorgen dat de 

belastingdienst minder slordig wordt. Op die brief heb ik nog geen antwoord gekregen. Dit in antwoord 

op een vraag van de CDA-fractie. 

In het kader van de opcenten motorrijtuigenbelasting wil ik ook nog iets over de meerjarenbegroting 

zeggen. Ik heb kennisgenomen van de opvatting van de Staten over een verhoging met 1 opcent en zal 

daarmee bij de voorbereidingen voor de begroting 2007 rekening houden. 

De fractie van de ChristenUnie heeft ons gevraagd in het kader van de motorrijtuigenbelasting in het 

vervolg op t-2 te willen ramen. Ik constateer dat wij al vaak genoeg ellende hebben van t-2, dat betekent 

gewoon dat wij tekorten hebben op begroting. Daarom wil ik dit absoluut niet doen. Wij gaan uit van het 

voorzichtigheidsprincipe: wat wij bovenmatig binnen krijgen wordt in de reserves gestort. Het college wil 

de suggestie van de ChristenUnie dan ook niet over te nemen. 

De VVD pleit voor meer ruimte in de begroting. Daarvan ben ik ook een voorstander, maar dat moet van 

twee kanten komen. Wij hebben in het verleden een ruimere post onvoorzien gehad. Als je scherper 

begroot kun je een ruimere post onvoorzien hanteren, waaruit je gemakkelijker kunt putten. De ruimte 
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die de Staten door de ruimere post onvoorzien hadden, werd echter al snel via moties afgeroomd. Wij 

houden nu alleen ruimte voor onvoorzien over, een post die moet worden gezien als een zwembandje 

zonder lucht erin. Wij hebben weinig mogelijkheden om uit onvoorzien te putten, wat lastig kan zijn. Om 

die reden hebben wij zo nu en dan een aantal kleinere bedragen aan de strategische reserve moeten 

onttrekken. De Staten hebben de lijst van onttrekkingen ontvangen. Het ging daarbij om bedragen die 

ons in staat stelden een stimulerende rol in de samenleving te vervullen. Het is van tweeën één en… 

 

De heer Jongsma: Heb ik u horen zeggen dat wij vroeger de post onvoorzien voor “leuke dingetjes” 

konden gebruiken? Die pot hebben wij nu niet meer en daarom putten wij maar uit de strategische 

reserve. Dat brengt mij tot de vraag wat wij moeten doen als de pot strategische reserve leeg is. 

 

De heer Maenhout: De strategische reserve raakt niet leeg. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik kan de heer Jongsma zeggen dat wij de post strategische reserves 

nog steeds aanvullen.  

Binnenkort zullen wij over de reserves discussiëren. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen hoe wij 

moeten omgaan met de toevoeging aan de reserves voor het Europees Programma. Dat zal een aardige 

discussie worden. Overigens zitten wij er zelf bij en moeten wij zelf zeggen ‘dat gebeurt niet, punt uit.’ 

 

De heer Maenhout: Ik ben het helemaal met de Gedeputeerde eens, mijnheer de voorzitter. Ik denk dat 

wij voor 2007 een ruime post onvoorzien moeten creëren – voor 2006 lukt dat niet meer – en daarmee 

gedisciplineerd zullen moeten omgaan. Ik heb goede hoop dat de uitkomsten van het CEBEON-

onderzoek zullen aantonen dat wij daarvoor ruimte kunnen maken. Het is niet de bedoeling dat wij kleine 

bedragen aan de reserves onttrekken. 

 

De heer Jongsma: Mag ik daaruit afleiden dat de VVD haar motie, waarin zij voorstelt € 75.000,- aan de 

strategische reserves te onttrekken, wil intrekken? 

 

De heer Maenhout: Nee, u zit helemaal fout. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ons uitgangspunt blijft dat wij de reserves aanvullen tot de niveaus 

die wij gewend zijn, maar dat blijft moeilijk. Wij storten nu nog voor het EPD en voor de 

magneetzweefbaan en straks komen daar de bedragen voor Almere bij. 

Uit de bijdrage van de ChristenUnie heb ik begrepen dat bij haar sprake is van grote tevredenheid over 

de begroting. Daar ben ik natuurlijk blij mee, maar ik wil nog wel even op de totalen van Van Daalen 

terugkomen. 

 

De heer Van Daalen: Ik kan mij niet herinneren dat ik de woorden “grote tevredenheid” heb 

uitgesproken. Kennelijk hebt u mijn woorden in die zin geïnterpreteerd. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik meen uit uw woorden grote tevredenheid te mogen afleiden. 

Naar aanleiding van de opmerking van de heer Van Daalen dat de baten veel langzamer stijgen dan de 

lasten wil ik graag een aantal actuele cijfers noemen. De actuele begroting 2005 - dus de begroting 

inclusief alle wijzigingen - met de ontwerpbegroting 2006 vergelijkend, kom ik bij de lasten op een 

stijging van 0,4% en bij de baten op een stijging van 5,4%. Daarbij teken ik aan dat daarin een stukje 

incidenteel zit, namelijk de motorrijtuigenbelasting. Ik ben van mening dat wij de schaar nog steeds op 

een positieve wijze hanteren. 

 

De heer Van Daalen: Ik moet van primaire begrotingen uitgaan, omdat ik niet het hele jaar door zit te 

rekenen. Dat doet u gelukkig zelf! Ik ben er blij mee dat u deze cijfers noemt. Begrijp ik goed dat voor 

wat betreft de uitgaven sprake is van een stijging van om en nabij een half procent? Ik vraag mij af hoe 

hoog de stijging in 2005 is geweest. Volgens mij is de stijging vele malen hoger geweest dan in de 

primaire begroting was voorzien. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Dat is het probleem waar wij met doeluitkeringen tegenaan lopen. Er 

komen stelselwijzigingen en dat soort zaken tussendoor. Wij hebben een aantal doeluitkeringen  en in 

het afgelopen jaar zijn de omroepbijdragen bij het totaal gekomen. Dat betekent dat de balans in de 

begroting regelmatig wijzigt. Bovendien wijs ik erop dat wij er een aantal taken bij hebben gekregen. 
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De heer Van Daalen: In het jaar 2006 lopen wij hetzelfde risico. De primaire begrotingen vergelijkend, 

kom ik waarschijnlijk tot dezelfde resultaten als bij een uiteindelijke vergelijking van de rekeningen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Dat is het doel van de begrotingswijzigingen. Het aantal 

begrotingswijzigingen is in het afgelopen jaar beperkt. Vroeger kregen de Staten jaarlijks ongeveer 

veertig begrotingswijzigingen voorgelegd, dit jaar zijn het er dertien. Als u die wijzigingen bij de begroting 

voegt kunt u het verloop exact volgen, maar u kunt van ons natuurlijk ook de actuele stand van zaken 

krijgen. Dat lijkt mij goed… 

 

De heer Van Daalen: Dat lijkt mij ook. Ik wil toch mijn stelling handhaven dat naar mijn idee de uitgaven 

harder groeien dan de inkomsten. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Dat kunt u doen, maar ik ben het niet met u eens. 

Ik kom bij Europa, mijnheer de voorzitter. De traditie van GroenLinks kennen wij. GroenLinks stelt bij de 

behandeling van de begroting altijd vragen over Europa, waarmee ik blij op zich blij ben. Ik kan de 

Staten melden dat ik namens de Randstad het positionpaper voor West-Nederland voor wat betreft de 

structuurfondsen 2007-2013 aan mevrouw Hübner heb mogen aanbieden. U ziet waarin een kleine 

provincie soms groot kan zijn. Ik mocht daar namens de helft van de Nederlandse bevolking spreken. 

Dat was een opsteker! 

In het voorjaar gaan wij met de P4 het programma maken en wij hebben nog een forse discussie te 

voeren met de G4 – de vier grote steden – over de vraag of zij wel of niet een integraal onderdeel van 

dat programma zijn. Dat is een lastige kwestie. De vier grote steden denken bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken voldoende steun te hebben om een eigen programma te kunnen maken, maar 

Europa denkt daar anders over. Dit is nogmaals gezegd een lastige kwestie, het is een heel gevecht. Wij 

hebben hierover ook met het kabinet overlegd. Het is jammer dat mevrouw Van Gennep, die dit 

onderdeel trekt, in de komende maanden uitgeschakeld zal zijn. Wij zullen hierover met de nieuwe 

portefeuillehouder in gesprek moeten gaan. 

Dat brengt mij bij de after EPD-periode. Wij hebben volledige aandacht voor de kansen. In de 

aangeboden motie wordt gevraagd een en ander in kaart te brengen. Wij zijn daarmee bezig en zijn ook 

aan het bekijken of andere kaderprogramma’s ons mogelijkheden bieden om op onderdelen als 

provincie Flevoland of als Randstad in totaliteit mee te draaien. De Staten moeten er rekening mee 

houden dat tot en met 2007 in verband met de afhandeling verreweg het grootste deel van onze 

personele capaciteit nodig zal zijn. Mijn grootste zorg is dat wij een groot deel van onze uitgaven in 

prioriteit 1 hebben zitten en de gemeenten enorm achter de broek moeten zitten om ervoor te zorgen dat 

de investeringen op tijd plaatsvinden. Dat is een grote zorg. Er zou ook nog een stukje van het niet 

volledig uitnutten van de Europese middelen in kunnen zitten. Wij blijven de gemeenten achter de broek 

zitten. 

Gevraagd is of het faillissement van het FBT gevolgen zal hebben voor de begroting 2006. Het college 

stelt de Staten voor de earmarking voor het FBT eruit te halen en de begroting met die kanttekening vast 

te stellen. Er is geen beleidsregel, dat is de financiële kant van dat gebeuren.  

De heer Ruifrok heeft gesproken over toezicht houden op instanties die subsidie krijgen. Ik wijs erop dat 

wij in de komende commissievergadering zullen spreken over het financieel toezicht op de 

subsidieontvangende instanties. Het college stelt voor, afhankelijk van de financiële draagkracht van de 

subsidie ontvangende instelling, tot een bepaalde mate van intensiteit van toezicht te komen. In de 

komende week zullen wij hierover in de commissie spreken. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De VVD heeft naar “De 

Verbeelding” gevraagd. Uiteraard zal ik de commissie op de hoogte blijven houden van de stand van 

zaken. Zeker voor het financieel kader 2007 moet een en ander helemaal duidelijk zijn. 

De VVD heeft geklaagd over Natuur en Milieu Flevoland. Ik ben er niet aan gewend dat de VVD klaagt, 

maar dat moet natuurlijk kunnen. De heer Maenhout stelde dat Natuur en Milieu Flevoland ervoor zorgt 

dat de uitvoering van democratisch genomen besluiten door juridische stappen wordt vertraagd. Het is 

natuurlijk een feit dat onze democratie het mogelijk maakt, dat tegen democratisch genomen besluiten 

beroep worden aangetekend. Wij kunnen de stichting niet verbieden beroep aan te tekenen en dat willen 

wij ook niet, omdat procedures niet uit onze subsidiegelden worden betaald. Het college kan wat dat 

betreft niet met de VVD meedenken. 

 

De heer Maenhout: Ik heb niet willen zeggen dat Natuur en Milieu geen juridische stappen mag 

ondernemen, maar wil wel benadrukken dat wij het ongelukkig vinden, dat daarvoor direct of indirect 

subsidiegelden worden gebruikt. Dat is het punt. 
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Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Dat gebeurt niet, wij zien daarop zeer goed toe. 

De Stichting Natuur en Milieu heeft donateurs, die ook een bijdrage leveren aan het budget.  

De VVD blijft mopperen. Wat is dat toch jammer! Hoe staat het met de Kyoto-doelstellingen? Wij liggen 

op schema en mij is met de hand op het hart verzekerd, dat wij onze doelstellingen zullen halen. Als de 

voorzitter van de commissie daarmee instemt, zou ik willen voortstellen dit onderwerp in de commissie 

nader te bespreken. 

De SGP, die naar de handhavingsmotie heeft gevraagd, kan ik melden dat deze motie aan de orde is 

gesteld in het handhavingsoverleg, het overleg dat wij met verschillende Flevolandse overheden voeren, 

en men heeft ingestemd met de gedachte te bezien of wij in de vorm van een soort cafetaria-model 

kunnen toegroeien naar iets dat ooit een milieudienst zou kunnen worden. Wij zijn daarmee bezig en ik 

zeg toe de Staten op te hoogte te zullen houden van wat op dit gebied gebeurt of niet gebeurt. 

De SP-fractie heeft een motie over aardgas ingediend. Dat vind ik een beetje eigenaardig, ik heb moties 

over biobrandstof en een motie over aardgas zien langskomen. Wij zullen een keuze moeten maken. Ik 

kan de Staten melden dat wij op dit gebied al actie hebben ondernomen. Wij hebben voorlichting 

gekregen over het rijden op aardgas en de gemeente Lelystad heeft naar aanleiding daarvan besloten te 

onderzoeken welke de mogelijkheden daarvoor in Lelystad zijn. Ik wacht op nader bericht van de 

gemeente Lelystad. Ik moet de SP-fractie zeggen dat wij op dit moment geen behoefte hebben aan haar 

motie. 

De PvdA ziet een tweede jeugd voor Flevoland. Als een tweede jeugd nodig is, gaat het verouderen in 

Flevoland wel heel snel. Ik denk dat dit een goede inbreng is voor het Omgevingsplan-proces en met 

name de discussie over het middengebied. Aan de hand van plaatjes praten wij over het algemeen 

gemakkelijker over dit soort zaken dan aan de hand van teksten. Ik zie uit naar de discussie die de 

Staten ongetwijfeld in de commissie of elders onderling zullen voeren. Die discussie zie ik als een 

inbreng voor de ateliers die wij gaan houden. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag iets zeggen over het fietsbeleid, 

waarover de SGP een motie heeft ingediend. Het lijkt mij logisch dat wij deze motie betrekken bij de nota 

Mobiliteit, waarin ook het fietsbeleid zit. Dat lijkt mij een goed moment om uitvoering te geven aan wat 

wij met elkaar voorstaan. Laten wij dat in de nota Mobiliteit vastleggen. Aan deze nota wordt al gewerkt 

en zij zal ongeveer ten tijde van het vaststellen van het Omgevingsplan klaar moeten zijn. Aan het einde 

van het volgend jaar weten wij daarover meer. Wij gaan dat proces in de komende maanden in. 

 

De heer Maenhout: Ik heb sinds kort speciale interesse in het fietsbeleid. Vandaag ben ik voor het eerst 

in mijn leven per fiets naar het provinciehuis gekomen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik begrijp dat de heer Maenhout de motie zal ondersteunen. 

 

De heer Walraven: Waarom hebt u mij niet gebeld? Dan hadden wij samen kunnen fietsen! 

 

De heer Van der Meulen: De heer Maenhout heeft in de middagpauze over zadelpijn gesproken. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Vanmorgen is over het VAN-project 

gesproken. Het VAN-project is deze week weer gestart. Afgelopen maandag om kwart over zeven 

mochten wij met een aantal mensen in een “van” langs de file rijden. Dat is het nieuwe systeem en 

ik denk dat het een interessant systeem is. Wij zullen het verloop van dit project volgen. Wat het CDA 

over dit onderwerp heeft gezegd zullen wij daarbij betrekken. 

 

De heer Maenhout: Ik vind het een prima project, maar de busjes gaan niet verder dan tot zuidoost 

terwijl er natuurlijk ook mensen zijn die verder moeten. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Dat klopt. Wellicht kunt u zich als chauffeur aanmelden, dan kunt u 

zelfs tot Lisse doorrijden. 

Ik heb begrepen dat amendement 1 en motie H mogelijk zullen worden gekoppeld. Dat hoor ik in de 

volgende termijn wel. 

Naar aanleiding van het in motie H gestelde zou ik willen onderstrepen dat de provincie het beleid moet 

maken. Wij zijn daarmee bezig, er komt een koepelnotitie waaronder een aantal projectlijnen zal worden 

gehangen, zoals wat wij doen aan biovergisting.en aan duurzaam bouwen. Wij kunnen er diverse 

thema’s onder hangen. Voor wat betreft de uitwerking zouden wij aan OMFL kunnen denken. OMFL 

bepaalt natuurlijk zelf wat men wil, maar dit zou een goede richting kunnen zijn. 
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Over het P-MIT wil ik kort zijn. De kaderstelling vindt plaats in de nota Mobiliteit en de uitvoering daarvan 

is het P-MIT.  

De PvdA sprak over zeggenschap en grip. Wij stellen het P-MIT één keer per jaar vast en voeren dat 

vervolgens uit, waarbij wij regelmatig in de commissie terugkoppelen over meevallers en tegenvallers. 

De ChristenUnie stelde dat wij niet altijd voor de goedkoopste oplossing behoeven te kiezen. Dat doen 

wij ook niet, wij kiezen altijd voor de meest effectieve oplossing. Soms is dat een goedkope oplossing en 

soms een dure. In sommige gevallen kan het beter zijn voor beton te kiezen in plaats van voor asfalt. 

Dat komt bijvoorbeeld bij fietspaden voor. 

Tot slot motie F van de PvdA, waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheid van het 

gebruik van biobrandstoffen in provinciale voertuigen en te zijner tijd, als wij aan nieuwe concessies toe 

zijn, ook in het openbaar vervoer. Het laatste zal nog even duren want de eerste nieuwe concessie is 

pas in 2010 aan de orde. Ik kan wel zeggen dat wij de ontwikkelingen goed bijhouden en de 

ontwikkelingen ook aan de orde stellen in het overleg, dat wij met de OV-maatschappijen voeren.  

Voor wat betreft de provinciale voertuigen vraag ik mij af of in de motie ook op onze vaartuigen wordt 

gedoeld. Wij hebben natuurlijk maar een klein aantal auto’s en vaartuigen en ik vraag mij af of een 

overschakeling naar biobrandstof echt een impact zal hebben. Daar zet ik een vraagteken bij. 

 

De heer Goossens: Wij zien dit als een signaalfunctie van de provinciale overheid. Het is van belang 

kenbaar te maken dat wij dit een belangrijke ontwikkeling vinden. Overigens doelen wij op alle 

voertuigen van de provincie, dus zowel de voertuigen als de vaartuigen. 

 

De heer Schaap: De Gedeputeerde heeft aangegeven de andere biobrandstoffen beleidsmatig te willen 

onderbrengen, maar de portee van dit verhaal is dat er meerdere moties liggen. Dit is een rebound van 

het thema dat het vorig jaar is geagendeerd. De Gedeputeerde heeft hierover in de commissie 

substantiële informatie geleverd. Ons pleidooi voor het maken van een speerpunt van het gebruik van 

biobrandstoffen blijft overeind. Laten wij voorkomen dat dit onderwerp in het totaal van alle andere 

beleidsthema’s onderbelicht raakt. Ik onderschrijf dat het goed is een signaal af te geven. Het is een 

goede zaak als de Gedeputeerden aan het gas gaan! 

 

De heer Geersing: Komt dit punt zo dadelijk nog in de veegronde aan de orde? Als dat niet het geval is, 

wil ik er nu ook nog iets over zeggen. 

 

De voorzitter: Het college is nu aan het antwoorden op de inbreng van de Staten. U krijgt zo dadelijk 

allemaal het woord om, binnen het redelijke, alles te zeggen wat u wilt.  

 

De heer de Raad (Gedeputeerde): Het college gaat niet aan het gas. Wij rijden met dieselauto’s die 

moeilijk zijn om te bouwen. Als wij aan nieuwe auto’s toe zijn, zouden wij naar deze mogelijkheid kunnen 

kijken. 

De heer Schaap stelde zojuist dat wij deze motie moeten plaatsen in de context waarin wij hierover het 

vorig jaar hebben gesproken. Ik heb gezegd dat wij amendement 1 ondersteunen. Wat mij betreft is dit 

een speerpunt en ik wil het graag verder uitwerken. 

Ik meen dat ik alle vragen heb beantwoord. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik zal eerst iets over de luchthaven zeggen. 

Het is zonneklaar dat met betrekking tot de ontwikkeling van de luchthaven een intensieve en 

zorgvuldige communicatie noodzakelijk is. Wij gebruiken daarvoor de website en de provinciepagina’s. 

Daarbij wil ik wel de kanttekening maken dat de verantwoordelijkheid voor de voorlichting ten principale 

bij het bevoegde orgaan ligt en dat is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het Ministerie heeft op 

30 november een voorlichtingsbijeenkomst gepland. Ik weet nog niet waar die bijeenkomst zal 

plaatsvinden, maar mij is verteld dat het in een grote ruimte zal zijn. Dat zal ook wel nodig zijn. Op deze 

voorlichtingsbijeenkomst zal informatie worden gegeven over het traject dat eraan zit te komen. Alles 

wat in de zojuist door de Socialistische Partij ingediende motie staat is waar en kan door het college 

worden onderschreven. In de motie staat geen opdracht aan het college, wat erin staat is meer een 

opdracht aan de Staten zelf. Dat betekent dat het mij niet past een oordeel over deze motie te geven, 

maar ik kan wel zeggen dat ik de inhoud ervan kan erkennen. Het is belangrijk dat de Staten weten dat 

het Ministerie op 30 november een voorlichtingsbijeenkomst organiseert. 

De SP heeft ook een opmerking gemaakt over een symposium ter kennisvergaring. Dat is een 

misverstand. Er komt geen symposium anders dan het symposium dat wij gisteren over de economische 

effecten van de luchthaven hebben gehad, dat door de Kamer van Koophandel was georganiseerd. 
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De heer Walraven: Met alle respect: het bericht over het symposium heb ik in de notitie over de 

strategische pijlers gelezen. Daarin staat iets over € 30.000,- voor een symposium over kennisvergaring. 

Dat staat mij heel duidelijk voor de geest. Is dat symposium wellicht geschrapt? 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Wij hebben dat symposium inderdaad geschrapt, dat is in de 

commissievergadering gebeurd. 

Voor het totaalbeeld vind ik het belangrijk in te brengen dat wij meedoen aan het onderzoek van de 

provincie Noord-Holland, Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer naar de economische effecten van 

een aantal scenario’s voor Schiphol, waaronder een scenario met opvang op de luchthaven Lelystad. In 

de commissie is dit al aan de orde geweest. 

D66 heeft een vraag gesteld over de militaire vliegroute. Bij het opstellen van de PKB is de herindeling 

van het luchtruim boven Flevoland aan de orde geweest. Dat is een zaak van het rijk, van het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat en de Luchtverkeersleiding Nederland. Het rijk heeft een verbetering van de 

routestructuur als mogelijkheid omschreven omdat men daarvan geen problemen verwacht. De 

integratie van het militair en civiel luchtverkeer boven Nederland verloopt relatief soepel. 

Voorts wil ik melden dat de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het de Schiphol-visie van het kabinet 

nog voor het Kerstreces wenst te bespreken. Dat betekent dat dit proces wordt versneld. 

In antwoord op de vraag over de promotie van de landschapskunst kan ik de Staten melden, dat dit 

aspect niet tot het activiteitenpakket van het FBT behoorde. 

Het CDA stelde terecht een vraag over de mate waarin de organisatie is toegerust op onze nieuwe rol in 

het kader van de ontwikkelingsplanologie. De organisatie is op dit moment toegespitst op 

toetsingsplanologie en wij hebben dus een slag te maken. Ik denk onder andere aan bijscholing, waarbij 

wij hulp nodig zullen hebben. In de commissie zal ik hierop met een voorstel terugkomen. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik heb begrepen dat de heer Bogerd nog iets wil 

zeggen over de defilibrator. Dat is het enige punt dat voor mij is overgebleven. 

 

De voorzitter: Ik stel u voor daarop na de bijdrage van de heer Bogerd in te gaan. 

Het woord is nu weer aan de Staten. Ik verzoek u, als sprake is van samenvoeging dan wel het intrekken 

of aanhouden van moties, dat in deze ronde te melden. Op die manier kan ik administreren over welke 

moties en amendementen u zo dadelijk moet gaan stemmen. 

 

De heer Keur: Mijnheer de voorzitter. Mag ik nu iets zeggen over … 

 

De voorzitter: Uiteraard! 

 

De heer Keur: U bent als was in mijn handen. 

 

De voorzitter: Zo warm is het nog niet. 

 

De heer Keur: De VVD heeft samen met de ChristenUnie en het CDA een amendement over 

biobrandstoffen ingediend. Wij hebben begrepen dat motie H van GroenLinks daarmee veel raakvlakken 

heeft. 

De VVD-fractie is er voetstoots van uitgegaan dat het college, als een dergelijke motie wordt 

aangenomen, dit onderwerp in de breedte zal behandelen. Daarmee bedoel ik dat daarnaar door 

research en development zal worden gekeken en kennisinstellingen in dit gebied zullen worden 

ingeschakeld om in de hele keten mee te denken over de vraag hoe wij iets voor de toekomst kunnen 

realiseren. 

Dat staat ook in de motie van GroenLinks. Tevens zijn wij er voetstoots van uitgegaan dat de OMFL bij 

uitstek een instrument is om daaraan gestalte te geven. De OMFL kan in ieder geval helpen de zaak te 

duwen en te trekken. Wij willen het door ons ingediende amendement wijzigen om GroenLinks de ruimte 

te geven zich daarbij aan te sluiten. 

 

De voorzitter: Wat houdt die wijziging in? 

 

De heer Keur: Op die vraag ben ik voorbereid, mijnheer de voorzitter. De wijziging is heel helder: wij 

willen aan ons amendement de volgende zinsnede toevoegen: “besluiten dat de OMFL deze kar gaat 

trekken.” Daarmee doel ik op hetgeen ik zojuist heb gezegd. Ik hoop dat mijn toelichting voldoende is om 

dit amendement er met een brede basis doorheen te trekken. 
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De voorzitter: Ik wijs u erop dat de Staten niet kunnen besluiten dat de OMFL iets moet doen. 

De Staten kunnen hooguit besluiten de OMFL te verzoeken iets te doen.  

 

De heer Keur: Tekstueel hebt u gelijk, maar u zult mijn politieke boodschap begrijpen. 

 

De voorzitter: Ik zeg dit voor de helderheid. 

 

De heer Keur: U hebt volkomen gelijk. Ik ben niet zo gek dat ik op dit uur met u in discussie ga. 

 

De voorzitter: Mag ik constateren dat motie H komt te vervallen? 

Ik zal de amendementen eerst in stemming brengen. Als het amendement wordt verworpen kunt u 

besluiten of u motie H in stemming wilt zien gebracht. 

 

De heer Schaap: Ik neem aan dat niet alleen bij de thema’s, maar ook bij de moties zal worden 

geclusterd. Het pleidooi… 

 

De voorzitter: Zo ver is het nog niet! 

 

De heer Schaap: … van de heer Keur is conform onze onderlinge afspraken daarover.  

Ik kan u de geruststellende mededeling doen dat de directie van de OMFL graag op ons voorstel 

anticipeert. Uw opmerking was procedureel correct, maar wij hebben dit al met de OMFL geregeld. Ik 

ondersteun het pleidooi van de heer Keur en meld u, hopelijk tot uw genoegdoening, dat motie H 

overbodig is geworden, dit mede gelet op de door de Gedeputeerde gedane toezeggingen. 

 

De heer Keur: Zal ik u het gewijzigde amendement geven? 

Ik wil graag zeggen dat ik het naast het vliegen in een F16 als een hoogtepunt in mijn leven zie, dat 

GroenLinks zich bij een amendement van de VVD aansluit. Ik ben daar heel trots op. Dank je wel, 

GroenLinks! 

 

De heer Jongsma: Ik zou het heel jammer vinden als motie H wordt ingetrokken, omdat wij ernstige 

problemen hebben met het putten uit strategische reserves voor amendement 1. Wij zouden graag zien 

dat motie H overeind blijft. 

 

De voorzitter: Ik heb begrepen dat de indieners van motie H de motie zullen intrekken als amendement 1 

wordt aangenomen. Dat is helder. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Allereerst een opmerking over de motie betreffende de 

openbare hoorzitting vliegveld Lelystad. Momenteel heeft men in straten en op pleinen de indruk dat 

alleen de directeur van de Luchthaven Lelystad openheid betracht. Mijn fractie is van mening dat 

daaraan zo snel mogelijk een einde moet komen. Gisteren hebben wij in het Aviodrome een zeer 

interessant symposium, georganiseerd door de Kamer van Koophandel, bijgewoond. In die bijeenkomst 

hebben wij op boeiende wijze veel interessante informatie gekregen die ook bij het grote publiek bekend 

zou moeten zijn. Het is laat, maar niet te laat. Wij willen graag de mening van de Staten over onze motie 

vernemen. Het kan niet zo zijn dat zelfs het rijk, dat op zeer grote afstand van de Flevolandse bevolking 

staat, voorlichting aan de provincie geeft en de provincie dat niet doet. 

Ik wil ook nog iets zeggen over de acht zonder stuurman. Bijna iedereen in dit huis is voor de rigoureuze 

schaalsprong van Almere. Mijn fractie wordt soms verweten dat zij de realiteit uit het oog verliest. Dat 

doen wij nu in elk geval niet. Als Flevoland een provincie met een waterhoofd wordt, wordt Almere als 

door een magneet door de internationale economie aangetrokken en de provincie uitgezogen. Dan is er 

geen draagvlak meer voor een zelfstandige provincie. Wij steunen uit een ons niet vreemd zijnd gevoel 

van solidariteit de motie van het CDA hierover, maar hebben daarbij vanuit een oogpunt van realiteit wel 

deze kanttekening willen maken. Wij steunen de motie, al was het alleen maar om de ruim € 20 miljoen 

kostende renovatie en uitbreiding van dit gebouw niet te frustreren. 

 

Door de fractie van de SP is de volgende motie ingediend: 

 

Motie openbare hoorzitting vliegveld 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

constaterende: 

- dat het vliegveld de gemoederen in straten en op pleinen bezighoudt; 
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- dat er een groei van het vliegveld mogelijk is binnen de contouren van de PKB van 2004; 

- dat het college en de in de staten zittende fracties zich daar in eenstemmigheid aan hebben 

geconfronteerd; 

overwegende: 

- dat de discussie en meningsvorming zich tot nu toe (nagenoeg) uitsluitend binnen de muren van 

bestuurlijk en/of ambtelijk overleg hebben afgespeeld; 

menende: 

- dat het tijd is ook de bevolking bij dit voor de provincie zo belangrijke onderwerp te betrekken; 

- dat dit een positieve invloed kan hebben op de negatieve meningsvorming die door gebrek aan 

informatie in brede lagen van het publiek is ontstaan; 

- dat dit de geloofwaardigheid van de (provinciale) politiek ten goede komt; 

- dat hierdoor het volksvertegenwoordigende aspect van het dualisme vorm en inhoud krijgt 

besluiten: 

een openbare hoorzitting te arrangeren op een centraal in Flevoland gelegen locatie om de gevoelens 

van de bevolking en het bedrijfsleven en andere belanghebbende partijen te peilen en in beeld te krijgen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (P) 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. In mijn eerste beschouwing heb ik iets verteld over acute 

hartstilstand en een apparaat dat bij het reanimeren van mensen die dat overkomt een belangrijke rol 

kan vervullen. In de pauze hebben wij daarover overleg gehad en ik kan u nu mededelen, dat ik 

daarover een motie wil indienen. Het is belangrijk dat wij naast over materiële zaken ook over 

immateriële zaken spreken en wij menen dat dit een goed manier is om een versterking aan te brengen 

in de Flevolandse gezondheidszorg. Ik wil u de motie nu graag overhandigen. 

 

Door de fractie van de SGP is de volgende motie ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 10 november 2005; 

overwegende dat: 

- bij een acute hartstilstand snel moet kunnen worden ingegrepen, nog voordat de ambulance ter plekke 

is; 

- het snelle ingrijpen verschil kan maken tussen leven en dood; 

- door de inzet van de Automatische Externe Defibrillator (AED) juist in dunbevolkte gebieden levens 

kunnen worden gered; 

- het wenselijk is dat een eenvoudig onderzoek samen met de HVDF wordt gedaan waar reeds wel en 

waar niet een dergelijk apparaat of een soortgelijke voorziening aanwezig is; 

nodigen het college van Gedeputeerde Staten uit: 

- een onderzoek, samen met de HVDF te doen naar de mogelijkheid van een provinciebrede inzet van 

de AED of een soortgelijke voorziening: 

- na te gaan wat de kosten van opleiding daarbij zullen bedragen, zodat bij de voorjaarsbeschouwing 

2006 de invoering van deze eerste hulp bij ongelukken kan worden betrokken; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (Q) 

 

De voorzitter: Voor de goede orde meld ik u dat de motie over het vliegveld, die u allemaal al op uw 

tafels hebt liggen, motie P is geworden en de motie die nu mede namens de PvdA-fractie door de heer 

Bogerd is ingediend, de motie over acute hartstilstand, van mij de letter Q heeft gekregen. Die motie 

wordt op dit moment uitgelegd. 

 

De heer Kramer: Mijnheer de voorzitter. De VVD kan motie C van de PvdA ondersteunen als onze uitleg 

daarvan naar het oordeel van de heer Goossens juist is. Wij leggen de motie als volgt uit: één van de 

speerpunten betreft de ontwikkeling en herstructurering van de agrarische sector en het gaat hierbij om 

een samenhangend en geïntegreerd beleid voor alle delen van de provincie. Als die uitleg de juiste is, 

zullen wij de motie van de PvdA ondersteunen. 

 

De heer Goossens: Ik kan daarover heel duidelijk zijn. Alle relevante economische aspecten en 

belangen kunnen een rol spelen bij de afweging, dus ook die van de landbouw en de agrarische sector. 

 

De heer Kramer: In de commissie heeft de heer Goossens een aantal opmerkingen over het belang van 

de agrarische sector gemaakt. Ik wil hierover van hem een expliciete uitspraak horen. Komt dit aspect in 

de speerpunten, ja of neen? 
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De heer Goossens: Ik heb in de commissie een schot voor de boeg gegeven en gezegd dat wij daar in 

het kader van het toekomstig beleid, dus na deze Statenperiode, op een andere manier naar willen 

kijken. Wij hebben de Landbouwnota onderschreven. Dat is staand beleid en binnen het staand beleid 

kunnen alle economische relevante aspecten worden meegewogen. Zie onze matrix. Ik doe nu geen 

uitspraak over wat wel of niet prioriteit moet hebben. Daarmee zou ik in een valkuil terecht kunnen 

komen. Ook agrarische zaken kunnen daarbij een rol spelen. 

 

De heer Leijten: Deze motie gaat over de periode na 2007.  

 

De heer Goossens: Vanaf de begroting 2007, dat klopt. Dit jaar is een kans voorbijgegaan. Wij hebben 

bij de behandeling van de Voorjaarsnota aangegeven dat wij dit graag in 2006 zouden zien gerealiseerd, 

maar dat is onmogelijk gebleken.  

 

De heer Leijten: Hebt u niet het gevoel dat u zichzelf zojuist hebt tegengesproken? 

 

De heer Goossens: Nee, dat doe ik nooit. 

 

De heer Leijten: Dank u wel. 

 

De heer Nijenhuis: Mijnheer de voorzitter. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de verschillende 

moties over de biobrandstof een bepaalde samenhang hebben. Zij gaan vooral over het optuigen van 

biodiesel-productie en -gebruik en de promotie daarvan binnen onze provincie. Daaraan zit natuurlijk ook 

een economische poot. Ik zou onder verwijzing naar motie C, de motie over het thema economische 

arbeidsmarktbeleid, willen zeggen dat wij moeten afwachten of dit wel een speerpunt van nieuw beleid 

wordt en wij daarover op dit moment dus nog geen besluiten kunnen nemen. De haalbaarheid van 

aardgasstations is van een andere orde. Wij zien de stemming over deze motie met genoegen 

tegemoet. 

 

De heer Ruifrok: Drie korte opmerkingen, mijnheer de voorzitter. 

Allereerst een opmerking over motie M en de reactie van de heer Leijten daarop. Ik kan niet met 

dezelfde intense emotie reageren als hij. Ik vind ook dat mij dat niet past, ik zit minder lang in het 

provinciaal bestuur dan hij. 

Nu word ik serieus. Wij hebben de inschatting gemaakt dat het signaal dat door verschillende fracties is 

afgegeven zodanig eenduidig is – namelijk koersen op een ondeelbaar Flevoland – dat het ons niet 

noodzakelijk lijkt, dat de Staten daarover vandaag een uitspraak doen. Wij willen de 

commissievergadering van november benutten om degelijk en op inhoud te bekijken hoe wij vanuit 

Flevoland het meest adequaat op deze discussie moeten reageren. Dat heeft niets te maken met 

afstand nemen van het algemeen uitgesproken gevoel van ondeelbaarheid van Flevoland. Het heeft 

alles te maken met het feit dat je goed moet nadenken over de wijze waarop je wilt reageren. Willen wij 

in de verdediging schieten – dat doen wij in feite als wij deze motie aanvaarden – of willen wij dit debat 

op een andere wijze ingaan? Ik ben het niet oneens met de stellingname dat Flevoland ondeelbaar is, 

maar ik ben wel van mening dat er voor de Staten van Flevoland geen reden is, geleid door emoties, in 

de verdediging te schieten. Daarom wil ik het CDA vragen deze motie op te schorten. Laten wij met de 

behandeling daarvan wachten tot het moment waarop wij in de commissie over de inhoud hebben 

kunnen praten en hebben kunnen vaststellen wat de meest adequate en meest passende reactie vanuit 

het Flevolandse is. Ik doe dus een beroep op de fractie van het CDA. Mijn beroep ligt in het verlengde 

van de wijze waarop wij hierover in het fractievoorzittersoverleg hebben gesproken. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Rondom de discussie waarop de heer Ruifrok doelt wordt 

telkenmale de suggestie gewekt, dat nieuwe territoriale indelingen van de provincies aan de orde zijn en 

Flevoland voor velen een wingebied is. Ik gebruik de woorden van de PvdA: wij mogen ons niet tegen 

elkaar laten opzetten en ons niet tegen elkaar laten uitspelen. Ik begrijp niet waarom de PvdA de door 

het CDA ingediende motie niet wil ondersteunen. Het vertrekpunt bij de discussie hierover is een 

ondeelbaar Flevoland. 

 

De heer Ruifrok: Ik denk dat het, vanuit de verantwoordelijkheid die wij hebben, volstrekt 

vanzelfsprekend is dat wij nadenken over de ondeelbaarheid van Flevoland. Dat is wat ik zojuist poogde 

te zeggen. Omdat wij moeten erkennen dat het debat over meer gaat dan alleen een territoriale 

herindeling en meer is dan een discussie over de toekomst van Flevoland – daar gaat het niet primair 

over – lijkt het mij verstandig daarop vanuit een bestuurlijk perspectief te reageren. Dat heeft niets te 
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maken met mijn opvatting over Flevoland. Ik vind dat een rustiger en meer voldragen manier om op de 

discussie hierover te reageren. 

 

De heer Leijten: Kennelijk is dat het verschil van inzicht. U wilt nadenken over een ondeelbaar 

Flevoland, dat hebt u zojuist gezegd. Voor ons is een ondeelbaar Flevoland het uitgangspunt. Dat willen 

wij graag uitgesproken hebben. 

 

De heer Bogerd: Op 17 november hebben wij een commissievergadering waarin drie belangrijke 

documenten aan de orde komen. In die vergadering zullen wij discussiëren over de breedte van de 

bestuurlijke kaart van Nederland. De discussie daarover moeten wij nog voeren.  

Is het in dat licht bezien sympathiek nu al vast te stellen dat Flevoland ondeelbaar is? Ik denk dat die 

uitspraak de uitkomst kan zijn van een goede discussie met elkaar over de vraag hoe wij hierin staan. 

 

De heer Leijten: Daarmee ben ik het niet eens. Wij kunnen de discussie hierover ingaan op basis van 

een juist takenpakket. Wij kunnen de discussie op basis van tal van argumenten ingaan, maar wij kiezen 

daarbij op voorhand voor het argument “Flevoland moet blijven”. 

 

De heer Bogerd: Dat argument kan toch niet het uitgangspunt voor de discussie zijn? Wij moeten 

bekijken wat bestuurlijk gezien het beste werkt en de zaken toekomstgericht beschouwen. Dat houdt in 

dat je niet bij voorbaat al kunt zeggen dat Flevoland ondeelbaar is. 

 

De heer Crebas Ik wil nog een opmerking over dit onderwerp maken. De fractievoorzitters hebben 

afgewogen welke onderwerpen wij in het kader van de clustervorming gaan bespreken. Het CDA was bij 

dat overleg aanwezig en heeft met de clustervorming ingestemd. Het is niet de bedoeling discussies 

onmogelijk te maken, het tegendeel is het geval. Het is de bedoeling juist deze discussie ruim baan te 

geven. Wij starten daarmee in de komende commissievergadering en de discussie zal echt nog wel één 

of twee jaar doorgaan. Wij zijn van mening dat wij nu niet met het mes op de keel tot uitspraken moeten 

komen. Daar voelen wij niets voor. 

 

De heer Leijten: Ik snap er niets meer van, mijnheer de voorzitter. D66 heeft vanmorgen gezegd dat 

haar uitgangspunt is dat Flevoland moet blijven. Laat zij dat uitgangspunt nu zo maar los? 

 

De heer Schaap: Ik kan de heer Leijten geruststellen: de provincie heeft één bestuur. 

 

De voorzitter: De heer Leijten heeft de heer Crebas een vraag gesteld en het is niet de bedoeling dat u 

die vraag beantwoordt. 

 

De heer Crebas: Wij gaan donderdag op basis van dat uitgangspunt discussiëren. 

 

De heer Ruifrok: Ik begrijp niet waarom hierover bij het CDA zoveel commotie is ontstaan. Natuurlijk 

praten wij vanuit de bestuurlijke eenheid Flevoland. Dat kan toch niet anders als je op deze stoel zit! 

Wij moeten constateren dat een aantal inhoudelijke documenten voorligt en ik denk dat het goed is je af 

te vragen wat de verstandigste reactie is. Wij hebben ook geconstateerd dat er in de commissie een 

vervolg op de discussie zou moeten komen, die herkenbaar is naar buiten, en wij daarover mogelijk ook 

in de Staten zullen moeten doorpraten. Dat lijkt mij het moment om over dit soort moties te discussiëren. 

Ik zou het vervelend vinden als een situatie zou ontstaan, waarin wij op formele gronden moeten zeggen 

dat wij tegen deze motie zijn. Het gaat niet om de inhoud. Als die situatie zich voordoet, geven wij een 

vreemd signaal af. Vandaar mijn klemmend beroep op de CDA-fractie de motie in te trekken en haar pas 

na de commissievergadering in te brengen. Ik houd dat pleidooi overeind en wil nu naar mijn twee 

andere onderwerpjes overgaan. 

 

De heer Maenhout: Mag ik kort reageren, mijnheer de voorzitter? 

 

De voorzitter: Ja, maar ik wil de discussie over dit onderwerp daarmee afronden. 

 

De heer Maenhout: Ik denk dat wij een slecht signaal afgeven door de indruk te wekken dat de Staten 

verdeeld zijn. Dat is niet het geval, ik heb het gevoel dat wij het helemaal met elkaar eens zijn. Laten wij 

het juiste moment afwachten om ons standpunt naar buiten te brengen. 

 

De heer Leijten: U kunt er ook voor kiezen de motie te ondersteunen. Ook ik begrijp de commotie niet. 
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De heer Ruifrok: Nog een tweetal korte opmerkingen. 

Ik heb onze collega’s de suggestie voorgelegd over een Statenonderzoek, een Statenenquête, over 

bestedingen en subsidies na te denken. Uit de beantwoording van Gedeputeerde Dijksma heb ik 

begrepen dat de bespreking van dit onderwerp in de commissiebundel is geannonceerd. Dat lijkt mij een 

uitgelezen moment om over de door ons gedane suggestie door te praten en dat betekent dat wij 

daarover nu niet verder van gedachten behoeven te wisselen. Laten wij dat maar aan de hand van de 

commissiestukken doen. 

Mijn laatste opmerking betreft het door ons geïntroduceerde perspectief “Tweede jeugd van Flevoland”. 

Het zal helder zijn dat wij deze dag min of meer hebben misbruikt om het betreffende stuk aan alle 

aanwezigen uit te delen. Uiteraard zullen wij ons best doen het verhaal in de commissie ruimte en in de 

commissie Omgevingsplan inhoudelijk aan de orde te stellen. Dat neemt niet weg dat wij ontzettend 

benieuwd zijn naar de opmerkingen over en reacties en aanmerkingen op het verhaal. Dit verhaal is 

bedoeld als een startpunt voor een belangrijke discussie. 

Ik wilde mijn collega’s dit nog even voorhouden. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ik neem aan dat wij nu met de afronding van het veeg-

rondje bezig zijn. Daarom zal ik nu alle punten meenemen die mij nog resten. 

Ik kom nog even terug op de discussie die zojuist met het CDA is gevoerd. Ook wij willen de fractie van 

het CDA vragen haar motie aan te houden. Als wij de motie nu aannemen, kan de uitkomst daarvan 

wellicht heel anders zijn dan wij willen. 

Ik heb goed geluisterd naar hetgeen door het college over de stimulering van de economische 

infrastructuur in het noordelijk deel van Flevoland is gezegd. Gedeputeerde Greiner heb ik horen zeggen 

dat uit de strategische pijler economische impuls zeker € 150.000,- aan Noordelijk Flevoland kan worden 

besteed en hij van zins is dat te doen. Aan die uitspraak zal ik de Gedeputeerde houden. 

Ik verwacht dat hij ons daarover in de tweede helft van het volgend jaar in de commissie zal rapporteren. 

Dat betekent dat wij deze motie van tafel halen. Ik vind het wel jammer omdat ik heb gemerkt dat het 

CDA en ook enkele andere fracties van harte achter de motie staan. Ik zal de motie echter toch 

intrekken omdat wij de toezegging van de Gedeputeerde binnen hebben. 

Mij moet van het hart dat nu een motie voorligt betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden 

om provinciale voertuigen van biobrandstof te voorzien. Het is merkwaardig te moeten constateren dat 

ongeveer een jaar geleden een motie van dezelfde strekking ter tafel lag, die toen door de ChristenUnie 

was ingediend. Ik kan mij herinneren dat de PvdA daarover verdeeld stemde. Het is mogelijk dat de 

volledige PvdA-fractie toen heeft tegengestemd. Dat ben ik even kwijt. Ik heb de notulen van die 

vergadering niet bij de hand. 

 

De heer Goossens: U ziet dat u als oppositiepartij grote invloed hebt! 

 

De heer Van Daalen: Touché! Als dat de reden is van de ommezwaai zeg ik u hartelijk dank. 

Ik meen dat dit alle zaken zijn die ik in de veegronde nog aan de orde wilde stellen. 

Nog één opmerking: ook wij hechten zeer veel belang aan een goede communicatie over het vliegveld 

met alle betrokkenen. Gisteren is daarmee op de luchthaven een start gemaakt, maar die bijeenkomst 

was naar het oordeel van de SP wellicht wat te veel economisch en te weinig sociaal getint. Als wij iets 

met het vliegveld willen doen en niet tegen rare dingen willen oplopen, is het verstandig veel 

communicatiemomenten voor de burgers in te lassen en de door de SP voorgestelde hoorzitting zou 

zo’n communicatiemoment kunnen zijn. 

 

De heer Walraven: Wij wisten dat wij naar een symposium gingen dat door de Kamer van Koophandel 

was georganiseerd. Wij respecteren het werk van de Kamer van Koophandel ten volle en verwachtten 

op die bijeenkomst geen uitgebreide sociale toelichtingen. De bijeenkomst was ook voor ons boeiend en 

interessant. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ook ik wil graag kort op de motie van de SP reageren. 

Op zichzelf staan wij positief tegenover een dergelijke invalshoek. De heer Greiner heeft dat namens het 

college ook gezegd. Wij zouden zo’n informatieronde willen gebruiken om mensen te informeren, maar 

ook om in het kader van het nieuwe Omgevingsplan informatie op te zuigen. Wij zijn volstrekt voor 

openheid, maar wij moeten wel helder zijn over de randvoorwaarden waarbinnen de discussie wordt 

gevoerd. Duidelijk moet zijn waarover de provincie gaat en op welke zaken de provincie invloed kan 

uitoefenen. Wij moeten voorkomen dat wij verwachtingen wekken die wij niet kunnen waarmaken. 

Natuurlijk is participatie goed, maar als wij de verwachtingen van de mensen die daaraan deelnemen 
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niet kunnen waarmaken zal dat tegen ons worden gebruikt. Als dat gebeurt zijn wij absoluut 

contraproductief bezig. Wij staan achter de motie, maar zouden graag zien dat wij in commissieverband 

nog even doorspreken hoe wij de informatieronde gaan organiseren en wat daarvan de inhoud zal zijn. 

Dat is heel belangrijk. Welke ruimte is er voor de provincie, wat is onze positie en wat is onze invloed? Ik 

zou aan de motie willen toevoegen: “binnen het kader van de opstelling van een nieuw Omgevingsplan 

een openbare hoorzitting te houden …”. Met die toevoeging dekt de motie de lading beter. 

Voor ons is het van belang hoe wij het vliegveld positioneren en dan met name – oneerbiedig gezegd -

het randgebeuren rondom infrastructuur, bedrijventerreinlocaties enzovoorts. Dat is een belangrijk deel 

van de provinciale invulling. Wij zijn dus positief, maar willen nog wel even over de inhoud overleggen. 

 

De voorzitter: Stemt de indiener van de motie in met de suggestie van de heer Goossens een zinsnede 

aan de tekst toe te voegen? 

 

De heer Walraven: Met de voorgestelde toevoeging gaan wij volledig akkoord. 

 

Mevrouw Bliek-de Jong: Het gaat nu een beetje te vlug. Er zijn verschillende spelers die op verschillende 

momenten informatieplichten hebben in dit proces. Het lijkt mij verstandig dat traject eerst in beeld te 

brengen. Wij hebben zelf gezegd dat wij pas om ons heen gaan kijken op het moment waarop ons een 

businessplan wordt voorgelegd. Als wij deze hoorzitting vrij snel organiseren, moeten wij ons afvragen 

wat wij kunnen vertellen. 

Laten wij eerst in beeld brengen op welke wijze en wanneer wie zal moeten worden geïnformeerd of 

gehoord en dan bepalen wanneer wij deze informatieslag gaan maken. Deze informatievoorziening zal 

moeten passen in de plichten en verantwoordelijkheden die wij als provincie hebben. 

 

De heer Walraven: Ik zie de woorden van mevrouw Bliek als een aanvulling op de toevoeging van de 

heer Goossens. Ik heb daarmee geen probleem. Als de motie wordt aangenomen – wij moeten dat 

afwachten – zouden wij voorafgaand aan de openbare hoorzitting het traject moeten doorlopen dat door 

de heer Goossens en mevrouw Bliek is geschetst. 

 

Mevrouw Bliek-de Jong: Het lijkt mij niet goed nu al definitief uit te spreken dat wij zo’n hoorzitting gaan 

organiseren. Dat gaat mij te snel. Wij moeten het eerst met elkaar eens zijn over het moment waarop wij 

dat moeten doen. Wij vinden de motie sympathiek en op enig moment zullen wij de burgers in het kader 

van het nieuwe Omgevingsplan, een businessplan of een besluit… 

 

De heer Goossens: Ik begrijp dat u het ermee eens bent dat zo’n bijeenkomst moet worden 

georganiseerd, maar u het tijdstip waarop dat zal moeten gebeuren ter discussie wilt stellen. Dat is geen 

probleem. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de heer Walraven een motie heeft ingediend en de heer Goossens een 

amendering van die motie heeft gesuggereerd. Ik wil eerst vaststellen of de voorgestelde wijziging in de 

motie wordt aangebracht. Daarna kunt u discussiëren over de vraag of het verstandig is de motie aan te 

nemen. Ik heb van de indiener begrepen dat hij akkoord gaat met het voorstel achter het woord 

“besluiten” toe te voegen “in het kader van de opstelling van het Provinciaal Omgevingsplan een 

openbare hoorzitting te arrangeren”. Het gaat om de woorden “in het kader van”. 

 

De heer Walraven: Met die toevoeging zijn wij het eens, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Akkoord, dat betekent dat de tekst van motie P is geamendeerd. 

Mevrouw Bliek heeft zich afgevraagd of het wel verstandig is hierover nu al een besluit te nemen. 

 

Mevrouw Bliek-de Jong: De SP zou deze motie ook kunnen aanhouden. Ik denk dat wij hierover pas 

moeten besluiten als wij in beeld hebben wie wat wanneer moet doen. 

 

De heer Walraven: Als je een stap zet, volgt daarop telkenmale een nieuwe stap. Het is een repeterend 

verhaal. Wij hebben al - vergeef mij het woord - oneindig lang gewacht met het informeren van mensen. 

Mijn fractie vindt dat het daarvoor nu de hoogste tijd is. 

 

De voorzitter: Als de Staten dit besluit nemen, zullen wij in de commissie uitvoerig moeten bespreken op 

welke wijze, met welke boodschap of welke vraag wij hiermee zullen moeten omgaan en van welk 
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bevoegdhedenkader daarbij sprake zal moeten zijn. Het woord “hoorzitting” is heel formeel, wij moeten 

niet te veel waarde aan dat woord hechten. Het gaat erom dat wij… 

 

De heer Walraven: Het gaat mij erom dat de mensen kunnen reageren. De term vind ik niet belangrijk. 

 

De voorzitter: Uiteraard! 

Een hoorzitting gaat vaak over voorgenomen beleid en dat is hier niet aan de orde. In de commissie zal 

nog worden gesproken over de taakstelling en over het kader waarbinnen de bijeenkomst zal worden 

gehouden, zodat geen valse verwachtingen kunnen worden gewekt. Als deze motie wordt aangenomen 

staat wel vast dat door de Staten zo’n soort bijeenkomst zal worden georganiseerd. Degenen die het niet 

wijs vinden dat besluit nu al te nemen, kunnen maar één ding doen en dat is tegen deze motie stemmen. 

Is dat helder? 

 

De heer Bogerd: Ik ben blij met uw uitleg over de laatste ingediende motie. 

Nog een korte opmerking over het fietsbeleid. Ik bewonder Gedeputeerde De Raad. Elke keer als een 

motie wordt ingediend horen wij, dat hetgeen waarom in de motie wordt gevraagd al in de maak is. Wij 

hebben het vandaag over mobiliteit gehad, gesproken is over de trein, de auto en de bus, er zijn ook drie 

info-avonden over het openbaar vervoer geweest, maar de fiets is niet genoemd. Wij beogen dat er een 

fietsbeleid komt en dat beleid wordt afgestemd op het beleid van de gemeenten, die de 

verantwoordelijkheid dragen voor het fietspadennet, voor de voorzieningen voor fietsers enzovoorts. 

Zo’n integraal verhaal kan mooi worden meegenomen in de nota die door de heer De Raad zal worden 

opgesteld.  

 

De voorzitter: U handhaaft uw motie, dat is duidelijk. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Ik wil mevrouw Bouwmeester graag dankzeggen voor haar 

duidelijke toezegging in het kader van het CO2-beleid. Zij heeft gezegd dat wij de doelstellingen zullen 

halen en die toezegging wordt in de notulen van deze vergadering vastgelegd. Ik heb echt mijn best 

gedaan om het goed te begrijpen, maar mij staat helder op het netvlies dat wij in dit huis een presentatie 

hebben gehad waarbij is gezegd “wij zijn op het moment bijna absoluut ontkoppeld want de centrale is 

uit”. Bij die presentatie werd een rechtstreekse koppeling gelegd tussen het CO2-beleid en de 

Flevocentrale. Dat de centrale weer zal gaan werken, zal effect hebben. Ik kan mij niet voorstellen dat 

dat niet zo is. Wellicht zijn er berekeningen die iets anders uitwijzen, dat zou heel spannend zijn. Als die 

er zijn, wil ik het daarover graag eens hebben. In het zojuist door ons ontvangen TNO-rapport 

“Ontkoppeling van Milieu en Economie 2005” staat klip en klaar: “Hierin is te zien dat de emissie van 

CO2 gedomineerd wordt door verkeer en vervoer en de energiesector.” Daar kunnen wij niet omheen en 

daar wil ik ook niet omheen. In de commissie wil ik graag haarfijn van de Gedeputeerde horen hoe dit in 

elkaar zit. Ik geloof nog steeds niet dat wij de doelstellingen kunnen halen. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Ik kan niet toezeggen dat dit onderwerp in de 

commissie aan de orde zal komen, omdat de voorzitter van de commissie daarover gaat. Wij kunnen wel 

met z’n tweeën met de betrokken ambtenaar gaan en nogmaals om een uitleg vragen. Dan hebben wij 

allebei dezelfde uitleg gehoord, dat is een mogelijkheid, maar ik wil hierop ook best in de commissie 

terugkomen. Zegt u het maar. 

 

De heer Jongsma: Als de voorzitter van de commissie daarvoor toestemming geeft, kies ik voor de 

commissie. 

Nog één opmerking over de gekleurde motie inzake de biobrandstoffen. Ik weet niet welke letter deze 

motie heeft. 

 

De voorzitter: Ik veronderstel dat u op het gewijzigde amendement 1 doelt. 

 

De heer Jongsma: Wat mij betreft is het onbestaanbaar – ik zeg dit op persoonlijke titel – dat wij dit 

amendement aannemen, terwijl wij kaders gaan vaststellen voor onttrekkingen aan de reserves. In dit 

amendement wordt immers voorgesteld daaruit een graai van € 75.000,- te doen. Aan de andere kant 

zijn wij van mening dat de inhoud van dit amendement bijzonder positief is. Ik hoop van harte dat het 

college erin zal slagen hiervoor een andere dekking te vinden dan in de strategische reserve. 

Desondanks zal ik toch voor deze motie stemmen. 
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De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Nog een paar opmerkingen. Allereerst wil ik het college 

dankzeggen voor de uitvoerige beantwoording van de vragen die namens de CDA-fractie zijn gesteld. 

Motie M komt gewoon in stemming. 

Motie P houdt ook het invulling geven aan de “Andere overheid” in, waarover wij vandaag uitgebreid 

hebben gesproken. Daar zijn wij dus voor en wij zijn ook voor motie Q. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik wil u verzoeken de vergadering enkele minuten te schorsen. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering voor vijf minuten. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

De schorsing is aangevraagd door de heer Ruifrok. De heer Ruifrok heeft het woord. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Overleg tijdens de schorsing resulteert in een stemverklaring 

van de PvdA-fractie over motie M van het CDA. De PvdA-fractie zal tegen deze motie stemmen. Wij 

stemmen niet op inhoudelijke gronden tegen die motie, onze tegenstem heeft als reden dat wij een 

afspraak hebben gemaakt over de wijze van behandeling van dit onderwerp. Wij vinden dat wij een 

goede inhoudelijke reactie moeten geven, gebaseerd op stukken en op een discussie van inhoudelijke 

aard. De tijd die wij daarvoor nodig hebben kunnen wij onszelf rustig gunnen. Het is vroeg genoeg als wij 

in de volgende Statenvergadering een heldere uitspraak doen. Ons standpunt over deze motie doet 

niets toe of af aan de stellingname in de financiële beschouwingen van mijn partij. Mijn fractie stemt om 

procedurele redenen tegen deze motie. 

 

De heer Maenhout: Voor ons geldt hetzelfde. Wij zouden het een slechte zaak vinden als de Staten zich 

niet unaniem zouden uitspreken over de bestuurlijke toekomst van Flevoland. Ik weet dat wij het 

daarover breed eens zijn. Een reactie van deze strekking moeten wij op een opportuun moment geven 

en dat is naar onze mening niet vandaag, maar pas na de discussie die wij de volgende week in de 

commissie over dit onderwerp zullen voeren. Mijn fractie heeft één ondeelbaar Flevoland als 

uitgangspunt en dat uitgangspunt houden wij overeind. Wij vinden deze motie niet opportuun en daarom 

zullen wij er tegenstemmen. 

 

De heer Van Daalen: Ik sluit mij aan bij de woorden van de heren Ruifrok en Maenhout, met dien 

verstande dat mijn fractie zich van stemming over deze motie wil onthouden. 

 

De voorzitter: Het spijt mij, maar dat kan niet. 

 

De heer Van Daalen: Dat weet ik, maar ik wil dit toch gezegd hebben. Wij zullen tegenstemmen. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. Wij delen de visie van de VVD en de PvdA. Ook wij vinden dat 

wij de de volgende week te voeren discussie moeten afwachten. Wij gaan die discussie open in en 

voelen er niets voor daarbij met een behoorlijk stevige stelling van het CDA geconfronteerd te worden. 

Laten wij eerst het debat hierover aangaan, dat lijkt mij een heel wijs besluit. Het duurt nog lang genoeg. 

 

De heer Leijten: Uw woorden kunnen betekenen dat u het zelfs niet eens bent met onze stelling. 

 

De voorzitter: In deze ronde kunnen alleen nog maar stemverklaringen worden afgelegd. U kunt geen 

nieuw debat uitlokken. Wij zijn nog niet aan het eind van ons Latijn, maar wij komen wel aan het eind 

van de beraadslagingen. 

 

De heer Walraven: Wij zullen voor motie M stemmen met de kanttekening over de realiteitszin die wij 

daarbij geplaatst hebben. Uit een oogpunt van solidariteit gaan wij met de motie mee. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ook mijn fractie zal tegen de motie stemmen. Wij zouden deze 

ruimte ook kunnen verlaten en ons dus van stemming onthouden, maar dat zullen wij niet doen. 

Ik zou de heer Leijten alsnog willen vragen zijn motie niet te handhaven. De door hem veronderstelde 

acute dreiging is mijns inziens niet aan de orde. Ik kan hem geruststellen: het bestuur van Flevoland is in 
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één hand. Er zijn bepaalde gezichtspunten naar voren gekomen die er wellicht in de toekomst toe zullen 

leiden dat dit zal veranderen, maar er zijn procedurele afspraken gemaakt die eenieder bekend zijn. Ik 

nodig de CDA-fractie opnieuw uit deze motie niet in stemming te laten brengen. Als de motie wel in 

stemming wordt gebracht zullen ook wij tegenstemmen. Het afstemmen van deze motie is een signaal 

dat wij in het kader van de gemaakte afspraken maar ook op basis van de inhoud niet wensen af te 

geven. 

 

De heer Nijenhuis: Ik zal op persoonlijke titel tegen de verschillende moties over biobrandstoffen 

stemmen. Ik acht de haalbaarheid daarvan dermate gering, dat ik vind dat wij ons daaraan niet moeten 

bezondigen. 

 

De voorzitter: Heeft de CDA-fractie behoefte aan het geven van een reactie? 

 

De heer Leijten: Kennelijk zijn wij het met elkaar eens, maar moet ik constateren dat de Staten op dit 

moment geen uitspraak durven doen over een uitgangspunt dat zij nadrukkelijk hanteren, voordat zij de 

discussie hierover ingaan. De CDA-fractie wil hierover graag de uitspraak van de Staten horen. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

Ik zal eerst de amendementen in stemming brengen – stemming over amendementen gaat altijd voor – 

en daarna komen de nog aan de orde zijnde moties in alfabetische volgorde aan de orde. 

Aan de orde is het gewijzigde amendement 1 over de biobrandstof. 

 

Het gewijzigde amendement 1 wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard, met de 

aantekening dat de heer Nijenhuis geacht wenst te worden te hebben tegengestemd. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Dit amendement is ook door GroenLinks ingediend. De heer 

Keur heeft dat gemeld, maar op het amendement is dat niet zichtbaar. 

 

Amendement 2 wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemt: de fractie van de SP. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, CDA, PvdA, D66, GL, OF, SGP en CU. 

 

Motie B wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de CU, OF en SP. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, CDA, PvdA, D66, GL en SGP. 

 

Motie C wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van de VVD, CDA, PvdA, D66, GL, SGP, OF en SP. 

Tegen stemt: de fractie van de CU. 

 

Motie F wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van GL, SP, D66 met uitzondering van de heer Nijenhuis, PvdA, CDA, OF, 

SGP en CU. 

Tegen stemmen: de fractie van de VVD en de heer Nijenhuis van de D66-fractie. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie G. 

 

De heer Schaap: Wij trekken deze motie in, mijnheer de voorzitter. 

 

Motie G maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Ik ga ervan uit dat motie H na het aannemen van het gewijzigde amendement 1 is 

ingetrokken. 

 

Motie H maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

Motie I wordt bij handopsteken in stemming gebracht en unaniem aanvaard. 

 

Motie J wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van GL, SP, VVD, CDA, OF, CU en SGP. 
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Tegen stemmen: de fracties van de PvdA en D66. 

 

Motie K wordt bij handopsteken in stemming gebracht en unaniem aanvaard. 

 

Motie M wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van het CDA en de SP. 

Tegen stemmen: de fracties van VVD, PvdA, GL, D66, CU, SGP en OF. 

 

Motie N wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van GL, SP, D66, PvdA en OF. 

Tegen stemmen: de fracties van VVD, CDA, SGP en CU. 

 

Motie O wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van GL, SP, D66, PvdA, VVD, CU, OF en SGP. 

Tegen stemt: de fractie van het CDA. 

 

De geamendeerde motie P wordt bij handopsteken in stemming gebracht en unaniem aanvaard. 

 

De heer Walraven: Dit is een historisch moment in deze bestuursperiode, mijnheer de voorzitter. Dit is 

de eerste motie van onze fractie die is aangenomen. 

 

De voorzitter: Statenbreed! (applaus) 

 

De heer Walraven: Ik zal mijn collega’s in het land hiermee om de oren slaan. 

 

Motie Q wordt bij handopsteken in stemming gebracht en unaniem aanvaard. 

 

De voorzitter: Wij gaan nu over tot formele besluitvorming over de voorliggende stukken, waarbij ik de 

kanttekening plaats dat in de programmabegroting in programmaonderdel 6 de vermelding van en 

verwijzing naar het FBT zal worden geschrapt. Het daar vermelde subsidiebedrag is niet langer voor het 

FBT bestemd.  

Wij stellen u voor de voorliggende stukken met deze wijziging en met inachtneming van de aanvaarde 

amendementen vast te stellen.  

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het geamendeerde voorstel van 

het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

 

 

 

5. Vaststelling najaarsnota 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

 

 

6. Vaststelling hoogte opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting per 1 april 2006 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

 

 

7. Vaststelling negende wijziging van de Legesverordening 1998 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

De voorzitter: Hiermee hebben wij het reguliere deel van deze begrotingsbehandeling achter de rug. 

Wij komen nu even terug op de punten die op 3 november niet aan de orde zijn gekomen. 

Over de notulen van de openbare vergadering van 6 oktober jl. hebben wij geen opmerkingen gekregen, 

dus ik meen te mogen aannemen dat deze notulen ongewijzigd kunnen worden vastgesteld. 
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De notulen van de openbare vergadering van 6 oktober 2005 worden zonder beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 

 

De voorzitter: In het kader van de vergadering van 3 november jl. waren geen mededelingen te doen.  

Aan de orde zijn de ingekomen stukken.  

 

        1.  Een brief van statenlid mevrouw A.E.Bliek-de Jong met een melding van wijzigingen in hoofd- en 

nevenfuncties. 

 

2. Een circulaire van het Ministerie van BZK inzake de uitvoering van wet- en regelgeving. 

 

Beide stukken worden met algemene stemmen voor kennisgeving aangenomen. 

 

U wordt ook gevraagd een besluit te nemen over een tweetal hamerstukken: het voorstel inzake het 

vaststellen van de 10
e
 wijziging van de begroting 2005 van de provincie Flevoland en het voorstel inzake 

het normenkader rechtmatigheid.  

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform de 

voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

 

 

8. Sluiting 

De voorzitter: Ik sluit de vergadering en wens u wel thuis. (18.55 uur) 
 
 
 


