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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 12 april 2007 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

 Aanwezig zijn: 

Mevrouw L.M.Bouwmeester- den Broeder (PvdA), de heer W.G.de Raad (VVD) demissionaire leden 

van het college van Gedeputeerden Staten. 

De heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer N. 

Benedictus (VVD), mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heer M. Bogerd (SGP), mevrouw F.J.E. 

Boode- Groot Nibbelink (PvdA), de heren J.M. Bos (PvdA), R.P.G. Bosma (VVD), W.R. Bouma (CDA), 

N. Demirbilek (SP), H. Dijksma (VVD), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), A.L. Greiner 

(CDA), de dames M. Jonker-Waterlander (VVD), M.J. Kolkman-Hoving (CU), M.M.J.E. Kuijken (PvdA), 

N. de Lange (SP), M. Luijer (CDA), de heren C. Meijer (GL) en W.C. Noordegraaf (VVD), mevrouw 

H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), 

mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren W.R. Ruifrok (PvdA), D.G. Schutte (CU), R.J. Siepel (CU), A.J. 

Steendijk (VVD), A. Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU) E. Taskin (PvdA), T.H. van de Wal (SP), J. van 

Wieren (CDA) en mevrouw T. Zeilstra- van der Meulen (PvdA). 

 

Afwezig zijn: mevrouw H.M.Wiedijk (SP), de heer R. TH. Van der Avoort (VVD), 

  

Voorzitter: 

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

 

Griffier: 

mevrouw A.Doesburg, griffier. 

 

1. Opening  

De voorzitter: Dames en heren ik verzoek u uw plaatsen in te nemen, dan wilde ik de vergadering 

gaan openen. Dat is dan bij deze geschied. Ik deel u mede dat een bericht van verhindering is 

ontvangen van de heer van der Avoort en van mevrouw Wiedijk.  

 

 

 2. Vaststellen agenda 

De voorzitter: Mag ik aannemen dat u met de gewijzigde agenda, die u toegezonden heeft gekregen, 

kunt instemmen. Dat is het geval. 

 

 3. Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van de Provincie 

Flevoland van 8 februari 2007, 13 maart 2007 en 15 maart 2007. 

De voorzitter: Bij de notulen van 15 maart heb ik een opmerking gekregen. Op de bladzijden 46 en 47 

van uw bundel, de pagina´s 12 en 13 van de notulen van de betreffende vergadering, is achter de 

heer Bouma de partijaanduiding niet compleet. Daar moet CDA staan en niet CD en dan hoort er ook 

nog een haakje sluiten achter. Ik mag aannemen dat u met die correctie kunt instemmen en dat 

dan,overigens, alle drie de sets notulen kunnen worden vastgesteld. Dat is het geval.  

 

 4. Mededelingen 

De voorzitter: Hierbij meld ik u dat ik een commissie heb ingesteld voor het onderzoek van 

geloofsbrieven omdat er vanwege persoonlijke omstandigheden, helaas, een Statenlid n.l. mevrouw 

Wiedijk, mij een brief heeft moeten sturen, dat zij zich moet terugtrekken uit onze Staten.  
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Dat betekent dat wij erop mikken om, op 26 april in de bijzondere Statenvergadering die wij bijeen 

hebben geroepen,om op dat moment, ook de geloofsbrieven te kunnen onderzoeken van het nieuw 

benoemde Statenlid in die vacature en wellicht komen er na deze vergadering nog 4 vacatures bij. Dat 

weten wij pas na agendapunt 9b. Dan kan die commissie van onderzoek van de geloofsbrieven ook 

die 4 opengevallen plekken, de nieuw benoemde Statenleden onderzoeken. Ik heb besloten om de 

heer Meijer, de heer Oost en mevrouw Jonker te vragen om die commissie van onderzoek van de 

geloofsbrieven voor 26 april te willen vormen.  

 

5. Ingekomen stukken 

Deze zijn er voor deze vergadering niet. 

  

6. Voorstel inzake Oostvaarderswold 

De Heer Stuivenberg: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter in lijn met eerdere besluitvorming en 

toezeggingen aan de bewoners van het gebied dat onderdeel uitmaakt van de groen-blauwe zone, 

stemt de SP fractie in met de bijdrage van de provincie van € 2,2 miljoen in de verwervingskosten van 

de robuuste verbinding. Echter, de SP fractie gaat er wel van uit dat bij de verwerving van bedoelde 

gronden, niet alleen volledige schadeloosstelling zal plaatsvinden maar dat in die gevallen waar aan 

uitplaatsing elders in de provincie de voorkeur wordt gegeven, het college daarbij, voor zover mogelijk, 

haar maximale medewerking zal verlenen. Graag een toezegging daarbij. Voorts verzoekt de SP 

fractie het college, haar zienswijze te geven op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfractie 

van het CDA van 19 maart jl. aan de minister van LNV over de mogelijke oneigenlijke besteding van 

de zgn. “koopmansgelden”, bij de realisatie van Oostvaarderswold. Kan het college daarbij aangeven 

welke financiële consequenties een weigering van een dergelijke inzet van middelen, voor de 

realisatie van Oostvaarderswold, voor onze provincie heeft. 

 

De Heer Steendijk: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Bij de behandeling van het omgevingsplan op 2 

november 2006, heeft de VVD het college geadviseerde een beter draagvlak bij de grondeigenaren te 

creëren. Er dient snel duidelijkheid te komen over hun toekomst. Een goede regeling met de 

betrokken agrariërs is dan ook op zijn plaats. Besluitvorming over de begrenzing van de zone maakt 

nu ook eerder aanleg mogelijk. De commissie Gabor is duidelijk geweest over de noodzaak van deze 

versnelde aanleg. Het standpunt van het ministerie van LNV,is ook begrijpelijk, om de volledige 

schadeloosstelling twee jaar eerde in te laten gaan, is ook begrijpelijk. Tevens ligt er een duidelijke 

afspraak met het ministerie dat eventuele meerkosten, boven de in het collegevoorstel genoemde    € 

2,2, miljoen, voor rekening van LNV zijn. Volgens de VVD had er al, in een veel eerder stadium, 

duidelijkheid naar de Staten moeten zijn met betrekking tot de financiële gevolgen van deze volledige 

schadeloosstelling, zeker nu nut en noodzaak van de zone zo bewezen zijn. In het “Omgevingsplan” is 

geen dekking geregeld terwijl in oktober 2006 wel toezeggingen zijn gedaan aan de agrariërs. Het is 

nog zeer de vraag of deze dekking te vinden zal zijn in de investeringsbijdrage van de projectpartners, 

zoals door het college, als verwachting wordt uitgesproken. In feite kan worden geconcludeerd dat van 

een voorfinanciering op dit moment geen sprake is. De VVD is van oordeel dat het college dit punt, 

ook een opdracht van de Staten, meeneemt naar de onderhandelingen over de investeringsbijdragen 

van de gebiedspartners. De VVD is het verder eens met het college ten aanzien van het betalen van 

een volledige schadeloosstelling vanaf het begin van het project. Wel vernemen we graag van het 

college hoe hard de verwachting is dat de € 2,2, miljoen ook daadwerkelijk door de projectpartners zal 

worden gefinancierd. Dank u wel. 

 

De Heer Geersing: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Het gebied Oostvaarderswold is vastgesteld, 

het is ons echter nog niet helemaal duidelijk hoe dat financieel rond komt. Mocht het er toch van 

komen dan willen wij ons uiterste best doen om de ondernemers in het gebied, en daaraan grenzend, 

niet met een kluitje in het spreekwoordelijke riet van het Oostvaarderswold te sturen. We zijn in 

afwachting van een totaalplan hiervoor, in plaats van, dat het in brokjes voorbijkomt. We zijn bereid 

om vóór het voorstel te stemmen, dat is echter nog afhankelijk van een aantal vragen die nog bij ons 

leven. Tijdens de commissievergadering zijn er al een aantal vragen beantwoord maar de volgende 

hebben we nog, ook in navolging van wat we net al hoorden. Omdat het ministerie in dit stadium nog 

niet verder wil gaan dan de agrarische waarde, wil de provincie het bedrag nu al voorschieten. Bij ons 

leeft de vraag welke zekerheden zijn er dat dit bedrag ook werkelijk weer terugkomt en wanneer. Er 

wordt gesproken over verkoopverzoeken. Hoe concreet is één en ander en gaat er daadwerkelijk 

verkocht worden. Volgt er uiteindelijk een afrekening met de agrariërs die, zeg maar,nu toehappen op 

basis van complexwaarde.  
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Als dat de uitkomst is van een totaalplan dat nog voorgesteld zal worden. We onderschrijven de 

insteek dat één en ander goed geregeld moet worden met de agrariërs en duidelijk moet zijn. Dan 

dreigt er niet teveel onvoorzien ten laste van het IFA, uiteindelijk.  

 

De Heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter, dank u wel. Betrekkelijk kort, daar waar dit punt ook al in de 

commissie, uitgebreid aan de orde is geweest. In feite zit de argumentatie om vóór dit voorstel te 

stemmen, voor de PvdA ook al verpakt in het voorstel. Het gaat om een versnelling van het proces, 

het gaat om helderheid, het gaat om een toegezegde volledige schadeloosstelling, dat is een 

toezegging die wij uit het oogpunt van behoorlijk bestuur vooral gestand moeten doen. Al was het 

maar om het proces zo netjes mogelijk en zo snel mogelijk van start te laten gaan. Het gaat om een 

eerlijke vergoeding voor de betrokken boeren. Resteert, ook door anderen al gememoreerd en ik sluit 

mij aan bij de opmerkingen van de VVD op dat punt als het gaat om de voorfinanciering. Ik denk dat 

het met name te beschouwen is als een opdracht die het college zichzelf geeft in het vervolg van het 

proces, om dat geld ook daadwerkelijk weer terug te krijgen en darmee is het inderdaad iets waarvan 

je nu als veronderstelling kunt zeggen: het is een voorfinanciering, maar het moet wel waargemaakt 

worden.  

 

De Heer Appelman; Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ten aanzien van de verwerving van gronden in 

het Oostvaarderswold heeft het college gekozen voor een aankoopstrategie op basis van een 

volledige schadeloosstelling en minnelijke verwerving. Dat is ook zo met de betrokkenen 

gecommuniceerd. Het CDA vindt dat een reëel uitgangspunt. Wij hechten echter zeer, nu de 

besluitvorming is gepasseerd, op een zorgvuldige en snelle uitvoering. Dat betekent, eenvoudigweg, 

dat, daar waar LNV uitgaat van een andere aankoopstrategie, op basis van een lagere 

aankoopvergoeding in het begin van het proces, wij als provincie absoluut de wil en de bereidheid 

moeten hebben om hier ook een extra financiële inzet te plegen. Dat is overeenkomstig – het is eerder 

gememoreerd- met de toezeggingen naar het gebied. Wij denken ook dat, dat daadwerkelijk de 

zorgvuldigheid en de snelheid van het proces ten goede zal komen. Die zorgvuldigheid, voorzitter, 

brengt ook met zich mee dat wij op korte termijn ook duidelijkheid verwachten omtrent het eventueel 

toepassen van de zogenaamde complexwaarde, als het gaat over de aankoopmogelijkheden. Ik denk 

ook dat, dat een stuk duidelijkheid is die in het proces gebracht zou kunnen worden. Ten aanzien van 

de financiële kant van dit voorstel, is het inderdaad zo, dat wij ervan uitgaan dat het college zich tot 

het uiterste zal inspannen om binnen het totale project Oostvaarderswold, tot vormen van verevening 

te komen, met de overige gebiedspartners die betrokken zijn bij dit project. Ook op dat punt, voorzitter, 

denk ik dat het goed is als er op korte termijn vanuit het college, ten aanzien van dit punt, een 

strategie of een intentie uitgesproken wordt. Voorts wil ik nog uw aandacht vragen voor de moties die, 

ten tijde van de behandeling van het omgevingsplan, rondom dit punt zijn aangenomen. Eén motie 

ziet toe op het realiseren van een zogenaamd “masterplan landbouw”. Het zou ook goed zijn naar 

betrokkenen in het gebied, zeker nu de daadwerkelijke realisatie van start gaat, dat u ook op korte 

termijn met die motie aan de slag gaat. Dank u wel.  

 

De Heer Meijer: Voorzitter ik zal ook heel kort zijn. Ik verklap geen geheim als ik vertel dat GroenLinks 

een groot voorstander is van het aanleggen van het Oostvaarderswold. Elke versnelling daarin is ons 

zeer welkom. Als ik naar het stuk kijk en ik kijk naar de laatste zin bij de kanttekeningen, staat daar 

een beetje cryptische zin, waaruit wij opmaken dat onderhandelingen gestart zullen gaan worden of 

misschien daarover al gestart zijn met Almere. Er staat alleen: “ indien wenselijk wordt ingebracht”. 

Wat ons betreft is het zeer wenselijk dat, dat wordt ingebracht in die onderhandelingen. Wij gaan 

ervan uit dat, dat, gezien het beider belang voor Almere en de provincie, een goed resultaat oplevert. 

Wij wachten op de uitslag daarvan.  

 

Gedeputeerde Bouwmeester: Voorzitter het is al een aantal keren gememoreerd. Wij hebben in 

Flevoland ervoor gekozen om de agrariërs die door onze besluitvorming, noodgedwongen, hun bedrijf 

moeten beëindigen, fatsoenlijk te behandelen. Wat betreft het college van Gedeputeerde Staten en 

wat betreft uw Staten, betekent een fatsoenlijke behandeling, een volledige schadeloosstelling. Dus 

agrarische waarde en de kosten die gemaakt worden. Wij hebben dat standpunt altijd uitgedragen en 

ook LNV was daarvan op de hoogte. Maar LNV heeft, zoals u in de stukken heeft kunnen lezen, de 

gewoonte om eerst even af te wachten of ze niet gewoon tegen agrarische kosten de zaak kunnen 

verwerven en als dat niet lukt dan over te gaan om daar bovenop de kosten te dekken. Wij vonden dat 

niet netjes. Toen heeft LNV gezegd: ja, wacht even, dat kunnen jullie niet netjes vinden, maar dat gaat 

ons geld kosten”.  
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Uiteindelijk hebben wij via een spel van “ hoe kun je dat dan uitrekenen en hoe kun je zorgen dat, dat 

wel gebeurd”, de deal gesloten dat, wij als Flevoland, € 2,2 miljoen garanderen en dat LNV dan 

garandeert dat vanaf het begin de agrariërs de volledige schadeloosstelling krijgen voor de groen-

blauwe zone. Dat is een hele mooie deal. Vanuit de LNV omdat ze de zekerheid hebben dat ze geld 

van ons krijgen en dat andere provincies niet zullen zeggen voortaan moeten we het allemaal maar zo 

doen. Dan zou het heel veel geld kosten. Vanuit ons omdat wij ook de plicht hebben, door de 

besluitvorming, om de mensen netjes te behandelen. Dan is natuurlijk de vraag: “Hoe ga je aan dat 

geld komen?” Daarvoor hebben wij, zoals u heeft kunnen lezen, bedacht dat wij gaan proberen om dat 

geld weg te zetten bij onze convenantpartners. Dat kunnen wij, op dit moment, niet garanderen. Wij 

kunnen u wel zeggen dat wij ons uiterste best zullen doen omdat geld weg te halen. Andere partners 

hebben ook belang bij de versnelling van de aanleg. De gemeente Almere heeft belang bij de 

versnelde aanleg van de groen-blauwe zone. Als de groen-blauwe zone niet sneller wordt aangelegd 

zal ook de woningbouw die daar gepleegd wordt, minder waard zijn. Het één zal natuurlijk het ander in 

evenwicht houden. Wij zullen ons uiterste best doen om dit voor elkaar te krijgen. Misschien zijn er 

nog andere mogelijkheden. Wij zullen het allemaal verkennen. De garantie kan ik u niet geven, maar 

wel onze uiterste inzet. Dan zijn er nog een aantal andere vragen gesteld. Wat betreft de schriftelijke 

vragen die gesteld zijn door de Tweede Kamerleden, denk ik dat het goed is dat wij, de commissie 

eerst, de schriftelijke vragen en de antwoorden van de minister daarop zullen toesturen, zodat 

iedereen op dezelfde manier geïnformeerd is over deze vragen. Dat lijkt mij praktisch, zodat daarna 

gesproken kan worden over hoe het verder gaat. Gaat er daadwerkelijk verkocht worden? Ik kan u 

melden dat er al met een aantal agrariërs gesproken wordt over verplaatsing of verkoop van gronden. 

Wat betreft de complexwaarde, daarvan is van een aantal al een tijd geleden tegen de agrariërs 

gezegd dat wij onderzoeken of het mogelijk is om de complexwaarde toe te passen. Het moet 

namelijk wel mogelijk zijn. De complexwaarde is in feite een soort menging van rode prijzen en groene 

prijzen. Dat moet wel mogelijk zijn. Van beide kanten. Niet alleen vanuit de kant van de mensen die de 

groenwaarde vergoed krijgen, maar ook van de mensen die de rode waarde vergoed krijgen. Dat is 

één van de onderzoeken die gedaan gaan worden. Komt er niet teveel ten laste van het 

investeringsprogramma Flevoland-Almere? Nee, wij vinden dat niet. Wij denken dat het een goede 

mogelijkheid is om de € 2,2, miljoen weg te zetten in het IFA, want dat is ook in het belang van 

Almere. Er is wel de afspraak gemaakt met Almere, dat beide partners het erover eens moeten zijn. 

Wij kunnen daarom niet zomaar zeggen: Wij doen dat zo. Nee, daar moet ook Almere mee 

instemmen. Masterplan landbouw. Daar wordt ook op dit moment aan gewerkt. We zijn bezig om de 

motie zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen en u zult er in één van de volgende 

commissievergaderingen van op de hoogt worden gesteld. Voorzitter ik dacht dat ik daarmee alle 

opmerkingen en vragen beantwoord had. 

 

2
e
 termijn 

 

De Heer Stuivenberg: Voorzitter, ik mis de beantwoording op de vraag hoe het college denkt over, 

agrariërs die niet voor uitkopen kiezen maar voor uitplaatsing. Hoe staat u daar tegenover en hoe gaat 

u daarmee om? 

 

De Heer Steendijk: Dank u voorzitter. Dank voor de beantwoording van de opmerkingen in eerste 

termijn. Met kennisneming van deze opmerking kan de VVD fractie instemmen met het voorliggende 

voorstel. Dank u wel. 

 

De Heer Bogerd: Voorzitter. De gedeputeerde heeft gesproken over het wegzetten bij de 

convenantpartners van het geld en zij hoopt haar uiterste best te zullen doen in de korte periode die zij 

nog heeft, maar is er ook een termijn aan verbonden, zodat we weten wanneer het wel of niet 

opgelost wordt binnen het convenant. Ik denk dat het niet lang moet duren zodat er ook op dat punt 

duidelijkheid is. In ieder geval zou ik de gedeputeerde willen vragen of zij de garantie kan geven dat 

het niet belemmerend zal werken voor de volledige schadeloosstelling.  

 

De Heer Geersing: Dank u wel voorzitter. Mijn vraag lag in dezelfde strekking dus heb ik ook geen 

aanvullende vragen meer. Ik denk dat wij kunnen stellen dat wij, op grond daarvan, kunnen zeggen 

dat we met het voorstel kunnen instemmen. 



Prov inc i e  F levo land  Notulen  
  

 

 Bladnummer 

 5 

 

Gedeputeerde Bouwmeester: Voorzitter, excuses aan de SP. Ik heb uw vraag inderdaad niet 

beantwoord. Natuurlijk staan wij ook positief ten opzichte van uitplaatsing. Als mensen daarvoor 

kiezen. En zullen wij dat ook bevorderen,waar wij dat, als provincie kunnen -feitelijk gaat het over 

domeinen- dat mensen uitgeplaatst worden. Het wegzetten van het geld moet inderdaad niet 

belemmerend werken voor de volledige schadeloosstelling. We spreken gewoon af de volledig 

schadeloosstelling, vervolgens kijken wij hoe dit geld kan worden weggezet. U heeft ook in de stukken 

kunnen lezen dat over bijdragen van derden medio 2008 afspraken worden gemaakt.  

 

De voorzitter: Wij kunnen overgaan tot de besluitvorming en ik denk dat ik mag constateren dat de 

Staten, Statenbreed dit voorstel hebben aanvaard. Dat is het geval.  

 

 

7. Voorstel inzake 3
e
 wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland 

 De voorzitter: Heeft iemand daar nog iets over op te merken? Na de discussie die we net gehad 

hebben, niet neem ik aan.  

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering voor een kleine 10 minuten voordat we overgaan tot de 

daadwerkelijke volgende ronde. De vergadering is geschorst. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik verzoek uw aandacht voor agendapunt 8.  

 

 

8. Presentatie coalitieakkoord/collegeakkoord 

 

De Heer Dijksma: Voorzitter, Dames en Heren er ligt een akkoord, maar dat zal u niet ontgaan zijn. 

Twee weken en twee dagen hebben we samen, de VVD, CDA en PvdA, op plezierige en open wijze 

onderhandeld. We hebben openhartig en uitvoerig gesproken over de uitdagingen waar Flevoland 

voor staat en die zijn fors. We zijn een kleine provincie met grootse opgaven. Daar willen we de 

komende jaren hard mee aan de slag. We hebben in deze weken heldere ambities geformuleerd en 

bepaald wat wij er als provincie aan willen en kunnen doen. Samen met onze partners. Samen met U. 

Het is een akkoord op hoofdlijnen. Het geeft prioriteit en richting aan waarin wij denken, maar we 

hebben er ook concrete doelen in opgenomen. Het akkoord zal als basis dienen voor de verdere 

bewerking van de begroting 2008. we zijn trots als de resultaten en we bieden het U dan ook vandaag 

graag aan. Voorzitter, terugkijkend op het proces ben ik blij, dat we ervoor gekozen hebben om eerst 

een informateur aan te stellen, in de persoon van de Heer Vonhoff. Ik wil hem, bij deze, nogmaals 

hartelijk danken voor zijn inspanning. We hebben goede nota genomen van zijn advies. Het was 

bondig, maar kraakhelder. Hij heeft aangegeven met welke partijen in onderhandeling getreden zou 

kunnen worden. Wij hebben zijn advies gevolgd. Het advies ging over meer. Hij heeft er ook voor 

gepleit om de “niet coalitie partijen” constructief te blijven benaderen en de communicatie met hen 

actief ter hand te nemen. Feitelijk was de informatieronde de eerste handreiking daartoe, maar we 

zullen ook dat deel van zijn advies de komende periode zeker opvolgen. We hebben bij de 

onderhandelingen ook invulling gegeven aan de afspraken die we met de lijsttrekkers hebben 

gemaakt en harde doelstellingen geformuleerd. Alleen dan, ontstaat immers scherpte in de doelen. 

Alleen dan ontstaat duidelijkheid over de activiteiten en alleen dan kunt u, als Provinciale Staten, goed 

invulling geven aan uw controlerende taak. We weten dat we het ons daarmee niet makkelijk maken, 

maar we doen het omdat we duidelijke afspraken willen maken en U als Staten ook in die positie 

willen brengen. We zijn daarin en in onze doelen ambitieus. Om deze te toetsen willen we halfweg de 

4 jaar een tussenbalans opmaken en aan de Staten voorleggen. Om het contact en het overleg verder 

te stimuleren, willen we u in overweging geven, niet meer alle commissievergaderingen afzonderlijk te 

laten plaatsvinden. Onze suggestie, ik zeg heel duidelijk, onze suggestie, is om te kiezen voor een 

maandelijkse Statendag. Uw dag. Een dag waarop u allen op het provinciehuis aanwezig bent en 

voorstellen integraal bespreekt en besluitvorming afweegt. Een ander voorstel, ik zeg heel duidelijk 

voorstel, is dat van de dag van Flevoland. De jaarlijkse dag van Flevoland. De motie van de Staten, op 

initiatief van de SGP, voeren we uit. In de begroting worden hiervoor middelen bestemd. Voorzitter, 

Nederland heeft een nieuwe regering.  
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Ze toert met een bus door ons land. Daarmee wil ze de samenwerking symboliseren en vorm geven. 

Wij willen die roep om partnerschap, als provincie heel graag oppakken. Het moet wel echt iets 

inhouden. Dat geld ook voor ons partnership. Wij willen ons partnership met medeoverheden, 

bedrijven, instellingen en burgers graag voortzetten, zoals dat onder andere bij het Europees 

programma en op andere terreinen tot succes heeft geleid. Want we weten dat we onze partners 

keihard nodig hebben. Daarvoor is het belangrijk dat we proberen met onze partners, de doelen 

synchroon te laten lopen. Er moet geen institutionele schizofrenie ontstaan. Situaties waarbij onze 

doelen niet bereikt kunnen worden omdat een andere overheid dit verhinderd, moeten wij zien te 

voorkomen. Daar moeten wij vanaf. We willen ook duidelijkheid geven. Voor ons beleid is het 

omgevingsplan, het inhoudelijke uitgangspunt. Vanuit die inhoud zullen we onze partners tegemoet 

treden. We gaan voor ambitie en ondersteunen ook de ambitie van anderen. Onze financiële polstok 

is heel beperkt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, creatief moeten zijn en dat we dat ook 

van onze partners verwachten. Het kan ook betekenen dat we sommige ambities moeten uitstellen. 

Uit het akkoord blijkt dat we een degelijk financieel beleid willen voeren. Daarbij kijken we niet alleen 

naar deze collegeperiode, maar ook naar de jaren erna. De uitvoering van ons beleid en van onze 

speerpunten strekt immers verder dan 4 jaar. Aan de concrete uitwerking van de financiële kaders 

moet voor een deel nog invulling gegeven worden. Met name ten aanzien van de bezuinigingen door 

het schrappen van taken. We willen daarin zorgvuldige keuzes maken want we stellen aan de andere 

kant ook hoge eisen aan onze ambtelijke organisatie. Het externe onderzoek naar nut en noodzaak 

van de taken van de provincie, is nog niet geheel afgerond. We willen daar nu geen onomkeerbaar 

besluit vastleggen. Wel hebben wij afspraken gemaakt hoe we de begroting sluitend maken indien het 

onderzoek niet tot conclusies zal en kan leiden, dus dekking wordt hoe dan ook gevonden. Daarnaast 

willen wij overleg met de Staten om een transparante indeling van de begroting te krijgen. Als de 

programbegroting anders ingericht wordt kunnen speerpunten, projecten en programma’s inzichtelijker 

worden en beter controleerbaar door Staten en GS. Voorzitter, we hebben voor de bepaling van de 

inhoud en van ons beleid ook en vooral gekeken naar onze omgeving. Belangrijke uitgangspunten 

liggen opgesloten in de doelstelling van Lissabon en Gotenburg. We stimuleren de kenniseconomie 

en innovatie. We willen fors investeren in duurzaamheid. Daarover straks meer door een andere 

spreker. Voorzitter, samenwerking vereist duidelijkheid en goede omgangsvormen. Dat begint bij 

jezelf. Dus afspraak is afspraak. Dat betekent ook commitment creëren, ruimte bieden en 

verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt voor ons naar u als Staten maar ook tussen ons en het 

management van onze organisatie. Tussen directie en afdelingshoofden. Tussen afdelingshoofden en 

medewerkers en dat alles ook andersom. Hetzelfde geldt voor de overheden en andere entiteiten 

waarmee we samenwerken. Wij willen daar ook op worden aangesproken. Net als u en wij door onze 

burgers zullen worden aangesproken. Meer dan we tot nu toe gewend zijn. We hebben immers veel 

beleid geformuleerd de afgelopen jaren. We gaan nu over tot uitvoering. Dat betekent concreet dingen 

doen. Daarbij zullen wij vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden moeten luisteren naar wat de 

burgers zeggen. Wij willen dan ook, en we zien hen dan ook als de medevormgevers van ons beleid 

en onze provincie. U zult, als Staten, vanuit uw verantwoordelijkheid, signalen vanuit de samenleving 

moeten oppakken en vertalen naar doelstellingen voor uw dagelijks bestuur. Ga de samenleving in en 

ga erop af, maar laten we daarbij als overheid wel geloofwaardig blijven. We hebben beperkte 

financiële middelen en wensen een degelijk financieel beleid te voeren. We zullen dus ook moeten 

aangeven waar de provincie bepaalde zaken niet doet. We zullen als college één maal per maand, 

gezamenlijk, naar groepen in de samenleving gaan en naar gemeenten en daarmee spreken. Dat is 

ook nodig. Maar bestuur wordt niet makkelijker. Steeds meer generaties leven naast elkaar. Meer 

culturen naast elkaar. Bestuurslagen roepen vaak iets anders. Dossiers worden ingewikkelder en 

daarmee wordt de goede dialoog met- en participatie van de burger van steeds groter belang. Daarbij 

moeten we uitkijken problemen teveel te simplificeren waardoor een schijn van eenvoud zou kunnen 

ontstaan. Dat terwijl de werkelijkheid vaak zoveel weerbarstiger is. Voorzitter, dank wil ik uitspreken 

aan u, de Commissaris van de – Koning - Koningin, voor uw betrokkenheid en adviezen. Ook voor de 

open wijze waarop u, uw advies heeft uitgebracht aan ons en aan de Staten. Daarnaast wil ik de 

ambtelijke ondersteuners hartelijk bedanken voor de ondersteuning. De medeonderhandelaars 

bedank ik hartelijk voor hun inbreng. Het was een voorrecht om dit met u te mogen doen. Ik ga ervan 

uit dat wij op plezierige wijze de samenwerking met de Staten gestalte kunnen geven en wens de 

Statenleden daarbij allen heel veel succes. De VVD fractie kan zich vinden in dit akkoord. 

Medeonderhandelaars Andries Greiner en John Bos, zullen nu een nadere toelichting geven op het 

akkoord op hoofdlijnen.  
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De Heer Bos: Dank u wel voorzitter. Van mijn kant een korte toelichting op de 5 thema´s zoals u die 

heeft kunnen vinden in het hoofdlijnenakkoord. We hebben gekozen voor thema´s, om aan te geven 

dat, wat ons betreft gekozen moet worden -ook in lijn met de ombuigingstaakstelling waarvoor wij 

staan - om in ieder geval in het beleid te focussen. Uiteraard betekent het niet dat het op zichzelf 

staande thema´s zijn. Het zijn thema´s die onderling ook weer een integraliteit in zich hebben. Het 

thema jongeren en dat is niet verrassend in een provincie die ook de meeste jongeren in Nederland 

herbergt. Eén van de eerste doelstellingen zou dan ook moeten zijn, dat alle Flevolandse jongeren in 

2010 beschikken over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Daarnaast is het van cruciaal belang 

dat er een goede aansluiting is tussen het onderwijs en diezelfde arbeidsmarkt, want in de lijn van het 

regeerakkoord is het natuurlijk ook van essentieel belang dat juist in Flevoland er een passende 

stageplaats voor elke jongere is, die op een goede manier wordt voorbereid op een toekomstig 

beroep. Als we het hebben over jongeren, hebben we het niet alleen over probleemjongeren, want 

gelukkig gaat het met heel veel jongeren in Flevoland goed. Gelukkig is dat veruit het grootste 

percentage en we willen ook vooral juist in die focus zorgen dat zij dat op die manier behouden. In het 

hoofdlijnen akkoord ook opgenomen; geen wachtlijsten in de jeugdzorg. U als Staten weet hoe een 

ingewikkelde kwestie dat is en in het hoofdlijnenakkoord kunt u ook vinden hoe wij expliciet ook 

gekozen hebben om nog een extra accent te leggen, om de gemeenten te ondersteunen in hun rol 

van preventief jeugdbeleid. Omdat we ook blijven en moeten investeren om juist ook aan de voorkant, 

zo snel mogelijk daar waar het gesignaleerd wordt, binnen de verantwoordelijkheden die gemeenten 

op dat gebied hebben, in deze fase onze extra bijdrage te leveren. Eén van de voorbeelden daarbij 

kan ook zijn een versnelling aanbrengen van het elektronisch kinddossier, zodat het in ieder geval 

goed op elkaar is afgestemd voor alle mensen die daarmee zouden moeten werken. Het verhogen 

van de focus op jongeren in het sport- en cultuurbeleid. Dat doen we dan door keuzes in de 

subsidietoekenning, met een specifieke aandacht voor jongeren. Door sportstimulering, maar ook, 

nadrukkelijk, door participatie door jongeren. Uiteraard blijft daarbij ook een hele goed sluitende 

onderwijskolom van belang. Vanuit het voortgezet onderwijs VMBO, MBO, HBO. Eén van onze 

belangrijkste middelen daarbij is de uitvoering van het convenant Hoger Onderwijs dat in januari 

gesloten is. Het tweede thema, verkeer van mensen, producten en diensten. Uiteraard vermindering 

van het fileprobleem. Uiteraard ook het verbeteren, en daar waar we al een goede infrastructuur 

hebben, het behouden, van diezelfde infrastructuur. In het hoofdlijnenakkoord hebben we daarvoor 

gekozen, voor de opzet van een infrafonds met ook een voeding, dat heeft u in het financiële kader 

kunnen zien. Wij willen u voorstellen om daar een extra stijging van de opcenten van de 

motorrijtuigenbelasting aan toe te voegen met een geoormerkte bestemming. Ik denk dat het 

belangrijk is, daar hebben we onderhandelingen over gehad, om de aloude discussie waarom 

Flevoland, vanuit het provinciefonds, niet een gelijke toedeling krijgt, op die manier, ook naar andere 

provincies duidelijk te maken dat wij ook zelf, aan onze eigen inkomstenkant, iets doen. Uiteraard ook 

heel belangrijk; een adequaat openbaar vervoersysteem. U heeft kunnen lezen voorzitter, dat in lijn 

met het regeerakkoord, wij er nog steeds vanuit gaan dat de Zuiderzeelijn er komt. Tegelijkertijd een 

uitbreiding van het experiment “Openbaar Vervoer”. Bij voorkeur op de lijn Dronten-Lelystad. Kijken en 

ook onderzoeken waarom het succes van de regiotaxi in Noordelijk Flevoland, ook op andere delen 

van Flevoland, met name het Oostelijk gebied van Flevoland, rondom Zeewolde, daar ook toepasbaar 

is. Of de capaciteit van de Interliner voldoende is en of de aansluiting op bus en trein nog verder 

geoptimaliseerd kan worden. Met name voor Noordelijk en Oostelijk Flevoland, waar blijkt dat de 

bussen niet aansluiten op de aankomsttijden van de trein vanuit het westen. Thema drie; economie en 

arbeidsmarkt. Wij hebben het vooral over een groeizame economie. Een hele ambitieuze doelstelling 

van 25.000 nieuwe banen in 4 jaar. Dat is nogal wat, maar dat is ook nodig. Dat kun je op 

verschillende manieren doen. Dat is voortzetting van de investeringen om nieuwe bedrijven hier 

naartoe te halen en vooral ook het koesteren en stimuleren van de bestaande bedrijven omdat blijkt 

dat daar juist een belangrijke groei van de werkgelegenheid uit voortkomt. Het blijven aantrekken van 

nieuwe bedrijvigheid waarbij vooral ook aandacht zou moeten zijn voor de kansen, die er wellicht 

liggen, op het gebied van vestigingen van semi-overheidsorganisaties. Uiteraard het nieuwe Europese 

programma: Kansen voor west. Een extra investering in de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. Het 

blijven investeren in een gebiedspromotie en een reductie van de regeldruk. In thema 4 dat in het 

hoofdlijnenakkoord “ Balans van de Flevolandse samenleving” heet, gaat het uiteraard over de gehele 

Flevolandse samenleving. En integraal verhaal. Een balans tussen jong en oud. Tussen stad en 

landelijk gebied, waarbij in zijn totaliteit duidelijk is, dat in ieder geval in 2011 het voornemen, het 

streven en de ambitie, zou moeten zijn,om de achterstand in de voorzieningen, minder te laten zijn. 

Het is eigenlijk teleurstellend als je het zo zou moeten formuleren, als je weet dat je op ruim 30% 

achterstand staat. Dan weet je ook, met dat gegeven, dat de ambitie om dat met 1/3 terug gebracht te 

hebben tot rond de 20%, dat, dat een hele stevige ambitie is. 
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 Dat doen we uiteraard door weer uitvoering te geven aan de investeringsimpuls in Almere. Extra 

middelen voor wonen, welzijn en zorg. Voor die voorzieningen hebben we de lobby met het Rijk weer 

nodig, maar ook door het opstellen van de sociale agenda. Wat die sociale agenda betreft hebben we 

ervaring met het omgevingsplan en nu ook ervaring met burgerpanels, om het samen met de 

bewoners te doen en te kijken wat zij daarin belangrijk vinden. Voorzitter dit was mijn toelichting op 

vier van de vijf thema´s. De Heer Greiner zal het vijfde thema voor zijn rekening nemen ervan 

uitgaande dat zijn toelichting in lijn is met wat wij tot nu toe met elkaar besproken hebben, kan ik u 

melden dat de PvdA fractie zich uitermate herkent in dit akkoord en ook met volle vreugde, 

tevredenheid en vertrouwen, daar de komende 4 jaar mee aan het werk zou willen. 

 

De Heer Greiner: Dank u wel voorzitter. Ook ik heb de bijdrage van de heer Bos met spanning 

gevolgd, maar dat ging goed. Het vijfde thema is de duurzaamheid. Het is duidelijk dat het 

klimaatvraagstuk de komende jaren domineert. Het vraagt om een concrete benadering met concrete 

doelen. In ons voorgenomen collegeakkoord hebben we twee lijnen uitgezet. De eerste lijn, is de lijn 

van energiebesparing en duurzame energiewinning. De tweede lijn is het programma: leren voor 

duurzame ontwikkeling. Maar eerst die eerste lijn. Als het gaat om energiebesparing, willen wij sterk 

inzetten op wat er mogelijk wordt dankzij economische en technische innovaties. Het moet zich dan 

vooral tot uiting laten brengen in energiezuinig bouwen en energiezuinige productieprocessen. Bij de 

energiewinning denken we vooral aan de teelt van energiegewassen, van biobrandstoffen, 

mestvergisting, maar ook windenergie. We hebben een ambitieuze doelstelling geformuleerd. We 

willen graag dat in 2013, 60% van de Flevolandse energiebehoefte, met uitzondering van die voor het 

transport, vervuld wordt met duurzame energie. De tweede lijn is zoals gezegd het programma: leren 

voor duurzame ontwikkeling. Dat is een nationaal programma, waar Flevoland al een aantal jaren aan 

meedoet en waarin overheden via kleine projecten de samenleving op het spoor van duurzame 

ontwikkeling wil zetten. Om onze ambitie duidelijk te maken, hebben we dat ook zichtbaar willen 

maken door een portefeuille klimaat en energie , in te stellen. Eigenlijk is de ambitie zo imposant, dat 

we hopen een voorbeeldprovincie te kunnen zijn voor andere provincies en dat willen we ook graag 

onder de aandacht van het Rijk brengen. Straks mag ik de speerpunten toelichten en daar komt het 

onderwerp natuurbehoud en natuurontwikkeling, sterk aan de orde. Datzelfde geldt voor het aspect 

water. Het is duidelijk dat we staan voor belangrijke kwantitatieve en kwalitatieve vraagstukken. 

Gezegd moet zijn dat we natuurlijk gaan voldoen aan de doelstellingen die gesteld zijn in de 

kaderrichtlijn water, dat we uitvoering geven aan het nationaal bestuursakkoord water. En zo kom ik 

bij de speerpunten. U weet in het omgevingsplan staan 7 speerpunten. De heer Dijksma heeft er al op 

gewezen dat we een prioritering moeten aanbrengen vanuit de beschikbare middelen. Het IFA project 

( Investeringsimpuls Flevoland Almere) beschouwen we als een lopend project. Daar gaan we 

gewoon mee verder. Voor drie van de overige speerpunten hebben we gekozen voor een projectvorm, 

aangestuurd door een projectgedeputeerde. En voor één, voor Flevoland, komt er een coördinerend 

gedeputeerde. De overige twee speerpunten de Oostrand en de West-Oost-as, brengen we terug in 

de afdelingen en laten we vooral op voorbereidend niveau tot hun recht komen. De speerpunten zelf. 

In het oogspringend is Markermeer/ IJmeer. Vooralsnog een ecologisch vraagstuk. Eigenlijk is de 

toekomst van Markermeer/ IJmeer een opgave die op Europees niveau zijn weerga niet kent. Wat we 

willen doen, is stevig werken aan de ecologie. De natuurkwaliteit versterken door natuurbouw, 

natuurontwikkeling. Gelijktijdig moeten we aandacht besteden aan het vraagstuk van de 

waterhuishouding; de waterveiligheid. Daarnaast is er die ambitie om in Markermeer en IJmeer, 

buitendijks bouwen mogelijk te maken, als waterfront voor Almere en Lelystad. Het is een 

buitengewoon ingewikkeld proces met zeer vele spelers en met bijna evenveel opvattingen. In de 

Noordvleugelbrief is gevraagd, aan de provincies Noord-Holland en Flevoland, om in 2007 te komen 

met een langetermijnvisie, inclusief een uitvoeringsplan. De provincies hebben die handschoen 

opgepakt en de provincie Flevoland is daarbij de trekkende partij. Kortom het speerpunt Markermeer/ 

IJmeer zal veel aandacht en energie vragen. Het tweede speerpunt is het Oostvaarderswold. U hebt 

het zojuist besproken. Belangrijk is het beeld overeind te houden dat Oostvaarderswold een project is 

van Nationale, zelfs Internationale, allure. Het is er niet op deze schaal, op dit niveau, elders in West- 

Europa. Wij willen een plan van aanpak tot stand brengen waarbij alle betrokkenen, met nadruk alle 

betrokkenen, een bijdrage kunnen leveren. Heel concreet, willen we in de komende collegeperiode, 

600 hectare, van de robuuste verbinding, in deze periode tot stand brengen alsmede 200 hectare 

agrarisch natuurbeheer. Belangrijk is een opmerking te maken over het zoekgebied, omdat we weten 

dat het fenomeen van het zoekgebied veel onzekerheid teweeg brengt. We hebben ons voorgenomen 

om de betrokkenen, binnen twee jaar, daarover duidelijkheid te verschaffen. Voor noord Flevoland 

komt er een coördinerend gedeputeerde. 
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Het is belangrijk om te merken dat er over noord Flevoland nogal eens een verkeerd beeld bestaat. 

Een beeld alsof het bijzonder slecht zou gaan met dat deel van onze provincie. En dat is allerminst het 

geval. Belangrijk dat inzicht aan te brengen. Noord Flevoland heeft een zeer goede woon-werk 

balans. Het heeft een lage werkloosheid en een scala van hele stabiele economische factoren. Het 

probleem is dat die economische factoren, zich manifesteren in een beperking. Namelijk de landbouw 

voor de Noord-Oost polder en de visserij als het gaat om Urk. Wij denken dus dat het goed is als er 

een impuls komt die leidt tot een verbreding van de economie, eigenlijk een transitie van die economie 

die, die economie van eenzijdig, meerzijdig maakt. We willen dat zien vanuit een thematische 

invalshoek en vanuit een ruimtelijke invalshoek. Thematisch bijvoorbeeld als je denkt aan de 

mogelijkheden die het Geomatica Park biedt. Het is toch een kernsector, ook door ons ministerie van 

economische zaken als zodanig aangewezen, die heel veel toekomst biedt. Maar ook als het gaat om 

toerisme, zowel voor de Noord-Oost polder en Urk, is een thema waar veel bij mogelijk is. Denk je 

meer in de ruimtelijke termen dan komt toch de gedachte van de vaarverbinding, wellicht het 

Randmeer, naar voren. Ook de gedachte aan het seniorendorp, willen we zeker niet wegwerpen. 

Kortom, nadenken over Noord Flevoland in termen van een economisch impuls, eigenlijk een transitie. 

Natuurlijk doen we dat graag samen met de gemeenten. Het is absoluut niet de bedoeling dat de 

gedeputeerde die dit mag coördineren op gaat treden als de 4
e
 of de 5

e
 wethouder. Dat is niet aan de 

orde. Dan de luchthaven Lelystad. Deze had ik eigenlijk voor het laatst willen bewaren. De luchthaven 

Lelystad is een project waarvan de gemeenten zeggen: provincie wil onze trekker zijn. De provincie 

heeft zelf die ambitie ook. Wij willen dat graag doen. Afgelopen periode hebben we ons gefocust, met 

name op het verbeteren van de vliegroutestructuur, daar zijn ook aanmerkelijke verbeteringen in tot 

stand gekomen. We zijn nog niet helemaal tevreden en nu gaan we daadwerkelijk voor die uitbreiding 

van de luchthaven, binnen de PKB, zoals bekend. Die uitbreiding van de luchthaven veronderstelt, 

ook van onze kant, het mede mogelijk maken van die economische meerwaarde. Als het bijvoorbeeld 

gaat om de bedrijventerrein ontwikkeling, ligt daar in onze ogen een belangrijke taak. Ook willen we 

kijken of wij een goede rol zouden kunnen vervullen in het bespoedigen van het tot stand brengen van 

luchtverkeersleiding, voor de luchthaven. Mijnheer de voorzitter, het CDA is tevreden met het 

onderhandelingsresultaat, zoals dat neergelegd is in het collegeakkoord. Het CDA zal bijzonder graag 

met de collega-partijen werken, aan de uitvoering ervan. Dank U wel.  

 

De voorzitter: Dank u wel. Dan is daarmee het resultaat van het onderhandelingsproces tussen de 

drie beoogde coalitiepartijen gepresenteerd en is nu de gelegenheid, voor andere fracties, vanuit deze 

Staten, om daar hun zegje, laat ik het maar zo zeggen, over te doen. Ik kijk in eerst instantie naar de 

heer van Ravenzwaaij van de SP. 

 

De Heer van Ravenzwaaij: Dank u wel voorzitter. Snelheid is een goed ding, maar ik adviseer de heer 

Dijksma om het af te remmen, want de door hem gememoreerde Staatrechtelijke wijziging, 

commissaris van de Koning, is naar mijn mening wat aan de gevoelige kant. 

 

De Heer Dijksma: Dat kwam doordat de heer Vonhoff, altijd spreekt over de Commissaris van de 

Koning. Daardoor werd ik even in verwarring gebracht. 

 

De Heer van Ravenzwaaij: Hij heeft diepe indruk achtergelaten, op iedereen, blijkt wel. Voorzitter het 

motto van dit hoofdlijnenakkoord, is Flevolanders met plezier in hun provincie laten wonen, werken, 

ondernemen en ontspannen. Het zal u niet verbazen dat wij, vanuit onze visie, heel sterk kijken naar 

de sociale structuren,die daarbij behoren. Ik wil toch enige kritische kanttekeningen plaatsen bij het nu 

gepresenteerde plan. Allereerst de jongeren. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren goed. Maar 

we moeten helaas constateren dat het zorgaanbod voor , die jongeren waarbij het niet goed gaat, op 

dit moment, terugloopt. Op dit moment staan er al weer 260 kinderen op de wachtlijst van de 

gezamenlijke jeugdzorg organisaties in Flevoland. Dit aantal zal alleen maar toenemen als wij, en dan 

denken we voornamelijk aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college en de Staten, hier 

niets aan doen. Een accentverschuiving naar de preventieve kant, is naar onze mening wellicht een 

onvoldoende inspanning. Bijvoorbeeld als we kijken naar de curatieve kant. De IPT capaciteit is nu 87 

projecten. Noodzakelijk zijn er al 183. De capaciteit voor de deeltijd-daghulp is 46 op dit moment en 

noodzakelijk 90. De capaciteit van de 24- uurszorg is 37 en noodzakelijk geacht 52. De SP is van 

mening dat buiten de noodzakelijke druk op de Tweede Kamer voor het budget, er binnen de 

begroting voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt om in ieder geval het voorzieningenniveau 

op het peil van 2006 te houden. Dat is inclusief het bedrag dat beschikbaar was voor incidentele 

middelen.  
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Dat dit mogelijk zal leiden tot verschuiving van prioriteiten, dat zij dan maar zo. 

Opleidingen: We zijn geen voorstander van het binnenhalen van een Universiteit,  

Amsterdam, Groningen, Utrecht zijn dichtbij. Dat er gezocht wordt naar verdere uitbreiding van een 

HBO opleiding, daarbij heeft u onze volledige steun. Echter moeten we niet het belang van MBO en 

VMBO uit het oog verliezen. Flevoland heeft het hoogste werkloosheidspercentage van Nederland en 

er dreigt een verdergaande discrepantie tussen de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van 

scholen op de arbeidsmarkt. Bovendien vraagt het MKB, toch één van de motoren van onze 

economie, met name, om vakmensen. Zij geven vaak het geluid: Geef ons schilders, geef ons lassers. 

Voorstellen in die richting zien wij dan ook met belangstelling tegemoet. Wat wij wel vreemd vinden 

voorzitter, is dat er een tweede proef moet komen met gratis openbaar vervoer, om uit de eerste proef 

een representatief beeld te krijgen. Proef op proef . Daar heb ik toch wel moeite mee. We zien graag 

een afgerond voorstel tegemoet van het college en uiteraard gaan we ervan uit dat gratis openbaar 

vervoer voor doelgroepen in dat voorstel wordt meegenomen. Voorzitter ik wil niet uitputtend ingaan 

op het hele collegeakkoord, maar er nog een paar punten uitlichten. Lelystad. Goed is het te 

constateren dat het college, binnen de grenzen van het PKB wenst te blijven. Zorgen maken we ons 

om de discussie die kortgeleden opgestart schijnt te zijn, om binnen het PKB, wat ik dan noem, 

creatief te gaan boekhouden. We halen wat helikopters weg, we halen wat pretjets weg, en daarmee 

kunnen we wat meer verkeersvliegtuigen laten landen, waardoor het passagiersaantal sterk kan 

toenemen. We gaan ervan uit dat het college aan dat spelletje niet mee gaat doen. We betrekken de 

inwoners, meer en intensiever, als medevormgevers van onze provincie, bij het bepalen van de 

resultaten die we voor ogen hebben. Wij vragen ons af, en daar zien we ook graag voorstellen voor 

tegemoet, hoe het college dat in gedachten had. Uiteraard heeft u onze volledige steun als het gaat 

om af en toe over te gaan tot een bindend referendum. Ik ben bang dat, dat misschien valse of ijdele 

hoop zal zijn. In de combinatie en communicatie met de burgers, wellicht voor u een bekende 

verzuchting uit het verleden, is het nog steeds zo, dat een heleboel mensen geen aansluiting hebben 

op het internet. Ik geloof dat mijn voorganger daar regelmatig over sprak. Daar wil ik meegeven, u 

kunt daar misschien wel wat over lachen, maar het is wel zo dat bijna 30% van de mensen geen 

internet heeft, dat we die niet verstoken moeten laten zijn van communicatie vanuit de Staten en 

vanuit de provincie. Tot slot voorzitter, in het algemeen en tandenknarsend wel nee, daar waar goede 

voorstellen komen in het kader van klimaat, wonen en werken en overigens, zal het college, binnen de 

SP visie, op onze steun en open discussie kunnen rekenen. We zullen er best uitkomen. Tot slot 

voorzitter, wij blijven bij ons oude motto: Houd de sociale structuur niet alleen in de gaten, maar ook in 

stand. Dank u wel. 

 

De Heer Schutte: Dank u wel mijnheer de voorzitter. 16 dagen hebben ze erover gedaan en we zijn 

nog maar 5 weken nadat we de verkiezingen hebben gehad en we hebben dus nog maar 5 weken 

achter de rug, in deze Staten. Een verkiezingsuitslag met duidelijke winnaars en verliezers. Een 

uitslag die ons inziens te denken gaf. Verschillen in zetelaantallen tussen mogelijke coalitiepartijen zijn 

niet groot meer. De SP en de ChristenUnie hebben aansluiting gekregen bij de, mag ik het nog zo 

noemen, oude coalitiepartijen; VVD, CDA en PvdA. U kent de verschillen in de reeks. Per partij één 

zetel. Mijnheer de voorzitter, aan de orde is nu het agendapunt coalitieakkoord. Geen voorstel maar 

een presentatie. We hebben daar net een uitgebreide toelichting van de drie coalitiepartners, van 

gekregen. De fractie van de ChristenUnie neemt kennis van dit akkoord, waar VVD; CDA en PvdA 

verantwoordelijkheid voor dragen. Dat deze drie partijen doorgaan als college lijkt naar de mening van 

mijn fractie een beetje op een soort afspraak of is dit het advies dat deze partijen zelf hebben gegeven 

aan de informateur. Het lijkt op een politieke voorkeur, of zoals ik in de media heb gelezen bij monde 

van de CDA lijsttrekker: “ Wij kiezen voor continuïteit”. Hij bedoelde daarmee wellicht, continuïteit in de 

samenstelling. Dat al 20 jaar lang. Dat ondanks het duidelijk signaal dat de kiezer heeft afgegeven. 

Kortom voor winnaars geen plaats dit keer. Mijnheer de voorzitter, het signaal van de kiezer wordt 

hiermee, ik heb dat al eerder verklaard, genegeerd en zal hopelijk in de toekomst er niet toe leiden, 

dat er sprake zal zijn van een nog lagere opkomst bij de verkiezingen. Dan het akkoord zelf. Het 

hoofdlijnenakkoord. Toen mijn fractie dit akkoord doornam hebben wij moeten constateren, dat wij op 

een behoorlijk aantal punten overeenkomsten zien met het verkiezingsprogramma van de 

ChristenUnie. Dat doet ons goed. Ook van de door mij, namens de fractie verwoorde, 

aandachtspunten, tijdens de installatievergadering op 15 maart jl. ,daarvan vinden wij veel in het 

akkoord terug. Punten zoals de bereikbaarheid van Flevoland, met meer aandacht voor openbaar 

vervoer en ik denk, dat we dan moeten spreken van, in een bepaalde vorm gratis. De inzet voor de 

Zuiderzeelijn, maar ook de bevordering van meer werkgelegenheid en zelfs met een zeer bijzondere 

aandacht voor noordelijk Flevoland, met nog wel een gedeputeerde, die daar zelfs extra mee wordt 

belast, in de coördinatie. 
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Al moeten we wel constateren, en ik denk dat, dat goed is, dat de aandacht voor de problematiek in 

de visserijsector, de heer Greiner noemde dat juist nog in de toelichting, dat de visserijsector als 

geheel, ons inziens , weinig aandacht heeft gekregen. Mijnheer de voorzitter, het coalitieakkoord heeft 

gelukkig oog voor de preventieve kant van de jeugdzorg. Dat doet ons goed. Daar zijn we blij mee als 

ChristeUnie. Immers, wat je kunt voorkomen aan de voorkant, is winst voor de toekomst. Wel mist 

mijn fractie een verwoording van het oudenbeleid in het hoofdlijnenakkoord. De zorg voor de ouderen. 

Volgens de fractie hebben wij in de verkiezingscampagne meerder partijen ook vanuit het college 

daarover gehoord. Deze doelgroep dient evengoed aandacht te krijgen, als de jongeren in deze 

provincie. dat het beoogde college een solide financieel beleid voorstaat spreekt ons aan. Ook de 

ChristenUnie is daar voorstander van. Immers, een euro kun je maar één keer uitgeven, maar je moet 

hem eerst wel in je knip hebben. In dat kader, missen wij een passage over een voorgenomen 

takendiscussie. Ons bekruipt het gevoel dat de coalitie die discussie uit de weg wil gaan. Toch kreeg 

ik net in de toelichting de indruk dat er zich toch een mogelijkheid zou aandienen, want de heer 

Dijksma had het over schrappen van taken. Als je taken gaat schrappen dan moet je toch een 

discussie voeren, welke taken dat dan zijn. Gelet op de presentatie van vanavond, trek ik toch de 

conclusie dat een takendiscussie wellicht toch tot de werkelijkheid en de mogelijkheden behoort. Ik 

hoor daar graag nog een reactie op. Ik hoop niet dat de collegepartijen al een soort interne 

takendiscussie hebben gevoerd, want als dat zo is denk ik dat, dat geen recht doet aan de Staten en 

als Statenfractie willen wij daar graag aan meedoen. Mijnheer de voorzitter, de ChristeUnie fractie zou 

nog op veel meer zaken kunnen ingaan. Dat zullen we nu niet doen. We constateren dat het 

hoofdlijnenakkoord, keurig geformuleerde zinnen bevat, die echter wel financiële afhankelijkheid van 

de Rijksoverheid in zich dragen. Dan moet je maar afwachten of je alles wel waar kan maken. Bij de 

behandeling van de voorjaarsnota en bij de begrotingsbehandeling, komen wij daar nog op terug. Wij 

hopen met de coalitie dat de beoogde Rijksmiddelen naar Flevoland zullen komen en dat het college 

de voornemens in daden zal weten om te zetten. Voorzitter de ChristenUnie fractie zal het college de 

komende 4 jaren op die daden beoordelen. U mag ervan uitgaan dat, dat wat in onze ogen goed is, 

onze steun krijgt. Wat minder goed is, of wat wij misschien niet goed vinden, daar zult u ook van ons 

horen, maar dan een ander geluid. De ChristenUnie fractie wenst het college succes tor bij de 

uitvoering van de voorgenomen plannen, die wij op dit moment voor kennisgeving aannemen.   

 

Mevrouw Roda: Voorzitter, voor ons ligt een hoofdlijnenakkoord dat bij GroenLinks veel vragen 

oproept, aangaande het hoe en waarom. Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt en hoe gaat het 

nieuwe college deze nieuwe hoofdlijnen uitwerken. We zullen die vragen de komende tijd zeker aan 

de orde stellen, maar willen vandaag enkele punten naar voren brengen. Mijn fractie ziet graag dat er 

middelen beschikbaar komen voor de participatie van jongeren. We pleiten ervoor daarvoor niet alleen 

naar sport te kijken; het jeugdsportfonds, maar ook naar cultuur. Gezinnen die het niet breed hebben 

moeten ook kunnen kiezen voor, bijvoorbeeld dans of muziekles en waarom wordt overigens 

voorgesteld, maar voor twee jaar extra middelen vrij te maken voor het jeugdsportfonds en niet voor 

de hele periode van vier jaar. Het college stelt zich een duidelijk doel met betrekking tot het 

terugbrengen van de achterstand in het voorzieningenniveau, met 1/3. ( tot 21% ten opzichte van de 

rest van Nederland gemiddeld, in plaats van 32%). Uit het stuk blijkt ook niet waarop deze keuze voor 

1/3, gebaseerd is. Hier ligt ons inziens een duidelijk onderhandelingspunt, richting het Rijk, waar 

stevig op ingezet moet worden. In het hoofdstuk samenleving missen we overigens zaken als: 

armoede en verkleuring van de samenleving. Het centraal Planbureau voorziet dat Flevoland in 2030 

de provincie met de meeste allochtonen zal zijn. We missen ook de thema´s vergrijzing en 

gezondheid. Mijn fractie vindt het verder een gemiste kans dat in het akkoord met geen woord gerept 

wordt over de optimalisering van het OV tussen Flevoland en de Randstad. Verbetering van het 

wegennet komt uitgebreid aan de orde. Waarbij het ons overigens wat teleurstelt dat de 

onderhandelaars het blijkbaar niet konden laten om de Naardermeer tunnelvariant toch nog even als 

voorkeur te benoemen terwijl dat toch echt een gepasseerd station is. Vliegveld Lelystad wordt ook in 

dit stuk weer gepresenteerd als dé banenmotor. Duizenden banen in deze provincie. Wij nu toch wel 

eens willen weten waarop het nieuwe college zich baseert, met deze prognose. Bovendien een 

topproducent van CO2 en grootverbruiker van energie, als luchthaven waar nu zelfs straaljagers 

vertrekken. Hoe verhoud zich dat met de ambitie om een voorbeeldprovincie te zijn op het gebied van 

duurzaamheid. Ik citeer: “ Het klimaat verandert. In Flevoland leven we ver onder de zeespiegel. 

Daarom moeten we rekening houden met de gevolgen van de stijging van het zeewaterniveau en 

mogelijk van wateroverlast door extreme regenval. Dit betekent dat wij klimaatveranderingsproof 

moeten worden.” 
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Dat zijn de laatste vier regels uit de inleiding van het hoofdlijnenakkoord en het gaat dus over de 

stijging van het zeewaterniveau en mogelijke wateroverlast door regenval, maar niet over water dat 

vanuit het oosten komt, als gevolg van het smelten van gletsjers, dat een gevolg is van het klimaat. 

Het recente IPCC rapport is daar heel helder over. Ook onze minister Kramer van VROM onderschrijft 

het probleem. Waar steeds meer mensen en dus ook bestuurders het over eens zijn, is dat de 

verandering van het klimaat prioriteit moet hebben boven andere ook belangrijke zaken, als het gaat 

om de ontwikkeling van onze provincie. Voorzitter , de titel geeft aan dat de dynamiek in de 

ontwikkeling van Flevoland , in balans moet zijn. Een prima uitgangspunt. De vertaling van mijn fractie 

is, dat er dus een balans is, tussen economie en ecologie. Als er een goed moment is om dat, met 

elkaar als uitgangspunt te nemen, is het nu wel. Dat uitgangspunt zou betekenen dat er meer ingezet 

zou moeten worden op intensief ruimtegebruik en herstructurering, om op die manier natuur en 

landschap te kunnen sparen. Daar waar nieuwe woningen of nieuwe bedrijven nodig zijn en niet te 

vergeten dus weer nieuwe bedrijventerreinen, zal eerst gekeken moeten worden of bestaande locaties 

in steden en dorpen opgeknapt en beter benut kunnen worden. We lezen in het hoofdlijnenakkoord 

dat er in het Markermeer/IJmeer gebouwd zou kunnen worden. Het IPCC rapport gaat over 

wateroverlast problemen. En van onze partners als het gaat om dat gebied; Markermeer/IJmeer is de 

provincie Noord-Holland en die heeft juist uitgesproken, ik citeer: “ Dat ze zeer terughoudend zal zijn 

met bebouwing in het IJmeer en Markermeer.” Hoe realistisch en haalbaar is dan dit punt, punt 3.1.1, 

van het akkoord. Mijn fractie vindt sowieso dat natuur en milieu veel te weinig aan bod komen. 

Natuurlijk is het verhaal op hoofdlijnen, maar de hoofdlijnen over natuur en milieu hadden wat ons 

betreft wel krachtiger neergezet kunnen worden. Bestaande natuur moet volgens het akkoord 

toegankelijker worden en recreatief aantrekkelijk. Sterker nog, natuur wordt slechts in combinatie met 

recreatie, wonen of werken genoemd. Behalve het Oostvaarderswold geen woord over 

natuurontwikkeling elders in de provincie. Wordt natuur nu puur gezien als consumptiegoed in plaats 

van als waarde op zich en als beschermingsbuffer tegen klimaatverandering? CO2 uitstoot moet 

teruggedrongen worden, maar ook de uitstoot van andere broeikasgassen, bijvoorbeeld die door de 

intensieve veehouderij worden geproduceerd. Verduurzaming van de landbouw zien we helaas niet 

terug in het akkoord. Het nieuwe college stelt zich ten doel om in 2013, 60% van de energie,duurzaam 

op te wekken. Mooi, maar dat jaartal bevreemd ons. waarom een doel stellen buiten deze 

collegeperiode. Daar kunnen de Staten dit college dan nooit op afrekenen. Tenzij sprake zou zijn van 

en typefout en er eigenlijk 2011 zou moeten staan. Wat ons betreft, laten we het daar maar op 

houden. Kortom mijn fractie pleit voor een krachtiger en samenhangend beleid op het vlak van klimaat 

en milieu. Dat is onder andere de reden dat GroenLinks een voorstel doet, kijkend naar de beoogde 

portefeuille verhouding. Met in ons achterhoofd het IPCC rapport, de reactie van minister Kramer, 

onze GroenLinks wensen ten aanzien van milieu en natuur, maar ook wat er in het hoofdlijnenakkoord 

staat over de energiebehoefte en duurzame energie, zouden wij het een heel goede zaak vinden als 

er een gedeputeerde klimaat zou zijn. Dat hebben wij ook al eerder naar voren gebracht. Daarmee 

pleiten we uitdrukkelijk niet voor een vijfde gedeputeerde, maar we stellen een ruil voor tussen de 

portefeuilles van de beoogde gedeputeerden, Bos en Bliek. Laat de heer Bos het onderdeel personeel 

en organisatie overnemen van mevrouw Bliek en laat mevrouw Bliek het onderdeel water, overnemen 

van de heer Bos. Niet alleen hebben we dan een echte gedeputeerde klimaat, maar zijn beide 

portefeuilles ook logisch samengesteld. Voorzitter, deze door GroenLinks voorgestelde portefeuille 

aanpassing onderbouwd dan ook heel goed de klimaatveranderingsproof ambitie van de provincie. 

GroenLinks zou het niet alleen zeer op prijs stellen als dit voorstel zou worden aangenomen, maar het 

zou ook voor Flevoland als groene provincie , een hele goede en vooral zinvolle, primeur zijn. 

Daarmee aangevend dat het de provincie Flevoland ernst is met de te verwachten ontwikkelingen. 

Bovendien is het een duidelijk signaal naar het Rijk in verband met het binnenkort af te sluiten 

bestuursakkoord. Dank u wel. 

 

De Heer Bogerd: Een hoofdlijnenakkoord, dat is het geworden, voorzitter. Uit het hoofd zijn de lijnen 

op het papier verschenen en nu komt het op de daden aan. Het is goed dat met de jeugd wordt 

begonnen, gelet ook op de gemiddelde leeftijd van de beoogde GS leden. Iets boven de 50. Het geeft 

in ieder geval aan, dat er toekomstgericht wordt gedacht. Wanneer we het over de jeugd hebben 

voorzitter, is het gevaar groot dat een deel van de jeugd, een beperkt deel onevenredige aandacht 

krijgt. Noodzakelijke aandacht. De groep die te maken krijgt met jeugdzorg. Hulp bieden is nodig. Zo 

vroeg mogelijk en zo snel mogelijk. Een goede afstemming met het jeugdbeleid in de gemeenten is 

daarbij onontbeerlijk. De grootste groep van de jeugd krijgt, gelukkig ook bijzondere aandacht in dit 

hoofdlijnenakkoord. In onderwijskansen, in werkgelegenheid en in verantwoorde ontspanning. 
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Voorzitter, de SGP wil nog is een keer aandacht vragen voor de jongerenhuisvesting, of u zich wil 

inzetten, met name met de gemeenten en woningbouwcorporatie, voor betaalbare koop- en 

huurwoningen, vooral voor de starters. Voorzitter, goede verbindingen zijn noodzakelijk. Over de weg, 

door de lucht, via het spoor, maar ook over water, het blauwe goud rondom Flevoland, het water, kan 

naar de mening van de SGP, beter benut worden. Nu ik gelezen heb dat de opstellers van het 

hoofdlijnenakkoord, schrijven dat zij goed naar Provinciale Staten willen luisteren, waag ik een poging. 

Het hoofdlijnenakkoord moet nog formeel vastgesteld worden, als collegeakkoord. Vandaar mijn 

geringe poging n.l. om in paragraaf 2.2, helemaal onderaan blz. 6, toe te voegen, mogelijkheden tot 

een betere benutting van het water voor het personen- en goederen vervoer, worden onderzocht. 

Verreweg de schoonste vorm van vervoer en misschien ook wel de goedkoopste, geschiedt over het 

water. Zonder werk geen inkomsten. Het is goed dat voor een brede werkgelegenheidsontwikkeling in 

het hoofdlijnenakkoord wordt gekozen. Voor een ruimtelijk, economische benadering. Ontwikkeling 

van werkgelegenheid in alle delen van Flevoland. Ik lees daar, voorzitter, op blz.7 onderaan: we willen 

de regeldruk en de administratieve lasten verminderen. Dat klinkt goed. Vandaar dat ik nog een 

poging waag. Om er nog iets aan toe te voegen. Ik geef het nieuwe college in overweging deze zin 

gewijzigd vast te stellen. Zo: “ we willen de regeldruk en de administratieve lasten verminderen, 

alsmede de mogelijkheden tot realisering van een bedrijvenloket in Flevoland, onderzoeken.” Groei 

van de bevolking, groei van de werkgelegenheid, groei van de voorzieningen zijn noodzakelijk. De 

beoogde gedeputeerde Bos heeft daar al veel over gezegd. Ook vanavond. In paragraaf 2.4, op blz. 9, 

staat een bijzondere zin. Er staat: “ We besteden aandacht aan de geconstateerde onderuitputting in 

de bijzondere bijstand”. Dat is zelfs voor iemand, die toch in de ambtelijke wereld mooie regels kan 

lezen en maken, een vreemde zin. Die is aan revisie toe. Nu al. Voorzitter nu we het toch over 

paragraaf 2.4, hebben, mis ik het ouderen beleid, en met name ook, de vrijwilligers. Nog een kleine 

poging, de laatste. Om aan de laatste alinea van 2.4 op blz. 9, de zin toe te voegen. Samen met de 

gemeentebesturen en de daarvoor in aanmerking komende instellingen, wordt een actief beleid 

gevoerd op het gebied van ouderen en gehandicapten. Tevens adviseer ik, om die bladzijde te laten 

eindigen met de volgende zin: vrijwilligers, individueel, in verenigingsverband of op andere wijze, zijn 

van onschatbare waarde voor Flevoland. Jaarlijks zal een groep, of een individu uit deze doelgroep, 

als blijk van waardering, in het zonnetje worden gezet. Duurzaamheid is ook een thema geworden. 

Jezelf aanbieden als het braafste jongetje van de klas, op blz. 10, op het gebied van duurzaamheid, 

vindt de SGP wat voorbarig. Door ons doen en laten, moeten we ons onderscheiden. Uit onze daden 

zal blijken wat onze woorden waard zijn. Voorzitter, in de schaduw van het omgevingsplan, noemt het 

hoofdlijnenakkoord nog een aantal exclusieve projecten. Wat de SGP betreft gaat morgen, 

onmiddellijk, het zoekgebied van de aangewezen locatie Oostvaarderswold, af. Naar de 

oorspronkelijke bestemming. Dat schept duidelijkheid en rust. Wil het college dit niet morgen, doe het 

dan maar overmorgen en niet over twee jaar. Duidelijkheid is er ten aanzien van de ontwikkeling van 

de luchthaven Lelystad. Het zou mooi zijn wanneer alle betrokken partijen zich maximaal inzetten tot 

realisering van deze werkgelegenheid scheppende motor. Binnen de toegestane normen, natuurlijk, 

maar wel zo snel als het kan. De realisering van een goede en snelle openbaar vervoer verbinding 

met het openbaar vervoernet Lelystad, van en naar de luchthaven, moet gelijke tred vertonen. Ik heb 

daar het volste vertrouwen in, voorzitter, nu ik gehoord heb hoe de heer Greiner, tijdelijk, de beoogde 

gedeputeerde op dit project, waarnam en ik zie daar duidelijk in dat er sprake is van collegiaal 

bestuur. Duurzaamheid ook in de bestuursstijl. Ik leeds de invloed en sturingsmogelijkheden van 

Provinciale Staten zullen vergroot worden. Een tussenbalans heeft de beoogde gedeputeerde Dijksma 

gezegd, zal er komen. Ik hoop ook dat die balans zal uitwijzen dat GS en PS in evenwicht zijn, want 

dan is er sprake van dualisme. De collegevorming en het opstellen van het hoofdlijnenakkoord heeft 

de schijn van monistisch handelen in zich. Waarschijnlijk niet te voorkomen. Waarom wel een 

Statenjacht en geen Statendag zullen de opstellers van het hoofdlijnenakkoord gedacht hebben. Over 

de invulling komen we nog te spreken en ik hoop dat ook hier zal blijken dat het dualisme volledig tot 

zijn recht komt. Statendag, maar voor mijn fractie was de dag van Flevoland en welkome aanvulling in 

het hoofdlijnenakkoord en u hebt aangegeven en er blijk van gegeven, ook op de kleintjes te letten. 

Dat komt overigens ook tot uitdrukking bij het advies dat ik heb gegeven bij de installatie van de 

nieuwe  

Staten, het kan wel met een paar pond minder. Wat gedeputeerden betreft. Dus één gedeputeerde 

minder. Het is verstandig dat advies te hebben opgevolgd. Dat geeft vertrouwen. Op de kleintjes wordt 

gelet, maar financieel gezien, voorzitter, staat het nieuwe college en deze Staten de komende tijd voor 

een belangrijke opgave om voldoende financiële middelen te genereren. Ook voor de toekomst. Laat 

ons nageslacht, niet het kind van de rekening worden.  
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De SGP, dringt dan ook aan op een structurele visie op financieel beleid. Hoe vorm en inhoud 

daaraan te geven in meerjaren perspectief. Ik nodig het nieuwe college uit daartoe met een nota te 

komen. Het zal u duidelijk zijn, voorzitter, op hoofdlijnen is de SGP akkoord.  

 

Mevrouw Bax: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Als eerste wil ik iets positiefs kwijt, voor de 

verandering. We zijn vrij tevreden met het feit dat er nu meer aandacht wordt geschonken aan 

duurzaamheid en milieu, dat blijkt uit het hoofdlijnenakkoord. Om een voorbeeld te geven. In het 

hoofdlijnenakkoord staat onder andere de doelstelling dat de hoeveelheid opgewekte duurzame 

energie over zo´n 6 jaar minimaal 60% van de energiebehoefte in Flevoland voorziet. Dat terwijl er in 

het omgevingsplan een streven staat van 50% in 2030. Dat is dus nogal een verschil. De PvdD juicht 

dat enorm toe. Dat was een heel positief voorbeeld. Er staan wel meer positieve dingen in maar dat 

wil nog niet zeggen dat het voldoende is. Inhoudelijk kan ik helaas niet verder ingaan op specifieke 

punten die direct betrekking hebben op ons hoofdthema, dat zijn namelijk de dieren. Ik zit hier om de 

dieren een stem te geven en dat komt helaas doordat dierenwelzijn in zijn geheel niet genoemd wordt 

in het hoofdlijnenakkoord. Een voordeel daarvan is dat mijn praatje nu kort blijft. We hopen echter dat 

in de praktijk van de komende vier jaar en uiteraard ook daarna, er aan het welzijn van dieren 

aandacht wordt besteed. Zoals dat in de beschaving ook zou moeten en dan met name de wilde 

dieren en de dieren die in de intensieve veehouderij zitten. Daarmee doel ik voornamelijk op het 

stimuleren van de biologische sector, wat onlosmakelijk verbonden is met het milieu, uiteraard. Ik zal 

me daar zeker voor gaan inzetten de komende vier jaar en ik zal daar ook op blijven aandringen . 

Zodoende zal ik een waakhond voor de dieren zijn. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee hebben we de eerste termijn, al dan niet ook de laatste termijn 

gehad, mar ik kijk toch even of er behoeft bestaat vanuit de presentatoren, zou ik haast zeggen, van 

het akkoord, om te reageren op wat er vanuit de andere fracties naar voren is gebracht. Ik zie dat de 

heer Dijksma daar behoeft aan heeft. Klopt dat. 

 

De Heer Dijksma: Ja mijnheer de voorzitter. Ik denk dat we over een groot deel van de punten die hier 

genoemd zijn, bij de behandeling van het kader 2008, in mei, discussie zullen voeren. We zullen dan 

ook ingaan op de suggesties. We zullen in ieder geval, en ik zou het op prijs stellen, als we de 

suggesties van de heer Bogerd op schrift kunnen krijgen, dan kunnen we die nog even meenemen en 

kijken wat betreft,bijvoorbeeld het vervoer over water, dat is een punt dat bestaand beleid is en waar 

wij voor inzetten op het moment. We hebben in het hoofdlijnenakkoord, wat dat betreft, niet specifiek 

een aantal bestaande beleidszaken genoemd. Want een ontwikkelingsmaatschappij heeft daartoe een 

opdracht gekregen, om dat na te gaan. Ik wil op een paar punten even ingaan en dat is bijvoorbeeld 

een punt van de preventie, waarover wordt gesproken door de SP. Preventie op korte termijn zal nooit 

direct tot resultaat leiden. Als je geen preventie doet dan zal je op lange termijn toch blijven werken 

met een kraan die open staat en als je die kraan een stukje dicht kunt draaien vinden wij dat toch wel 

heel erg belangrijk. Onze prioriteit ten aanzien van de kolom beroepsonderwijs, daar maakt u toch en 

misvatting. U zei daar is geen aandacht voor het lager onderwijs in die beroepskolom en wij hebben 

heel duidelijk gezegd het moet van onder tot boven worden versterkt. Dat is één van de belangrijke 

pijlers van dit college om dat nu juist wel neer te zetten. Dat wij niet hebben gepleit voor een bindend 

referendum, had u goed gezien. Daar zijn we het wel met elkaar eens. Een aantal andere punten daar 

wil ik het graag, in later stadium met u in commissieverband, over hebben. Ik denk dat deze entourage 

zich daar nu niet voor leent. Niet dat ik het weg wil schuiven, want ik wil graag daarover/ willen wij als 

college, mochten wij gekozen worden, de voorzitter moet dat agendapunt überhaupt nog behandelen, 

want hij bepaald de orde van de vergadering,maar mochten wij gekozen worden dan willen wij graag 

over die punten in de commissies met u daarover praten. Dan zou ik het ook interessant vinden om 

bijvoorbeeld over zaken te praten , als hoe wilt u die commissievergaderingen hebben, want dat is ook 

een punt , waar u nog niet op ingegaan bent. Dat had ik ook niet verwacht, dat we daar nu specifiek 

over zouden praten, maar daar zou ik wel met de leden van de Staten, op enig moment, van 

gedachten willen wisselen. De ChristenUnie; ons democratisch systeem is nog altijd zo dat wij op 7 

maart, de dag van de verkiezingen, allemaal 0 zetels hebben. En op het moment dat er geteld gaat 

worden, beginnen die zetels te tellen. Bij ons begon dat bij 1, 2 , 3 en dat werd 9. Daarmee was de 

VVD de grootste partij. Dan spreek ik even heel duidelijk als fractievoorzitter van de VVD. Dat was bij 

andere partijen ook zo. Bij uw partij hield de teller op bij 5 en dat was een fantastisch resultaat voor de 

ChristenUnie, daar ben ik ook van overtuigd, want dat was een alltime record, om het maar eens in 

het Engels te zeggen. Mevrouw Bouwmeester doet toch niet meer mee, dus dan mag het wel. 
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Mevrouw Bouwmeester: Nu nog wel. Er is nog geen nieuw college.  

 

De Heer Dijksma: Ik kreeg altijd een trap onder de tafel als ik een engels woord gebruikte. Wat zijn 

winnaars? Winnaars zijn naar mijn idee nog altijd de partijen die de meeste zetels hebben gehaald en 

dat u dat vergelijkt met4 jaar geleden, een ander zal het vergelijken met 1 jaar geleden en de 

volgende zal het weer met 8 jaar vergelijken. Dat is een zaak waar ik van zeg, het zijn toch altijd 24 

van de 39 zetels die dit college, of dit voorgestelde college vertegenwoordigt. Dan vind ik dat, dat toch 

een mooie meerderheid is en daarmee wordt ook recht gedaan aan het dualisme. Er is aan de andere 

kant ook een oppositie die niet versplinterd is en tot één kleine partij of een aantal kleine partijen is 

teruggebracht. Ik dank u heel hartelijk voor het succes dat u ons toewenste en ik moet zeggen dat ik 

erop vertrouw dat wij, ondanks zo nu en dan ook speldenprikken en misschien ook verschil van 

inzicht, tot een goede samenwerking kunnen komen. Voorzitter, één ding wat GroenLinks betreft moet 

mij toch echt van het hart en dat is dat ze zeggen : wij zien niets over natuur. Misschien had de heer 

Greiner daar nog iets over willen zeggen, maar hij heeft zo´n vlammend betoog gehouden over 

Markermee/IJmeer, en dan vinden wij als VVD, dat daar waar de natuurwaarde daarvan naar voren 

wordt gebracht en zodanig dat, dat project één van de pijlers is van het project dat die natuurwaarde 

van het Markermeer/IJmeer omhoog wordt gebracht, dan vind ik dat u daar aan voorbij gaat en dat u 

het akkoord dat daar ligt echt te kort doet. Wat A6/A9 tunnel betreft: Ja, het was van alle onderzoeken, 

en ik vond dat hele objectieve onderzoeken hoewel onderzoeken altijd iets subjectiefs houden, het 

meest milieuvriendelijke alternatief. Verkeerstechnisch was het de enige echte oplossing en blijft het 

de enige oplossing en dat hebben wij willen zeggen. Wat betreft het verkeer via openbaar vervoer 

richting de Randstad moet ik zeggen dat de Zuiderzeelijn wel degelijk voor ons een extra OV 

verbinding, ook met het westen is, niet alleen met het noorden. Hoe belangrijk die ook is voor de 

NoordOostpolder en voor noordelijk Flevoland. Het is een verdubbeling van het spoor richting het 

westen en dat is heel belangrijk. Dat wij met een aantal initiatieven komen om toch tot een uitbreiding 

van experimenten op het gebied van openbaar vervoer te komen, dan denk ik dat, dat ook aangeeft 

dat wij niet blind zijn voor het feit, dat alleen asfalt niet de enige manier is om zaken op te lossen. Het 

feit dat er geen gedeputeerde voor klimaat en energie zou zijn, is naar mijn idee een misvatting. 

Althans, in het collegeakkoord staat heel duidelijk een voorstel voor één gedeputeerde, die klimaat en 

energie in de portefeuille heeft. Ik kan zo zeggen dat ik dat voorstel van u overneem want het staat 

daar. Of u neemt het van ons over. Wie wat van elkaar overneemt maakt eigenlijk niet zo gek veel uit 

in dit geval. Op dat punt zijn we het redelijk met elkaar eens.  

 

De voorzitter: Ik geloof dat ik nu toch even in ga grijpen. Ik heb het bij mevrouw Roda nog niet willen 

doen, maar ik wijs er wel op, dat het college gaat over de portefeuille verdeling en niemand anders. 

De Staten gaan daar niet over. Het college, dat er straks zit, gaat definitief met elkaar besluiten hoe de 

portefeuilleverdeling wordt. We hebben hier een beoogde portefeuilleverdeling voorgelegd gekregen. 

Iedereen mag er alles over zeggen maar er worden niet in de Statenvergadering, deals gemaakt over 

de portefeuilleverdeling. 

 

De Heer Dijksma: Ging ik zo ver voorzitter? Dan wil ik het hier bijna bij laten. De heer Bogerd sprak mij 

aan als Gedeputeerde, maar ik ben hier als Statenlid en dat ben ik nog heel even. 

 

De Heer Bogerd: Volgens mij bent u nog Gedeputeerde. 

 

De Heer Dijksma: Ja, maar ik sprak hier als Statenlid.  

 

De Heer Greiner: Een paar kleine opmerkingen, voorzitter. De SP is buitengewoon consistent als het 

gaat om aandacht vragen voor de niet aangeslotenen op het internet. Prima. Maar een percentage 

van 30% klopt niet in Flevoland. Wij hebben het hoogste percentage internetaansluitingen van 

Nederland. Dat betekent dat slechts, maar niettemin behoudt u, uw punt, 10 % die aansluiting niet 

heeft. Maar toch. De ChristenUnie zegt: er is weinig aandacht voor de visserij sector. Die indruk kan 

ontstaan, maar ik wil toch graag wijzen op  het idee dat bij de onderhandelingen is ontstaan voor het 

zogenaamde handelscentrum. Visserij is de kernsector van de Urker economie. Dat is overduidelijk. 

De vraag doet zich echter voor, in de afgelopen periode hebben we daar ook wel discussies over 

gehad met vertegenwoordigers van het Urker bedrijfsleven, of wij op het punt van vermarkting en het 

verbreden van het assortiment, niet een katalysator nodig zouden kunnen hebben.  
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Dat wordt bedoeld met het handelscentrum. We bedoelen ook wel degelijk daarmee een bijdrage te 

leveren aan de visserij sector c.q. de groei en bloei daarvan. GroenLinks zegt: Die banen bij de 

luchthaven, komen die er nu wel? Duizenden banen. Ik zou kunnen antwoorden dat vergelijkende 

onderzoeken dat aantonen. De werkelijkheid is, dat onderzoeksmateriaal, traag papier is. De feitelijke 

inspanning ligt toch bij de partijen die erbij betrokken zijn. Het is aan de provincie en aan de gemeente 

om te zorgen dat daar een aantrekkelijk vestigingsmilieu ontstaat waardoor bedrijven zich er 

inderdaad willen vestigen. Daar geef ik u gelijk in en daarom is het ook, dat in het collageakkoord, 

luchthaven Lelystad, echt neergezet wordt als een opgave, waaraan wij gaan trekken. De heer 

Dijksma heeft al opmerkingen gemaakt over de natuur. Natuur is een leidend thema. Misschien niet 

vaak genoeg als woord geduid, maar het is een leidend thema in het collegeakkoord en niet allen als 

het gaat om het Oostvaarderswold, maar zeker ook als het gaat om het Markermeer/ IJmeer. U heeft 

opgetekend uit het provincieakkoord van de provincie Noord-Holland dat Noord-Holland terughoudend 

wil zijn als het gaat om bouwen in het IJmeer. Dat is in wezen ook terecht. De werkelijkheid is, de 

volgorde moet scherp gezien worden, dat wij een ecologische opgave in het Markermeer/IJmeer 

hebben. We zullen zodanig natuur moeten ontwikkelen, dat buiten kijf staat dat er sprake is van 

ecologische vooruitgang. Zoveel dat er aanleiding kan zijn om te zeggen, nou dan kan bouwen ook 

wel, in beperkte mate. Maar zo liggen inderdaad de verhoudingen. Daarover hebben we overigens 

met Noord-Holland geen misverstand. De SGP wijst op de gemiddelde leeftijd van het beoogde 

college van gedeputeerden, maar ik moet hem zeggen: wij doen niet aan leeftijdsdiscriminatie en wij 

hebben niets tegen vijftigers. Er is een cryptische zin, in zijn ogen, als het gaat om de bijzondere 

bijstand. Daar kon u wel eens gelijk in hebben. Waar het om gaat is, dat alle gemeente, u weet dat 

ook, beschikken over een fonds, bijzondere bijstand, en een aantal gemeenten gebruiken dat niet ten 

volle en wij zouden willen kijken of wij een rol zouden kunnen spelen, in de zin van kennis uitwisseling 

of anderszins, om die fondsen ten volle te benutten. Ook als element in een strijd tegen armoede. Als 

het gaat om de duurzaamheid; wij willen niet het braafste jongetje van de klas zijn, nee we zijn 

eigenlijk kampioen als het gaat om duurzame energie, op dit moment. Wij dragen dat nauwelijks uit en 

dat is een gedrag waarvan wij vinden dat er best wijziging in mag komen. Tenslotte. Tien dagen per 

jaar, huren wij van de Bataviawerf, de Flevoark. Tien dagen per jaar noemen wij dat ons Statenjacht, 

maar de dag van Flevoland, uw uitvinding, wordt een echt jaarlijks feest. Dank u wel. 

 

De Heer Bos: Nog een viertal kleine reacties, wat mij betreft. De SP vraagt terecht aandacht voor de 

jeugdzorg. Misschien ben ik daar in mijn toelichting onvoldoende in geweest. In het financieel kader is 

in ieder geval het voornemen opgenomen om in ieder geval, dezelfde middelen die ook de afgelopen 

jaren ter beschikking zijn gesteld, extra vanuit de eigen provinciale middelen, om die middelen ter 

beschikking te stellen. De zorgelijke cijfers die de SP tegelijkertijd presenteert zullen ongetwijfeld de 

komende tijd regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de commissies. Ik ben wel blij met het aanbod 

om samen te zoeken en dat blijft, en dat was de afgelopen Statenperiode zo en zal ook zo blijven, 

naar de balans tussen daar, waar het Rijk eigenlijk een verantwoordelijkheid heeft en je tegelijkertijd 

geen jongeren in de kou wil laten staan, en hoe je daar dan een juiste balans in vindt. Voorzitter, ik 

was eigenlijk onaangenaam verrast dat juist vanuit de SP fractie, bij uitbreiding van proeven ten 

opzichte van het openbaar vervoer, een kritische noot geplaatst werd. Daar moeten we nog maar 

eens over spreken, want dat zou nou toch juist de groep zijn waar we het eerst applaus van zouden 

mogen verwachten. De opmerking over sjoemelen binnen de PKB, mijn voorgangers hebben dat nog 

niet genoemd, maar dat is in ieder geval wat de onderhandelaars betreft, absoluut niet aan de orde 

geweest. Ik wil dat nog eens even benadrukken. PKB is gewoon leidend en geldend. In de reactie van 

de ChristenUnie zie ik een bevestiging van wat ik op 15 maart al heb gedaan, namelijk daar waar het 

gaat om de benodigde Rijksmiddelen, op allerlei verschillende beleidsterreinen voor Flevoland te 

bemachtigen, het zeer cruciaal is dat Staten en GS zeer regelmatig en zeer intensief zullen lobbyen 

in, en met de verantwoordelijken daarvoor in Den Haag om dat voor elkaar te krijgen. Wat mij betreft 

ligt daar een zeer belangrijke gezamenlijke inspanning. Dat was het wat mij betreft, voorzitter. Dank u 

wel.  

 

De Heer van Ravenzwaaij: Dank u wel voorzitter. Wellicht heb ik mij wat onduidelijk uitgedrukt richting 

de heer Dijksma, maar wat ik gezegd heb, met name over preventief jeugdbeleid, is: wellicht een 

onvoldoende inspanning. De heer Bos gaf het al aan. We blijven dringend aanacht vragen, niet alleen 

de preventieve kant, maar ook voor de curatieve kant. We zullen er binnenkort in de commissies 

verder over praten en ik blijf van mening dat in onze ogen dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is 

zowel van het college als van de Staten. Zodat ook voor ons als SP fractie geldt dat we in Den Haag 

moeten gaan praten, waar het gaat om financiële middelen. U gaf het al aan, de kraan staat 
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wagenwijd open en eigenlijk is het onderwerp te serieus maar het is geen lekkend leertje meer en als 

we het niet dicht kunnen krijgen, gaat het aan beide kanten fout.  
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Ja, meneer Bos, applaus voor het openbaar vervoer. Nou ja. Op het moment dat de proef afgerond 

wordt en we met elkaar afspreken dat het structureel gaat worden voor doelgroepen,wat ook in ons 

verkiezingsprogramma stond en staat, krijgt u van mij applaus, maar proef op proef stapelen, nee. 

Proeven moeten in zich hebben dat ze een keer stoppen. Zover mijn reactie. 

 

De Heer Schutte: Twee korte opmerkingen. Op de eerst plaats naar de heer Dijksma toe. U hebt in uw 

presentatie, en ik heb u daarin geciteerd, twee keer opgemerkt, dat de financiële polstok beperkt is, 

dat de financiële middelen beperkt zijn en u hebt daarbij het schrappen van taken genoemd. Ik heb 

geconcludeerd dat we het dan over een takendiscussie hebben. Ik heb u gevraagd of u daarop wilde 

reageren en ik heb geen reactie van u gekregen. Ik vind het goed als u het bevestigt, dan zijn we er 

ook, maar ik heb er geen reactie op gehad.  

 

De Heer Dijksma: Ik kan daar heel kort iets over zeggen. Er is op het moment een onderzoek gaande 

door een extern bureau. Daar zullen resultaten uitkomen en die zullen we ook bespreken.  

 

De Heer Schutte: Dank u wel. Mijnheer Greiner, u bent ingegaan op mijn opmerking over de 

problematiek in de visserij. U heeft het over – mag ik het even in eigen woorden vertalen – het succes 

van de vermarkting. Die ken ik. Waar ik op doel is, dat u in het hoofdlijnenakkoord wel het woord 

visserij heeft gebruikt, maar ik constateer dat de aandacht voor de problematiek in de keten als 

totaliteit, en dat is meer als vermarkten, dat ik daar niets van terugvind. Daar zou ik met u, misschien 

een keer op commissieniveau, over van gedachten willen wisselen.  

 

Mevrouw Roda: Ik wou nog even ingaan op de opmerkingen over het IJmeer/Markermeer. Ik ben heel 

blij, mijnheer Greiner, dat u heeft aangegeven dat uw eerste prioriteit ligt bij het versterken van de 

ecologische waarde. Zo staat het niet in het hoofdlijnenakkoord. Vandaar onze opmerking daarover.  

 

De Heer Bogerd: Voorzitter, als ik de voortgang van deze vergadering kan bevorderen door te 

zwijgen, dan doe ik dat.  

 

De voorzitter: Mevrouw Bax, hebt u nog behoefte om te reageren? Dat is niet het geval, dan denk ik 

dat we aan het einde gekomen zijn van agendapunt 8. We kunnen dan overgaan tot agendapunt 9, 

dat in twee delen uiteenvalt.  

  

9. a. Besluit aantal Gedeputeerde. 

De voorzitter: in de eerste plaats dienen de Staten zich uit te spreken over het aantal gedeputeerden 

dat in de komende bestuursperiode deze provincie, als dagelijks bestuur, zal gaan besturen. De wet 

geeft daar de grenzen aan. Minimaal 3, maximaal 7, tenzij er deeltijders zijn, dan mag het nog wat 

meer worden dan 7. U hebt in de bijlage van het hoofdlijnenakkoord gezien, dat het in voorstel van de 

beoogde coalitiepartners, het voorstel is, om 4 Gedeputeerden aan te stellen voor de komende 

periode. Om der tijd wille, stel ik u voor om met dat aantal akkoord te gaan en als Staten te besluiten 

dat er in de komende periode 4 Gedeputeerden zullen zijn. Wenst iemand daarover nog het woord? 

Dat is niet het geval. Dan hebben we besloten om met 4 Gedeputeerden verder te gaan in de periode 

2007-2011.Dan komen we bij agendapunt: 

 

b. Benoeming Gedeputeerden. 

Daar moeten kandidaten voorgesteld worden en ik kijk naar mijn rechterzijde. Ik heb begrepen dat 

mijnheer van Amerongen, namens de VVD graag de eerste kandidaat gedeputeerde zou willen 

stellen. 

 

De Heer van Amerongen: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Wij dragen met gepaste trots en heel 

veel vertrouwen de heer Dijksma voor, als gedeputeerde vanuit de VVD. 

 

De voorzitter: Dan hebben wij een eerste kandidaat en moeten wij gaan stemmen. Als wij moeten 

gaan stemmen, hebben wij een commissie van stemopneming nodig. Die mag ik benoemen en dat 

zijn, wat mij betreft: de heren Bogerd, Pels en mevrouw Luijer, als die als commissie van 

stemopneming zouden willen fungeren voor de 4 stemmingen die we zo meteen krijgen. Iemand die 

iets, ten aanzien van de kandidatuur, die gesteld is, wil opmerken? Nee, dan kunnen wij overgaan tot 

de stemming. U treft in uw blauwe mappen stembriefjes aan. Daar kunt u de naam van degene die u 

benoemd zou willen zien tot Gedeputeerde, op invullen.  
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Dan zullen die stembriefjes worden opgehaald en zodra ze zijn opgehaald, verzoek ik de leden van de 

commissie van stemopneming hier aan de tafel plaats te nemen om de stemmen te controleren en te 

tellen. Helder allemaal? Goed, dan is nu de stemming aan de orde. 

 

De bode haalt de stembiljetten op. 

 

De commissie van stemopneming controleert en telt de stemmen. 

 

De voorzitter: De uitslag van de stemming is bekend. Er zijn in totaal, conform het aantal aanwezigen 

op de presentielijst, 37 stemmen uitgebracht. 

35 op de heer Dijksma 

1 op mevrouw Luijer 

1 op de heer van Amerongen 

De heer Dijksma is daarmee benoemd tot Gedeputeerde van de provincie Flevoland. Ik mag 

aannemen dat hij die benoeming wil aanvaarden. 

 

De heer Dijksma: Dat wil ik heel graag en ik bedank u voor het vertrouwen. 

 

De voorzitter: Dan gaan wij over naar de tweede vacature en ik kijk naar de CDA fractie, naar de heer 

van Wieren, voor het stellen van een kandidaat, daarvoor. 

 

De heer van Wieren: Ja, voorzitter het doet ons genoegen als CDA fractie de heer A.L. Greiner, 

kandidaat te stellen. 

 

De voorzitter: Is er iemand die over die kandidatuur het woord wenst te voeren? Dat is niet het geval, 

dan kan opnieuw tot stemming worden overgegaan en ik verzoek u, als u eventueel een stembriefje 

tekort komt in uw blauwe map, even bij uw buurvrouw of buurman te kijken want er moeten er in 

totaal,meer dan voldoende op de tafels aanwezig zijn. Aan de orde is de stemming. 

 

De bode haalt de stembiljetten op. 

 

De commissie van stemopneming controleert en telt de stemmen. 

 

De voorzitter: Ook deze uitslag is bekend. Ook deze keer zijn er 37 stemmen uitgebracht. 

Allen op de heer Greiner.  

De heer Greiner is daarmee benoemd tot Gedeputeerde van de provincie Flevoland en ik neem aan 

dat ook hij deze benoeming zal willen aanvaarden. 

 

De heer Greiner: Heel graag voorzitter. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik over naar de derde vacature van de 4. Ik kijk daarvoor naar de 

heer Ruifrok. 

 

De Heer Ruifrok: Ja, voorzitter en ik wil daarvoor, met overtuiging en plezier, John Bos kandideren. 

 

De voorzitter: Iemand die over die kandidatuur het woord wenst te voeren? Dat is niet het geval. Dan 

kan ook nu daarvoor de stemming plaatsvinden. 

 

De bode haalt de stembiljetten op. 

 

De commissie van stemopneming controleert en telt de stemmen. 

 

De voorzitter: Ook deze uitslag is bekend. Opnieuw zijn er 37 stemmen uitgebracht. 

36 op de heer Bos 

1 op de heer Ruifrok 

De heer Bos is daarmee benoemd tot Gedeputeerde van deze provincie en ik mag aannemen dat hij 

deze benoeming wil aanvaarden. 
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De Heer Bos: Ja graag voorzitter, dank u wel. 

 

De voorzitter: Dan gaan we over naar de laatste vacature. De vierde plek in het nieuwe college van 

Gedeputeerde Staten en ik vermoed dat ik de kant van de heer van Amerongen op moet kijken voor 

een kandidatuur. 

 

De Heer van Amerongen: Ja, dank u wel mijnheer de voorzitter. Het is weer de VVD. Wij willen als 

VVD fractie met volle overtuiging en heel veel vertrouwen mevrouw Anne Bliek voordragen als vierde 

Gedeputeerde. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Iemand die over deze kandidatuur het woord wenst te voeren? Dat is niet 

het geval. Dan kan ook nu daarvoor de stemming plaatsvinden.  

 

De bode haalt de stembiljetten op. 

 

De commissie van stemopneming controleert en telt de stemmen. 

 

De voorzitter: Ook hier is de uitslag bekend. 37 stemmen uitgebracht. 

33 op mevrouw Bliek 

2 blanco 

1 op de heer van Amerongen 

1 op de heer Bogerd 

Mevrouw Bliek is daarmee ook benoemd tot Gedeputeerde van Flevoland en ik hoop en mag 

aannemen dat zij de benoeming wil aanvaarden. 

 

Mevrouw Bliek: Ik dank voor het in mij gestelde vertrouwen en ik aanvaard gaarne. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Door het aanvaarden van de 4 beoogde nieuwe collegeleden, ex-beoogde 

nieuwe collegeleden, is nu, op dit moment een formeel einde gekomen aan het gedeputeerdenschap 

van mijn rechter buurvrouw en mijn buurman op twee plaatsen links van mij. Mevrouw Bouwmeester 

en de heer de Raad. De wet zegt dat, op het moment dat de nieuwe collegeleden hun benoeming 

hebben aanvaard, er sprake is van het defungeren van de oude collegeleden. Ik ga nu niet erg veel 

gras voor mijn eigen en andermans voeten wegmaaien voor de vergadering, de bijzondere 

statenvergadering van 26 april, waarin wij afscheid gaan nemen van deze beide Gedeputeerden, 

maar toch denk ik, dat op dit moment, in deze vergadering, stilgestaan moet worden bij het feit dat er 

nu daadwerkelijk een einde komt aan een hele langdurige periode van bestuurlijk werk voor de 

Flevolandse provincie en voor de Flevolandse gemeenschap. Laura, Wubbo, ik denk dat jullie hier 

toch wel met enige gemengde gevoelens, op dit moment, zullen zitten, nu dat moment dan toch echt 

daar gekomen is,maar ik wil jullie in ieder geval, ook nu alvast, heel erg hartelijk bedanken ook 

namens de Flevolandse gemeenschap voor al die inzet en inspanning die jullie de afgelopen 3, meer 

dan 3 periodes, hebben vervuld. Ik wens jullie heel veel sterkte bij de komende afkick periode. Dank 

jullie wel.  

Dan zou ik nu graag de benoemde Gedeputeerden voor mij willen vragen om de in de wet 

voorgeschreven eed voor het zijn van Gedeputeerde, af te leggen. 

Mag ik eenieder verzoeken voor dat moment te gaan staan. Ik lees het eed/ belofte en 

verklaringsformulier voor en vraag dan ieder van u afzonderlijk om, of de verklaring en belofte af te 

leggen, danwel de eed af te leggen. 

 

 

“Ik zweer of verklaar dat ik, om tot Gedeputeerde benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of 

verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig 

geschenk of enige belofte, heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of ik beloof, dat ik getrouw zal 

zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als Gedeputeerde, naar eer 

en geweten zal vervullen.  

De Gedeputeerden leggen in handen van de voorzitter de eed of verklaring en belofte af. 
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De Heer Dijksma: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De Heer Greiner: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

 

De Heer Bos: Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw Bliek- de Jong: dat verklaar en beloof ik. 

 

De voorzitter: Dan bent u nu daadwerkelijk in ambt van Gedeputeerde van de provincie Flevoland. Ik 

wens u daar heel veel succes bij en ik hoop op een vruchtbare samenwerking met het nieuwe college. 

 

 

10. Sluiting 

De voorzitter: De vergadering is gesloten. (21.50 uur) U kunt de Dame en Heren feliciteren. 

 

Applaus.  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden 

op 10 mei 2007. 

  

 

 

 

 

de griffier,                      de voorzitter, 

 

 

 

 


