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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 4 oktober 2007 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

Aanwezig zijn:  

Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heren J.M. Bos (PvdA), H. Dijksma (VVD), A.L. Greiner (CDA), 

leden van het college van Gedeputeerden  Staten . 

De heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. Van der Avoort (VVD), mevrouw 

M.C. Bax (PvdD), de heren N. Benedictus (VVD), M. Bogerd (SGP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot 

Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (VVD), W.R. Bouma (CDA), N. Demirbilek (SP), B.G. van 

het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), de dames N. van Herwaarde (SP), M. Jonker-Waterlander (VVD), 

de heer J.Kramer ( VVD), de dames 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), J.J. Posthumus (CDA), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren W.R. 

Ruifrok (PvdA), D.G. Schutte (CU), R.J. Siepel (CU), A.J. Steendijk (VVD), mevrouw A. van Stenus-

van Basten (VVD), de heren 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 is: De heer H. van Ravenzwaaij (SP) 

 

Voorzitter: 

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

 

Griffier: 

Mevrouw A.Doesburg, griffier. 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter: Ik open de vergadering. Ik deel u mede dat bericht van verhindering is 

binnengekomen van de heer van Ravenzwaaij. Voor het overige zie ik geen afwezigen en zijn er 

ook geen berichten van afwezigheid. U treft op uw tafels aan het resultaat van een langdurige, 

zware expeditie van een deel van uw Staten naar het zuiden des lands. Ze zijn onder zeer 

strenge bewaking, vanuit Den Bosch naar dit provinciehuis vervoerd. Ik heb er hoogstpersoonlijk 

op toegezien dat het, zonder dat er van gesnoept werd onderweg, op uw tafel beland is. Een 

aantal Bossche bollen. U mag niet de vraag stellen wie dat zal betalen, want dan zou het 

antwoord u al bekend kunnen voorkomen. Dat is dus voor de gezelligheid van vanavond tijdens 

deze vergadering. Ik deel u mede dat er een verzoek binnen is gekomen om mondelinge vragen 

te mogen stellen, van de kant van de GroenLinks fractie aan gedeputeerde Dijksma, met 

betrekking tot de veiligheid op de Ketelbrug. Ik geef hen graag het woord. 

 

De heer Meijer: Ja voorzitter, dank u wel. Recent vonden kort achter elkaar twee vervelende 

ongelukken plaats op de Ketelbrug. Daarbij is helaas één dode te betreuren. Bij een ander 

kwam een auto klem te zitten onder een dalende slagboom. Waarbij de achterruit van de auto 

werd beschadigd. Rijks Waterstaat, hebben wij begrepen, doet inmiddels onderzoek naar de 

toedracht en de oorzaak van deze gebeurtenissen. GroenLinks vindt dat gedurende de tijd dat 

dit onderzoek plaatsvindt en totdat duidelijk is wat er ter voorkoming van dergelijke ongelukken 

gedaan kan en moet worden, er visueel toezicht zou moeten worden uitgeoefend. Met andere 

woorden: de brugwachter terug op zijn post. Deelt het college van Gedeputeerde  Staten deze 

mening van GroenLinks.  

Zo nee, dan willen we graag weten waarom niet en zo ja, welke stappen wil en kan het college 

richting Rijks Waterstaat ondernemen - ze zijn natuurlijk bevoegd in deze - teneinde in eerste 
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instantie tijdelijk, respectievelijk tijdens het onderzoek, de functie van brugwachter te laten 

terugkeren op de Ketelbrug. Dank u wel.  

 

Gedeputeerde Dijksma: Voorzitter, GS betreurt het dodelijke ongeval op de Ketelbrug ten 

zeerste. Het kort daarop volgende incident roept vragen op. Ook Rijks Waterstaat, hebben wij 

vernomen, zit zeer met deze ongevallen in de maag. Dit te meer daar het ongeval op de 

Ketelbrug al het 5
e
 dodelijke ongeval op de A6 is in Flevoland, dit jaar. Hierover voeren wij 

uiteraard gesprekken met Rijks Waterstaat. Ook ik heb daarover gesproken en zal daar met de 

hoofdingenieur, directeur, de komende week weer een gesprek hebben. Dat gaat uiteraard over 

dit onderwerp maar ook over die andere ongelukken en ook over de problemen bij de Hollandse 

Brug. Toch is GS van mening dat u met deze vraag niet aan het goede adres bent. Het is 

primair aan Rijks Waterstaat zelf om te bepalen of visueel toezicht al of niet moet worden 

ingesteld. Wij kunnen dat niet overzien. We kennen de situatie ter plekke niet zoals Rijks 

Waterstaat die kent. Overigens hebben we wel begrepen van Rijks Waterstaat, dat er visueel 

toezicht is en dat er een brugwachter op de brug aanwezig is. Ik ben natuurlijk wel bereid uw 

vraag door te spelen naar Rijks Waterstaat met de vraag of zij een toelichting aan ons kunnen 

geven. Dat zij ook kunnen meedelen of er eventuele maatregelen zijn getroffen of worden 

getroffen. Voor de goede orde denk ik ook dat ik kan meedelen dat ook de politie bezig is met 

een onderzoek waaraan Rijks Waterstaat meewerkt. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Voldoende beantwoord? Mijnheer Meijer nog een korte reactie?  

 

De heer Meijer: Ik vind het een goed antwoord. Er wordt uitgebreid aandacht aan besteed en 

met name de brugwachterfunctie is kennelijk toch in beeld. We zijn content met het antwoord. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Ik zit even met de vraag of we even moeten schorsen om te bekijken 

of deze zaak op orde gebracht kan worden. (de microfoons van de heren Bos en Dijksma 

functioneren niet). Er wordt gekeken of de microfoons van de andere gedeputeerden het wel 

doen. Deze doen het wel. Besloten wordt om door te gaan en indien noodzakelijk even van 

plaats te wisselen. Dan kan na de vergadering de zaak gerepareerd worden.  

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter: Mag ik vaststellen dat we conform de agenda kunnen werken. Ja, dat is het geval. 

 

3.        Notulen van de openbare vergadering van Provinciale  Staten van de provincie Flevoland     

van 6 september 2007  

De voorzitter: Er zijn geen schriftelijke kanttekeningen of opmerkingen bijgekomen dus ik mag 

aannemen dat ze kunnen worden vastgesteld. Dat is het geval. 

4.       Mededelingen 

De voorzitter: Ik wijs u er even op dat u een gewijzigd exemplaar van het  Statenvoorstel met 

betrekking tot de nota “reserve en voorzieningen” hebt gekregen. Daarin is in het dictum één 

aanvulling gepleegd. Zoals was afgesproken in de commissie dat, dat zou plaatsvinden. Nu ligt 

het juiste stuk voor en dat is dan ook het onderwerp van hamerstuk 6c. Verdere mededelingen 

heb ik niet.  

 

5.        Rapportage commissie geloofsbrieven, beëdiging  Statenlid 

De voorzitter: Mevrouw Roda zal namens de commissie rapporteren. 

 

Mevrouw Roda: Dank u wel, voorzitter. De commissie heeft de geloofsbrieven bekeken en 

bevonden dat ze in orde waren. Ze voldoen aan de eisen die in de provinciewet worden gesteld. 

We adviseren daarom, als commissie, tot toelating van het lid van de Provinciale Staten van 

Flevoland - de heer F. Brouwer. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Iemand naar aanleiding van dit rapport nog een opmerking? Nee, dan 

mag ik aannemen dat u het advies volgt en besluit tot toelating van de heer Brouwer tot lid van 

Provinciale  Staten. Dat is het geval.  

 

Dan verzoek ik de griffier om de heer Brouwer voor te geleiden. (Ik zeg het altijd maar zo) Mag 

ik iedereen verzoeken om voor het moment van beëdiging te gaan staan. Mijnheer Brouwer ik 
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lees u de ambtseed voor en verzoek u dan de bekende woorden: zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig, uit te spreken. 

 

“Ik zweer dat ik, om tot lid van Provinciale  Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 

beloofd. Ik zweer 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, dat ik getrouw zal zijn 

aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale  

Staten, naar eer en geweten zal vervullen.“ Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.  

 

De heer Brouwer: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

 

De voorzitter: Hartelijk welkom in ons midden als één van de eerste, zo niet het eerste, tijdelijk 

benoemde Statenlid van Nederland. Wij wensen u veel succes bij uw gewichtige taak tot 21 

januari. Mijnheer Brouwer, hartelijk welkom. 

 

Applaus. De partijgenoten van de heer Brouwer overhandigen hem een boeket bloemen. 

 

6.      Hamerstukken 

a. voorstel inzake vaststelling van de 6e wijziging van de begroting 2007 van de provincie 

Flevoland 

b. voorstel inzake vaststelling van het Controleprotocol rechtmatigheid jaarrekeningen 2007 

t/m 2010 

c. voorstel inzake vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen 

 

De voorzitter: Ik mag aannemen dat de stukken 6a, b, en c, kunnen worden besloten. Dat is het 

geval.  

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform 

de voorstellen van het college van Gedeputeerde  Staten besloten. 

 

 

7. Voorstel inzake plan van aanpak Oostvaarderswold 

Eerste termijn. 

 

De heer Rijsdorp: Dank u wel, voorzitter. Het Oostvaarderswold. Wie van ons denkt dan niet 11 

maanden gelden terug aan 2 november 2006. Een gedenkwaardige avond. Een stevige avond. 

Op allerlei manieren. We hebben een stevig besluit genomen en dat is stevig aangekomen bij 

de betrokkenen. We hebben op die avond ook als PvdA fractie stevige woorden gericht richting 

het college van GS. Een bijzondere avond. Het ging immers om een situatie dat we voor de 

eerste keer mochten meemaken dat we zo’n ingrijpende ruimtelijke ordening op ons 

grondgebied moesten plegen. We hebben eigenlijk op die avond het college van GS ook een 

stevige opdracht meegegeven. Namelijk dat de aandacht die nodig is in het proces beter moest. 

Veel beter. Dat er ook beter geluisterd moest worden naar de direct betrokkenen. Eigenlijk is het 

voor ons, vanaf dat moment, een lange tijd stil geweest. Eigenlijk tot het moment waar we 

vandaag voor staan. Eigenlijk is het resultaat van die stilte de voorbereiding om te komen tot het 

plan van aanpak en laat ik het meteen maar zeggen: de tijd is goed besteed. Het stuk dat bij ons 

voorligt laat zien dat er een erkenning is van een complexe en majeure opgave, waarbij in wordt 

gegaan op een strategische drie-eenheid waardoor ook nadrukkelijk een samenhang ontstaat 

tussen alle velden van het proces. Ik zou graag mee willen geven is dat er een goede balans is 

gevonden tussen – laten we zeggen – de grootheid van de opgave, de schaal waar we voor 

staan en tegelijkertijd ook – ik noem het maar even de kleinheid – de directe betrokkenheid van 

de individuele contacten die daar nadrukkelijk ook bij nodig zijn.  

 

Daarnaast is er, wat betreft de PvdA grote waardering voor de manier waarop nagedacht is over 

de rol van de Staten, in zo’n proces. Immers het gaat niet alleen over de momenten van formele 

vaststellingen, maar ook hoe je in het tussenliggende traject, ook als Staten, mede richting kunt 

geven aan een belangrijke ontwikkeling in onze provincie. In die zin waarderen wij het ook 

enorm dat de Gedeputeerde in de commissie ons de hand heeft gereikt om er als commissie 

over na te denken en voorstellen te doen, hoe we daar nadrukkelijk bij betrokken kunnen blijven. 

De  Statenconferentie kwam op een uitermate gunstig moment. We hadden de 
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commissievergadering nog niet gehad of daar kwam de  Statenconferentie. Of het een gelukkig 

toeval was weet ik niet, maar het onderwerp Oostvaarderswold werd in groepjes bespoken en 

daar hebben we eigenlijk al de eerste stap gemaakt in de zin van; hoe kun je nu eigenlijk het 

gesprek over het Oostvaarderswold, over die richting, op een goede manier vorm geven. We 

hebben daar ook erkend dat er in de stevige strijd die we vorig jaar met elkaar gevoerd hebben, 

we relatief weinig de tijd genomen hebben om goed met elkaar te bespreken welke 

doelstellingen en welke beelden we nu eigenlijk hebben bij die vorm. Zodanig dat we als Staten 

nadrukkelijk één geluid kunnen geven. In die zin laten de voorstellen die we daarvoor gedaan 

hebben en de voorbereiding ook zien hoe belangrijk het is om straks die Statendagen te 

hebben. Dat past uitstekend. Concluderend voorzitter, het plan van aanpak wordt door de PvdA 

fractie zeer positief ontvangen. We zien het ook nadrukkelijk als een voorbeeld  voor de manier 

waarop we ook graag andere plannen van aanpak zien. Speerpunten en dergelijke. Ik heb in de 

commissie dat de “Anne Bliek-norm”genoemd. Dat moet je dus niet doen, zal ik u 

eerlijkheidshalve zeggen want dan heb je verschillende mensen die dan zeggen: dat moet je 

niet doen want dan gaat de Gedeputeerde misschien naast haar schoenen lopen of anderen 

worden er misschien minder op aangesproken. Ik wil het daarom vandaag omvormen. Het is 

niet de “Anne Bliek- norm” maar als dit de GS norm is dan spreekt mij dat bijzonder aan. Dank u 

wel. 

 

De heer Geersing: Ja, dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik zou ook graag nog even willen 

terugblikken naar een jaar geleden en eigenlijk nog een halve maand voor de tweede 

november. Tijdens de vergadering van de commissie Omgevingsplan op 11 oktober vorig jaar 

deden wij onze geachte collega de heer Rijsdorp tweemaal met de spreekwoordelijke oren 

flapperen. Ik hoop dat hij zich dat nog herinnert. 

 

De heer Rijsdorp: Ik kan het me fysiek niet meer voorstellen. Maar ik kan me voorstellen dat ik 

er in enige bewoordingen over gesproken heb.  

 

De heer Geersing: Herstel dat deed hij zelfs letterlijk door zijn rechteroor met zijn vingers te 

bewegen. Om nu in herinnering te brengen, het betrof onze twijfel over de omvang van de 

woningbouwopgave en zijn twijfel over de inbreng van agrariërs bij de aanleg. We willen 

voorkomen dat in het vervolg de koppeling die met de stad werd gelegd om de aanleg te 

rechtvaardigen, dat die van tafel gaat. Twee zaken die ik graag nog even onder de aandacht 

zou willen brengen. Het betreft de woningbouwopgave in relatie tot de complexwaarde en ook 

de daadwerkelijke aanleg. Inmiddels heeft het college aangegeven over te willen gaan tot 

vergoeding van de agrarische waarde, naar aanleiding van het rapport “Overwater”. Hierin wordt 

de verstedelijkingschaalsprong van Almere niet meegenomen. De koppeling met Spiegelhout is 

niet mogelijk omdat er geen samenhang is in tijd, financiën, ontwikkeling en planvorming. Dit 

rapport geeft goed weer hoe dit normaal gesproken technisch gaat, maar gaat voorbij aan de 

argumenten die op tafel zijn gelegd, dat de stad niet zonder groenblauwe zone kan en 

andersom. Blijkbaar hechten we aan de overige opgaven in het Oostvaarderswold, voornamelijk 

natuur, weinig waarde zodat “Overwater” tot de conclusie komt dat dit financieel oninteressant is 

en dus tot de conclusie komt om over te gaan tot de agrarische waarde. We moeten het niet te 

complex maken maar wij zouden er graag wel één zien. We zouden graag opnieuw de vraag 

willen stellen of er vooraf iets van een complexwaarde kan worden vastgesteld op basis van de 

in het plan van aanpak genoemde uitgangspunten van aanleg. Dat is dus inclusief de totale 

verstedelijkingschaalsprong van Almere. Bij de vaststelling van dit plan van aanpak moet het 

nog steeds mogelijk zijn omdat de rapportage van ‘Overwater” hierin nog niet is weergegeven. 

Dus wat dat betreft is het voor ons niet een belemmering om niet in te stemmen met het plan 

van aanpak. Wat ik graag nog wel zou willen zeggen is dat de landbouw een betere tijd 

tegemoet lijkt te gaan. Beter als ooit eigenlijk. Dat zal ook een effect hebben op de waarde van 

de bedrijven. De complexwaarde van nu kan wel eens de agrarische waarde van morgen zijn. 

 

Dat is iets waar we misschien nog eens met elkaar over kunnen spreken om dingen al tijdig in te 

zetten. Over de aanleg. Het Oostvaarderswold is qua omvang en impact niet te vergelijken met 

andere projecten. Het is normaal dat alle partners de mogelijkheid krijgen hun inbreng te leveren 

en dat van overheidswege te stimuleren. Ik heb ook in de commissie wel gezegd: een goed 

voorbeeld daarvan is de ambtelijke ondersteuning van de gemeente Zeewolde, omdat deze qua 

ligging een spil is in het geheel en niet te vergeten de verbinding met Gelderland. Voor de lange 

termijn, de juiste keuze. Mevrouw Bliek moet streng zijn en zoals al in de commissie werd 
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aangegeven: ik denk dat deze actie gewoon het proces ten goede komt. Ik heb wel eens 

begrepen dat een jong gebied als Flevoland zich leent om te experimenteren. Wat is er mogelijk 

op het gebied van aanleg. Is de boer straks een serieuze gebiedspartner of mag hij alleen maar 

meepraten over het kantjesknippen in het Oostvaarderswold. Wij zouden graag zien dat, dat in 

het plan van aanpak nadrukkelijker naar voren komt. Een bijdrage vanuit die hoek, richting de 

stuurgroep, zouden wij op prijs stellen. Mijnheer de voorzitter, dit zijn de punten die ik graag 

naar voren zou willen brengen en zo kom ik hierbij aan het einde van deze termijn. Dank u wel. 

 

De heer Bogerd: Voorzitter, ter voorkoming dat we zouden verdwalen in het Oostvaarderswold, 

is het goed dat we thans een routekaart ter behandeling krijgen en voor een eenvoudige lezer 

zoals ik, moet ik bekennen dat de route goed te volgen is. Waar precies de denkbeeldige fiets- 

en wandelpaden lopen en waar de halte en rustplaatsen zijn gesitueerd. Waardering voor het 

plan van aanpak. Zelfs de beprijzing van de vertrekkers of de blijvers wordt genoemd. De uitleg 

die de gedeputeerde in de commissie heeft gegeven over de agrarische waarde en de 

complexwaarde is voor ons duidelijk geweest en wij kunnen daar ook mee instemmen. De 

deelnemers die met ons op pad gaan het Oostvaarderswold in, zijn ook bekend. Ik denk dat de 

partijen als zodanig helder genoemd zijn en hun inbreng kunnen leveren. Ik heb nog één vraag 

over een bepaalde deelnemer voorzitter. Ik kijk dan naar grote broer het Rijk, die zou ook 

meegaan en die zou als eerst trakteren, maar die heeft via de miljoenennota ons laten zien en 

horen dat ze toch een terugtrekkende beweging maken. Ik vraag me af voorzitter, hoe het 

mogelijk is dat minister Veerman de toezeggingen kan doen, afspraken kan maken en dat nu al, 

op zo korte termijn, van die afspraken kan worden afgeweken en ik zou graag willen weten van 

uw college wat u daar aan gaat doen. De integrale aanpak wordt hier vermeld in het plan van 

aanpak. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we alle functies in gelijke tred proberen te 

hebben. Zodat we niet met een half, eenzijdig Oostvaarderswold komen te zitten. Voorzitter, wij 

kunnen instemmen met het plan van aanpak. 

 

De heer van der Avoort: Dank u wel voorzitter. Ja, Oostvaarderswold. Het is natuurlijk een 

noviteit voor Nederland dat er hier, in Flevoland voor het eerst zo’n grote robuuste zone als 

belangrijke verbinding naar de Veluwe, doorgang naar Duitsland hopelijk in de toekomst, zo’n 

mooi plan gecreëerd kan worden. Het was ook een lange weg naar besluitvorming. Het 

omgevingsplan en alle discussies die daarvoor al geweest zijn. Om juist te besluiten en ligging 

van de zone te krijgen. We zijn hier nu voor het plan van aanpak en de VVD is erg content met 

dit strategische plan, dat zeker een goed kader zal vormen voor het project Oostvaarderswold. 

Nogmaals we hebben het in de commissie al gezegd: complimenten voor het college. Voor de 

wijze waarop het plan van aanpak tot stand is gekomen en de kaders die worden gesteld om de 

planvormingfase uit te werken. Het doel moet uiteindelijk zijn dat de ambities die zo zijn 

uitgesproken worden gehaald om het Oostvaarderswold uit te voeren en te realiseren, zoals we 

dat willen. De VVD is behoorlijk kritisch geweest. Het plan moet haalbaar zijn en betaalbaar en 

de rol van LNV, dat ben ik eens met de heer Bogerd dat we daar alert op moeten zijn. Sturing 

van het project door de provincie is dan ook belangrijk om die haalbaarheid te bereiken. Een 

aantal punten van aandacht nog. Een no-reget aanleg van de ecologische zone moet mogelijk 

blijven. Dus de knip tussen rood en groen heeft onze steun. Als ik nog even kijk naar de visie op 

de verstedelijkingsopgave voor het gebied moet dat de aanleg van de zone niet in de weg 

staan. Destijds hebben we er in diverse discussies behoorlijk op aangedrongen, dat de zone is 

zoals die er nu ligt- de beslissing was om hem zo te begrenzen en rekening te houden met 

mogelijke toekomstige stedelijke uitbreiding, zoals wat wij nu Spiegelhout noemen. Wie dat dan 

doet, dat moet dan allemaal blijken uit de visies die nu voor de schaalsprong van Almere 

bekeken worden. Dan ligt dat best op gespannen voet. Wat gaat het Rijk doen. We vinden de 

verbindingen belangrijk om daar nog eens 60.000 woningen te bouwen - dat is wel een 

verdubbeling. Het betekent wel dat we van eerst 240.000 inwoners in de structuurvisie zo naar 

350 á 400.000 gaan of meer gaan. We weten het niet. Wat de betreft ben ik het heel erg eens 

met de knip en wat er nu gezegd is over de complexwaarde.  

 

 

Over de planologische verankering, hebben wij in de commissie nog geopperd om uiteindelijk 

tot een provinciaal bestemmingsplan te komen. We zullen de uitwerking daarvan met 

belangstelling tegemoet zien. Het punt van communicatie, anderen hebben daar ook al veel 

over gezegd. Onderdeel daarvan is de positie van agrarische belangenpartijen. Dat vindt de 

VVD ook belangrijk. Uw voornemen om de partijen te onderscheiden in twee groepen lijkt ons 
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een goed plan. We hopen dat daarmee betrokkenheid en draagvlak en daarmee tevreden 

oplossingen worden bereikt. Ook de communicatie en betrokkenheid van de Staten in deze en 

andere besturen vinden we heel belangrijk. We zijn blij met de toezegging van de Gedeputeerde 

daarin. Het participatie plan dat zal komen zal zeker de transparantie voor de toetsing en de 

controle en uiteindelijk ook het totaalbeeld- waar gaan we nu naar toe en wat gaat er nu 

allemaal komen- willen we goed volgen. We willen nogmaals benadrukken dat in de 

communicatie niet alles besproken heeft te worden. Dat heeft u ook al aangegeven. De Staten 

moeten wel kunnen sturen. De VVD stemt in met het plan van aanpak en wenst u in de 

komende tijd veel succes met de komende startnotitie. 

 

De heer Bouma: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, na een turbulente start van de discussie over 

het Oostvaarderswold, is het goed dat er nu een gedegen plan van aanpak ligt. Aangenomen 

moties in november vorig jaar zijn overwegend goed ondergebracht in dit plan. De CDA fractie is 

zeer ingenomen met het voornemen van GS om het zoeken naar de aanvullende hectares te 

beperken tot twee jaar. Hoe sneller er duidelijkheid wordt gegeven aan de betrokkenen hoe 

beter. Als er geen aanvullende hectares voor het Oostvaarderswold worden gevonden, zal de 

CDA fractie daar niet wakker van liggen. In het plan van aanpak gebiedsontwikkeling 

Oostvaarderswold wordt een goede poging gedaan om de slechte start van dit project te 

corrigeren. Met name de communicatie met direct betrokkenen en de bevolking van Flevoland 

zal veel beter moeten. De CDA fractie geeft hierbij aan dat luisteren een belangrijke zo niet de 

belangrijkste component van communicatie is. Dit plan van aanpak, voorzitter, doet een goede 

poging om het noodzakelijke, maatschappelijke draagvlak te herstellen. De ontwikkeling van het 

Oostvaarderswold is een proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Gedurende dit proces 

zullen regelmatig belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. De CDA fractie heeft richting GS, 

in de commissievergadering reeds aangegeven hier als kadersteler en volksvertegenwoordiger 

nauw bij betrokken te willen worden, in die stadia dat er ook nog wat te kiezen valt. Dat betekent 

dat we ons niet alleen willen uitspreken over de eindproducten van dit proces maar ook over 

een aantal tussenproducten. Zeker als het gaat over elementen die politiek gevoelig liggen. Het 

aanbod van GS om alle producten aan de commissie aan te bieden omarmen wij dan ook. 

Naast de activiteiten die in de nota genoemd zijn ter bevordering van de informatievoorziening 

voor de Statenleden is wellicht onze aanwezigheid bij inspraakbijeenkomsten ook wenselijk. 

Gaarne ontvangen wij daar als commissie een uitnodiging voor. In navolging van de  

Statenconferentie van vorige week stellen wij: laten we op zoek gaan naar nieuwe vormen om 

onze taak als kadersteller en controleur te versterken. Ook wij hebben gelezen dat het erop gaat 

lijken dat LNV toch wat minder geld ter beschikking stelt. Wij maken ons daar zorgen over. Tot 

slot, voorzitter, de CDA fractie dringt er bij GS op aan dat zij zich als een goed rentmeester 

opstellen zodat bij de grondverwerving de betrokkenen volledig schadeloos gesteld worden. 

Niemand moet tussen wal en schip raken. Er moet gestreefd worden naar een perspectief 

biedende oplossing. Ook de CDA fractie gaat akkoord met het plan van aanpak. 

 

De heer Stuivenberg: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook de SP staat in essentie positief 

tegenover het plan van aanpak. Al meerdere keren is het vanavond gezegd en wij vragen 

evenals de ChristenUnie toch een bijzondere aanpak  voor wat betreft de communicatie richting 

de agrariërs. Communicatie wordt apart in het plan van aanpak benoemd. Er wordt zelfs gesteld 

communicatie gericht op vertrouwen. We nemen dan ook aan – we hoorden het vandaag nog 

een keer; het vertrouwen komt te voet maar gaat te paard – dat het vertrouwen niet wordt 

vertaald als een soort goedgelovigheid. Voor wat betreft 350 tot 700 hectare compensatie gaan 

we ervan uit dat het geen schijncompensatie is. Bouwen in het groen dat zal onze extra 

aandacht hebben, daar waar het gaat om buiten proportie zijnde woningen. Voor wat betreft de 

financiering wil ik u nog eens wijzen op onze vraag in de Statenvergadering van 12 april. In de 

commissievergadering van de commissie Bestuur van 13 september hebben we dat nog een 

keer herhaald. Alleen we hebben er nog steeds geen antwoord op gekregen. We zouden u 

willen vragen: komen die vragen nog? De minister kon dit op 15 mei reeds doen, richting de 

Kamer. We hebben gezien dat de beantwoording van de minister zich voornamelijk richt op 

beantwoording zoals die door onze Gedeputeerde is gegeven.  

Het bevreemd ons daarom dat het op die avond niet kon. Voor de rest: het lijkt wat zuur, maar 

wij staan heel positief tegenover het plan.  
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De voorzitter: Ik denk dat het goed is dat die vragen waar u aan refereert, die gesteld zouden 

zijn, dat u die even herhaald. Het is hier achter de tafel niet helemaal duidelijk wat er wordt 

bedoeld. 

 

De heer Stuivenberg: Voorzitter, ze staan in de notulen van 12 april. 

 

De voorzitter: Maar die hebben we nu niet bij de hand dus het is handiger in dit debat om ze 

even te herhalen. 

 

De heer Stuivenberg: Het gaat om de vragen zoals die gesteld zijn door de CDA fractie in de 

Tweede Kamer, daar waar het gaat om de “koopmansgelden”. Ik heb begrepen dat de 

Gedeputeerde Staten richting de minister van LNV heeft verklaard dat onze provincie die niet 

zal aanwenden. Alleen waarom wisten wij dat op dat moment niet en waarom kunnen we de 

toegezegde beantwoording nog steeds niet van u ontvangen? 

 

De heer Meijer: Ja, voorzitter dank u wel. De hele historie tot nu toe, is al herhaald door de 

andere fracties. Dat ga ik niet opnieuw doen. Ik verklap geen geheim als ik zeg dat GroenLinks, 

als groenpartij heel blij is met de aanleg van het Oostvaarderswold. Het is toch een majeur 

project. Dat heb ik al eerder genoemd. Het is een heel belangrijke schakel in de Europese 

ecologische hoofdstructuur. Van allergrootst belang is het om dat ook goed aan te leggen. 

Natuurlijk moet je dan een plan van aanpak maken. Dat hebben we in de commissie besproken. 

Een zeer leesbaar stuk en volgens mij staan er alle aspecten in die nodig zijn om tot een goede 

uitvoering te komen. In die zin gaan wij akkoord met het plan van aanpak. Daar wou ik het even 

bij laten.  

 

De voorzitter: Dan denk ik dat de eerste termijn van de kant van de  Staten is geweest. Dat is 

het geval.  

 

Gedeputeerde Bliek: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik proef brede steun voor het plan van aanpak 

Oostvaarderswold en dank  daarvoor. U hebt er lang op moeten wachten. Ik heb uw geduld op 

de proef gesteld, maar dan heeft u ook wat. Ik denk dat we uitvoerig stil gestaan hebben bij het 

hele plan van aanpak in de commissie, dus ik haal voor u toch even de kleine vragen die er nu 

zijn – sommige zijn natuurlijk groot in hun kleinheid - nog even naar boven. De GS norm, is 

eigenlijk niet een vraag, maar ik zal hem aanbevelen bij mijn collega’s, maar het zal duidelijk zijn 

dat niet alles zo te doen is als een plan van aanpak voor het Oostvaarderswold. Dus die norm 

behoeft vervolgens in de toekomst nog nadere verbijzondering. De ChristenUnie komt nog eens 

een keer terug op de complexwaarde en stelt: het is niet opgenomen in het plan van aanpak. 

Daar ben ik het niet mee eens. Het is wel degelijk opgenomen in het plan van aanpak. Er is 

opgenomen dat het onderzoek er zou zijn. U hebt tegelijkertijd ook bij de presentatie van het 

plan van aanpak ook de complexwaarde helemaal toegelicht gekregen. U hebt zelfs college 

kunnen volgen. Het zal straks ook onderdeel uitmaken van het masterplan “landbouw 

Oostvaarderswold” . In die zin denk ik dat op alle momenten waar dat belangrijk is, dit is 

opgenomen. Er is met de rapportage geheel duidelijkheid geschapen wat het nou is in het 

Oostvaarderswold. Ik ga even terug naar voor 2 november 2006.  

 

De heer Geersing: Ik heb ook niet gezegd dat het niet in het rapport zou zijn opgenomen. Ik heb 

aangegeven dat er met de uitkomsten van het rapport “Oberwater” nog geen rekening is 

gehouden in het plan van aanpak en in dat opzicht geen belemmering vormt om in te stemmen 

met het plan van aanpak. Of moeten we die ook al gelijk meenemen. 

 

Gedeputeerde Bliek: Ik begrijp niet wat u dan bedoeld met de uitkomsten van het rapport. In het 

plan van aanpak staat beschreven dat er een onderzoek wordt gedaan naar de complexwaarde. 

Dat onderzoek is nu duidelijk dus vervolgens werk je daaraan verder. In de volgende stappen 

die in het proces van het maken van het inrichtingsplan, eindresultaat eind 2008, staan, wordt er 

in kaderstelling - met de startnotitie - rekening mee gehouden en ook aan het einde. Het is een 

product dat gaandeweg het proces gebruikt wordt. Dan wou ik toch nog iets zeggen over die 

complexwaarde - andere partijen duiden daar ook op – Het is zo dat op dit moment, en dat is in 

de rapportage ook een duidelijke uitspraak geweest:  

wat is nou de complexwaarde van het Oostvaarderswold. Het is natuurlijk niet zo dat de 

mogelijke stedelijke opgave totaal niet te maken zou hebben met de inrichting van de 
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groenblauwe zone. Dat is niet zo. In de ruimtelijke ordening in ons land, waar alles heel dicht op 

elkaar en zelfs gemengd in de opgaven - een samengestelde opgave is, heeft dat natuurlijk wel 

met elkaar te maken. Waar we hier over praten is nu een uitspraak over wat is de 

complexwaarde als er verkocht gaat worden. Daar zijn allerlei juridische regels voor op welke 

wijze je dat formuleert en dit rapport geeft volledige duidelijkheid wat op dit moment daar de te 

volgen lijn in is. Dan ga ik terug en dan hebben we nu te maken met een zeer consistente 

overheid. In de vorige periode heeft mijn voorgangster mevrouw Bouwmeester eigenlijk een 

uitstekend resultaat bereikt in haar onderhandelingen met LNV, namelijk volledige 

schadeloosstelling op basis van agrarische waarde en telkenmale, u hebt het bevestigd in 

november en ook nu met dit rapport, wordt weer duidelijk aangegeven dat, dat een heel juiste 

keuze is en dan is dat de weg die we met elkaar afwandelen. Dan vraagt u ook nog: U moet 

eigenlijk in het plan van aanpak de agrarische ondernemers beter bedienen, of u moet ze beter 

of nauwkeuriger opnemen. Nou, ik kan u vertellen. Voordat ik de vaststelling in het college, van 

het plan van aanpak, heb gevraagd en voordat ik dat in de stuurgroep heb voorgelegd, heb ik 

overlegd met de agrarische ondernemers. Vertegenwoordigers van de OPA en het LTO. Ik heb 

de passages die u vandaag vaststelt in het plan van aanpak aan hen voorgelegd en met hen 

besproken en ze zijn op een paar onderdeeltjes aangepast. Dan denk ik dan heb je dat in heel 

goed overleg hebt gedaan. Je hebt alle stappen genomen en dan vraagt u helemaal aan het 

einde: doe dat nog eens beter. Ik zou niet weten hoe ik dat nou beter zou moeten doen. Waar 

het natuurlijk toch om gaat. Papier is geduldig. Je kunt van alles opschrijven. Het gaat toch wel 

om de grondhouding die je hebt en de wijze waarop je met de mensen omgaat. Ik ben ervan 

overtuigd dat de weg die nu is ingeslagen, om op tijd met hen te praten als er over hen wordt 

geschreven, niet zonder hen. Dus van te voren met elkaar spreken. Ik krijg ook terug van hen 

dat zij dat buitengewoon waarderen. Dank voor de complimenten ook van de SGP. Het is 

duidelijk een plan van aanpak en we kunnen daar gewoon mee aan de slag. U hebt één vraag. 

Het Rijk. Het lijkt wel alsof zij enigszins een onbetrouwbare partner is. Als je kijkt naar het ILG; 

onze bestuursovereenkomst, de inkt is nog niet droog en het zit niet eens in het 

bestuursakkoord, de 800 miljoen over 4 jaar, waarover we over de eerste tranche een akkoord 

hebben met de provincies en het Rijk. Als je naar de begroting kijkt dan wordt er nog meer 

ingeboet. Ik deel uw zorg, ik heb dat ook bij de minister neergelegd, maar ik heb ook veel met 

mensen gesproken op het ministerie, zowel van LNV als VROM, en weet dat ze ontzettend 

nieuwsgierig zijn en bijna allemaal weten van de stand van zaken met betrekking tot het 

Oostvaarderswold. De publiciteit rondom de complexwaarde was nog niet geweest, nou het lag 

ook op de Haagse burelen. U begrijpt; een belangrijk onderwerp. Men heeft mij verzekerd; ga 

vooral door met je project. U weet nog niet de complete financiën tot 2018 zijn geregeld maar 

we maken daar een goede start en als je dan de mid-term review hebt over 2 jaar wordt de 

stand van zaken opgenomen en dan zijn wij vast verder dan we nu zijn en dan ben ik ervan 

overtuigd dat het Rijk niet, niet thuis zal geven. De VVD maakt nog opmerkingen ten aanzien 

van hetzelfde punt, de communicatie met de boeren en ook met de Staten. Ik heb u natuurlijk 

afgelopen commissievergadering gevraagd: op welke wijze wilt u zelf nog een plek in dat 

proces? Ik ga dat graag de volgende commissievergadering van u horen. Wat we wel hebben 

afgesproken en ik geloof dat het CDA daar een opmerking over heeft gemaakt. We gaan niet 

alle rapporten in zulke omvang, allemaal aan u voorleggen. De projectleider zal met de griffie 

overleggen, welke rapporten echt van belang zijn en welke gewoon ter inzage gelegd kunnen 

worden. Maar wees ervan overtuigd: U zult echt alles kunnen bekijken en soms moet u dat ook 

niet eens willen, want dat is veel te gedetailleerd, zeer technisch juridisch en het gaat natuurlijk 

om de conclusies die daar uitkomen en dat u goed kennis neemt de vaststellingen en conclusies 

die uit die onderzoeken komen. We zijn een tussenvorm aan het zoeken. We gaan het wel 

agenderen maar niet agenderen ter - altijd - bespreking. U kunt er natuurlijk altijd, als het op een 

of ander wijze geagendeerd is, in de commissie op terug komen. U haalt nog even – dan ga ik 

tegelijkertijd over naar het CDA – het zoekgebied aan. In het coalitieakkoord hebben wij met 

elkaar op 12 april hier in deze Staten afgesproken met elkaar dat we een versnelling in dat 

zoekgebied willen en hopen dat we binnen 2 jaar duidelijk hebben in dat gebied. Ik heb er goede 

nota van genomen dat, als dat niet zo is, u dat opnieuw wilt agenderen en dan kan natuurlijk het 

gesprek in de Staten plaatsvinden over hoe het nu verder moet met dat zoekgebied. Voor mij is 

belangrijk wat de Staten op 2 november 2006 hebben uitgesproken, dat is een zoekgebied voor 

5 jaar. Daar werk ik mee en vervolgens werk ik met de afspraak die we in het coalitieakkoord 

hebben gemaakt. Dan de SP. U vraagt naar de “Koopmansgelden”. Ik weet niet anders dan dat 

ik in mijn geheugen heb dat u die antwoorden al lang hebt gekregen.  
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Tijdens de  Statenconferentie heb ik ook beluisterd dat er behoefte is aan een klein dossier, een 

beetje volgorderlijk, met dit soort belangrijke zaken erin. Ik heb al gevraagd om dat voor u te 

maken en ik hoop dat het er met de commissievergadering is. Het is een beetje snel maar 

anders krijgt u het in ieder geval eind deze maand.  

 

De heer Stuivenberg: Voorzitter, bij interruptie. Ik denk dat het geheugen van mevrouw Bliek 

haar in de steek laat want de beantwoording heeft nimmer plaatsgevonden.  

 

Gedeputeerde Bliek: Ik zal na de vergadering even goed bij u luisteren wat u dan precies met 

die vragen bedoeld, want er zijn Kamervragen gesteld en zoals dat hier in de Staten zelfs 

gevraagd is om de beantwoording van de Kamervragen die door het Rijk - het ministerie - zijn 

gedaan, om die beschikbaar te stellen en die heeft u ook gekregen naar mijn vaste overtuiging. 

Die beantwoording is er gewoon geweest, dus als u nog iets anders bedoeld dan hoor ik dat 

graag. Voorzitter, GroenLinks heeft ook ondersteuning gegeven aan dit plan van aanpak 

daarvoor dank. Ik ben eigenlijk vol spanning, dat zal straks wel blijken. Voorzitter, dat was het. 

 

Voorzitter: Behoefte aan een tweede termijn. 

 

De heer Rijsdorp: Behoefte aan een tweede termijn, ja maar niet zozeer om het over het stuk te 

hebben want daar hebben we het eigenlijk al over gehad, maar wel een aantal dingen die ik tot 

me door heb laten dringen in relatie tot hetgeen in de afgelopen 20 minuten is besproken. Het 

CDA ligt niet wakker van minder. Nou gaat het niet over uw gemoedsrust of de manier waarop u 

slaapt maar wel over hetgeen we hier met elkaar hebben afgesproken over ambitie. Ik hoop 

maar dat ik het zodanig mag opvatten dat de ambitie misschien niet helemaal uitgesproken is 

maar toch wel dat het CDA er, nog steeds conform 2 november, voor gaat. Voor een belangrijke 

ontwikkeling en dat we hier niet proberen een soort situatie te creëren waarin we denken nou ja, 

als het een beetje minder kan, dan liggen wij niet wakker. Dat is een punt waarvan ik dacht, hé 

zo moet het eigenlijk helemaal niet, daar is het project veel te belangrijk voor. Aan de andere 

kant, bij de ChristenUnie, denk ik: U begint weer over de complexwaarde, waar we in de 

commissie uitgebreid beantwoording over hebben gehad en dan denk ik: laten we vooral 

uitkijken, in een situatie die toch al zo gevoelig ligt met betrekking tot betrokkenen. Dat we hier 

alsnog weer gaan doen alsof er misschien toch nog meer inzit. Ik denk dat als er één ding nu 

cruciaal is in dit planproces, is dat absolute duidelijkheid. Ook van ons als 

volksvertegenwoordigers in de zin van antwoorden. Dat we niet doen alsof stiekem toch nog 

een complex inzit waar dan misschien meer geld aan zit. Er ligt een duidelijk rapport, met een 

duidelijke conclusie en als er al sprake is van een complex dan is dat een complex van water en 

natuur annex twee kwartjes de vierkante meter, oftewel het was niet dat complex wat u daarbij 

bedoelde. Ik denk dat we met elkaar moeten zorgen dat we die grens goed bewaken opdat 

betrokkenen weten dat wij recht doen aan hun belangen.  

 

De heer Geersing: Wat ik bedoelde was dat we de argumenten die op tafel zijn gelegd, goed in 

de gaten moeten houden. Ik begrijp heel goed, ook naar aanleiding van het rapport van 

“Overwater”, dat als je het over een complex hebt je blijkbaar alleen, simpel gezegd, de 

natuurwaarde bij elkaar kunt doen en niet de schaalsprong die Almere betreft, maar dat het om 

iets gaat wat toch over het totaal gaat van het Oostvaarderswold plus de schaalsprong van 

Almere.  

 

De heer Rijsdorp: Heeft u begrepen dat het niet gaat over de complexwaarde. Misschien is het 

dat, wat we met elkaar moeten afspreken. Dat we heel zorgvuldig zijn met het gebruik van 

begrippen. Als het nu lijkt alsof u het weer over de complexwaarde wilt hebben in relatie tot een 

combinatie van prijsstellingen met de rood ontwikkeling en de groen ontwikkeling.  

 

De heer Geersing: Ik vind het belangrijk dat we die koppeling die in het begin is gelegd. De 

reden waarom het Oostvaarderswold aangelegd moest worden dat we die ook boven water 

houden. Dat het duidelijk blijft. Ik snap dat het technisch niet kan omdat het in de tijd niet gelijk 

loopt. De aanleg van de verstedelijkingschaalsprong en de aanleg van het Oostvaarderswold. 

Dat ben ik ook met u eens. Dat complex kunnen we blijkbaar niet hanteren, maar er is wel 

degelijk een koppeling. Dat wordt ook niet ontkend maar dat wil ik wel goed boven water 

houden. De complexwaarde waar altijd over is gesproken, dat is niet de complexwaarde zoals 

die uiteindelijk in de definitie in het rapport van “Overwater “is weergegeven.  
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De complexwaarde waar we aanvankelijk over spraken was een waarde van het totaal van het 

geheel.  

 

De heer Rijsdorp: Dan wordt het vrij grijs. Als u zegt, kennelijk kan het niet om het op die manier 

te doen, dan lijkt het haast alsof u zegt: ik zou ze eigenlijk veel meer willen geven maar ik zit 

nou eenmaal aan mijn handen gebonden en dat moet natuurlijk niet hier het verhaal zijn. 

Mensen hebben recht op zaken waar ze recht op hebben. Het is natuurlijk niet zo dat we hier 

met elkaar zitten – welke fractie dan ook _ om goede sier te maken richting betrokkenen om te 

zeggen: kijk, wij zijn er eigenlijk voor om voor jullie te proberen nog een graantje extra te geven. 

Dat mag in ieder geval niet de indruk zijn die we hier aan het wekken zijn.  

 

De heer Geersing: Ik ben ook heel erg voor die duidelijkheid, daarom heb ik aangegeven dat als 

we het nu bijvoorbeeld hebben over een agrarische waarde en de ontwikkelingen die 

momenteel gaande zijn in de agrarische sector. Ik denk dat we daar goed met elkaar over 

kunnen praten. Als we nu een stuk duidelijkheid kunnen krijgen, die blijkbaar toch een stukje 

meer de lucht ingaat. U komt straks voor een proces te staan dat misschien best wel alweer 

opgehouden wordt door de ontwikkelingen binnen zo’n sector. Het zou mooi zijn als je nu 

bijvoorbeeld harde afspraken daarover kunt maken. 

 

De heer Rijsdorp: Dit is een heel ander onderwerp dat u aansnijdt. U snijdt aan dat mensen 

eigenlijk moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarvoor zijn er als het ware afspraken gemaakt. 

Dat hebben we met elkaar ook gezegd. Volledige schadeloosstelling. Volledige 

schadeloosstelling. Glashelder. Dus in die zin heb ik het idee dat we elkaar misschien redelijk 

begrijpen maar dat we ontzettend zorgvuldig moeten zijn als het gaat om de woorden. Dat is 

ook iets, om een ander onderwerp aan te snijden mevrouw Bliek; u hebt het over de GS norm 

en laten we niet telkens zo aangesproken worden en gemakshalve zeg ik nu maar alvast dat we 

echt niet alle zaken even goed zullen doen. Dat is op zijn minst iets dat teleurstellend is want we 

horen er op zijn minst op te rekenen dat het uw ambitie is om alle zaken goed te doen. Wat 

misschien nog veel belangrijker is daarin, dat heb ik hier willen aangeven, is dat willen wij hier 

als Staten enig stuur willen geven, die plannen van aanpak daarin dan cruciaal zijn. Dat er 

namelijk goed doordacht wordt wat de rol van PS daarin kan zijn. Dat is met name hetgeen waar 

wij van verlangen dat, dat voor elk relevant dossier gebeurt. 

 

De heer Geersing: Ja, dank u mijnheer de voorzitter. Er kan misschien een verkeerde indruk 

ontstaan, maar ik wil wel heel duidelijk gezegd hebben dat we hier een goed plan van aanpak 

hebben. Ik heb ook begrepen dat u goed overleg heeft gevoerd. Wat ik vooral duidelijk naar 

voren wil brengen is dat we goed in de gaten houden waarom we over gaan tot de aanleg van 

het Oostvaarderswold. Dat die argumenten goed boven tafel blijven. Dat is ook wat ik richting de 

heer van Rijsdorp wil benadrukken. Ik kan dus samenvattend zeggen dat ook de ChristenUnie 

kan instemmen met het plan van aanpak.  

 

De heer Bouma: Voorzitter, ik geloof dat de PvdA wat twijfels richting onze fractie geuit heeft. 

Onze fractie heeft op 2 november in meerderheid gekozen voor de aanpak tot 

gebiedsontwikkeling van het Oostvaarderswold en dat betekent dat onze fractie daar achter 

staat. Dat laat niet onverlet dat in de eindfase vorig jaar, er vrij grote turbulentie geweest is; wat 

gaan we nu aannemen. In die turbulentie heb ik begrepen is ook het idee van het zoekgebied 

ontstaan. Dat idee van zoekgebied kwam niet bij onze fractie vandaan. We hebben dat wel ….. 

 

De heer Rijsdorp: Mijnheer Bouma, wat gaan we nu doen. We hebben met elkaar een besluit 

genomen. Gaan we ons nu afvragen wie het nu was en hoe precies iets gekomen is. We 

hebben met elkaar een besluit genomen en het zoekgebied is een cruciaal onderdeel in het 

Omgevingsplan en de CDA fractie heeft dat omarmt. U hebt daarvoor gestemd. In die zin is uw 

positie duidelijk. Het gaat er veel meer om wat u uitstraalt. Wat u uitstraalt is een soort 

zuinigheid. Dat is jammer. 

 

De heer Bouma: Wij hebben daarmee ingestemd. Wat ik aan had willen geven is dat de 

gevoelens ten aanzien van het idee zoekgebied bij uw fractie gradueel wat anders zijn dan de 

gevoelens over dat gebied en de warmte die wij daarvoor voelen, dan bij onze fractie. Dat is het.  
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De voorzitter: Nog anderen behoefte aan een tweede termijn. Nee, dat is niet het geval. 

 

Gedeputeerde Bliek: Dank voor de instemming van de ChristenUnie. Ik wil eigenlijk één puntje 

nog even aanstippen. De complexwaarde. Ergens in het onderzoek van “ Overwater” staat, 

ergens in een tussenzinnetje, en daar was ik buitengewoon door geïntrigeerd en dat heeft men 

niet uitgelegd. Wat is dat nou als je spreekt over een complexwaarde moet je eerst definiëren 

over welk complex het gaat. Uit het rapport komt dat het complex gaat over dat waar we een 

inrichtingsplan voor maken, dus de groenblauwe zone. Ik heb op dat zinnetje in het rapport 

doorgevraagd: stel nou dat het een totaal zou zijn. Dus de rode; Spiegelhout, Zeewolde West 

ontwikkeling plus de groenblauwe ontwikkeling. Als je daar nu een complexwaarde voor zou 

moeten berekenen zou je dan een inschatting kunnen maken. Zou de agrarische waarde dan 

veel hoger zijn of zou dat lager zijn of ongeveer hetzelfde. Toen kwam van verschillende zijden 

het volgende antwoord: ik zou er mijn hand niet voor in het vuur durven steken als dat grotere 

complex aan de orde zou zij – wat niet zo is, zeg ik maar tegelijkertijd in één zin erbij – dan is 

het nog maar de vraag of we de agrarische waarde zullen halen. Met andere woorden en 

waarom is dat, omdat de rode ontwikkeling niet zeker is; nu niet. Dat de rode ontwikkeling 

wellicht in de toekomst zal plaatsvinden en dat je hem dan contant moet maken naar voren. Je 

moet niet willen weten hoe je dat precies moet doen maar het betekent dat als je in de toekomst 

zou aankopen, moet je nu met de rente terugrekenen, dan zou het veel lager zijn. Dan is het 

nog helemaal niet eens zo zeker dat het veel groter zou zijn. Meer zeg ik er niet over want het is 

niet doorgerekend maar dat wil dus niet zeggen, als je maar blijft hameren van over nou het zou 

een veel groter complex moeten zijn en je zou een andere waarde moeten berekenen. Ook al 

weet je nu helemaal niet zeker dat daar rode ontwikkeling zal plaatsvinden, dat, dat dan een 

hogere waarde zou zijn dan die agrarische waarde. Dan treedt de wet weer in werking, dan 

krijgt men de hoogste waarde en dat is volledige schadeloosstelling op basis van agrarische 

waarde. Ik hoop dat hierna ook het gesprek klaar is want het is van A naar B naar C nu heel 

goed doorgerekend en heel duidelijk. De volledige schadeloosstelling op basis van agrarische 

waarde is een zeer fatsoenlijke vergoeding. Dank u wel.  

 

De voorzitter: Mijnheer Geersing een derde termijn? Dat lijkt me wat sterk. Nou, laat ik het nog 

even als een interruptie in een nazin van mevrouw Bliek toestaan. 

 

De heer Geersing: Mijnheer de voorzitter. Ik ben heel blij met deze beantwoording van mevrouw 

Bliek. Het geeft ook tegelijkertijd weer dat blijkbaar één van de argumenten die aangedragen 

zijn om het Oostvaarderswold aan te leggen, blijkbaar minder sterk en zeker is, als in eerste 

instantie ook in onze richting werd aangegeven . Wat wij op 2 november heel duidelijk hebben 

aangegeven dat die woningbouwopgave niet zo zeker is als dat toen werd gesteld. In die zin 

ben ik dus heel erg blij met deze beantwoording.  

 

De voorzitter: Ik denk dat we de discussie daarover maar niet moeten heropenen. Ik denk alleen 

dat van de zijde van het college gesteld kan worden dat u geen gelijk heeft. Het gaat om het 

moment waarop en het tempo waarin. Daar gaat het om, niet het feit dat. Ik kan u verzekeren 

dat er zelf meer vraag voor het Oostvaarderswold aan zit te komen in het kader van de 

Ruimtelijke Ordening in verstedelijkingsopgave. Ik bedoel niet voor het Oostvaarderswold maar 

voor het Spiegelhout. Voor het geheel. Ik stel voor dat we tot besluitvorming o0ver gaan. Ik heb 

begrepen dat  Statenbreed het plan van aanpak kan worden vastgesteld. Dat is het geval. Voor 

dat ik overga tot sluiting van de vergadering geef ik het woord aan de heer Meijer voor een 

persoonlijk feit. 

 

De heer Meijer: Ja voorzitter, dank u wel. We hebben zojuist een zeer belangrijk besluit 

genomen. Het plan van aanpak. Dat zal ons de komende tijden nog wel bezig houden. Wat altijd 

bij een plan van aanpak aan de orde is, is dat er op enig moment moet worden overgegaan tot 

daadwerkelijke utvoering. Om de Gedeputeerde, maar ons ook, bij de les te houden hebben wij 

iets bedacht dat de fractievoorzitter, mevrouw Roda, u straks gaat overhandigen. Daar hebben 

we nog een tip bij ter ondersteuning van het Statenbrede draagvlak wat zich zojuist heeft 

gemanifesteerd. Er zit op het attribuut een logo van GroenLinks. Wij nodigen alle fracties uit om 

ook hun logo op datzelfde attribuut te stellen, zodat dat dan ook aangegeven wordt dat het  

Statenbreed ondersteund is. Het attribuut heeft te maken, ik verklap toch iets ervan, dat altijd bij 

een uitvoering een formeel moment is waarbij dan zogenaamd de eerste spade de grond in 

moet.  
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Daar hebben wij iets op bedacht en dat gaat mevrouw Roda met goedvinden van de voorzitter 

nu overhandigen aan mevrouw Bliek.  

 

Mevrouw Roda overhandigt het pakje aan mevrouw Bliek en wenst haar veel succes bij de 

uitvoering van het plan van aanpak. Mevrouw Bliek pakt het uit. Zij dankt voor de spa en de 

goede wensen.  

 

Applaus. 

 

8.      Sluiting 

 

De voorzitter: Dank u wel. De vergadering is gesloten. ( 20.28 uur )  

 

     

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale  Staten van Flevoland gehouden 

op 8 november 2007. 

 

 

 

de griffier,                    de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


