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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
S t a t e n g r i f f i e u N o t u l e n 

Registratienummer: 

920342 

Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 12 november 2009 om 19.30 uur in het Provinciehuis te 
Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heren J.M. Bos (PvdA), A.L. Greiner (CDA), leden van het 
college van Gedeputeerde Staten. 
De heren A. van Amerongen (WD), 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 (WD), W.R. Bouma (CDA), F. Brouwer (CU), N. Demirbilek 
(SP), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), de dames N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij 
(SP), M. Jonker-Waterlander (WD), de heer J. Kramer (WD), de dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), N. 
de Lange (SP), M. Luyer (CDA), de heren C. Meijer (GL), W.C. Noordegraaf (WD), mevrouw H.H. 
Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), J.J. Posthumus (CDA), H. van 
Ravenzwaaij (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), R.J. Siepel (CU), A.J. 
Steendijk (WD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD), de lieren A. Stuivenberg (SP), K. Tadema 
(CU), E. Taskin (PvdA), J. van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

Afwezig: De heren H. Dijksma (VVD), lid van het college van Gedeputeerde Staten, W.R. Ruifrok 
(PvdA), D.G. Schutte (CU), T.H. van der Wal (SP). 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

Griffier: 
De heer S. Jokhan, adjunct griffier. 

1.Opening. 
De voorzitter: "Ik heet u allen welkom bij deze vergadering van Provinciale Staten van 12 
november 2009. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Schutte, de heer Van 
der Wal en gedeputeerde Dijksma. Ik heb begrepen dat mevrouw Bax vastzit in het openbaar 
vervoer maar zij hoopt binnen niet al te lange ti jd toch aanwezig te zijn. Tevens kan ik u 
meedelen dat onze vaste afwezige: de heer Van der Wal, mij een brief heeft doen toekomen 
waarin hij zijn ontslag aanbiedt per 1 januari a.s. Wij zullen in overleg treden met de SP-fractie 
over de opvolging, conform de daartoe geldende procedures. Ik wil vanaf deze plaats ook nog 
even onze griffier beterschap wensen. Zij volgt ons, op dit moment, via Internet. Bij dezen 
spreek ik haar namens de Staten toe en wens ik haar beterschap." 

Mevrouw Boode: "De heer Ruifrok komt later of niet. Hij heeft dat niet zelf in de hand." 

De voorzitter: "Hij is of straks aanwezig, niet aanwezig, of hij komt later. Alle varianten zijn 
mogelijk. Laten wij er maar van uitgaan dat hij wel komt. Hij zal ongetwijfeld zijn best doen en 
als hij niet komt zal hij daar een goede reden voor hebben.' 
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2.Vaststellen agenda 
De voorzitter: "Mevrouw Roda heeft bij dit punt het woord gevraagd." 

Mevrouw Roda: "Voorzitter, dank u wel. Ik zou het verzoek willen richten tot de Staten om een 
agendapunt toe te voegen. Het betreft het onderwerp klimaat. Het hangt samen met de 
aanstaande klimaattop in Kopenhagen." 

De voorzitter: "Dat kan bij het vaststellen van de agenda conform artikel 13 lid 3 in het 
reglement van orde. Daarin is opgenomen dat een dergelijk voorstel mag worden gedaan. Ik heb 
het even opgezocht natuurlijk. De vergadering moet er wel over stemmen. Gaat u ermee 
akkoord dat het verzoek van de fractie van GroenLinks wordt toegevoegd aan de agenda? Ik stel 
voor dat wij het agendapunt 8 noemen." 

De heer Siepel: "Ik zou graag het woord willen hebben over dit voorstel. Het is volgens mij te 
doen gebruikelijk dat op het moment dat er iets wordt geagendeerd, er een stuk onderligt. Wij 
hebben wel een motie gekregen maar geen voorstel. Staat het reglement toe dat wij 
mondelinge stukken aan de agenda toevoegen?" 

De voorzitter: "Ik heb niet in het reglement gevonden dat het reglement dat niet toestaat. Het 
is dus ter beoordeling aan de vergadering of zij het acceptabel vindt. Niet op grond van het 
reglement." 

De heer Siepel: "Mijn fractie vindt dat elk onderwerp dat door een fractie geagendeerd wordt, 
besproken moet kunnen worden in de Staten. Daarom zullen wij instemmen met een 
bespreking. Wij spreken wel nadrukkelijk de wens uit dit niet op basis van allerlei 
voorbijkomende ideeën te doen maar liever op basis van een stuk. Wat ons betreft is dat een 
oproep voor de volgende keer. En wij vragen of u, als voorzitter, eens kunt kijken hoe wij in de 
toekomst met een dergelijk voorstel of initiatief om kunnen gaan." 

De voorzitter: "Nog andere stemverklaringen of opmerkingen?" 

De heer Steendijk: "Voorzitter, is het misschien mogelijk dat GroenLinks een kleine toelichting 
geeft op de bedoeling om dit punt te agenderen." 

De voorzitter: "Het lijkt mij niet onredelijk. Kunt u dat doen?" 

Mevrouw Roda: "Ja. Waar het ons om gaat is dat wij als provincie heel serieus bezig zijn met het 
onderwerp klimaat. Dat is natuurlijk een zaak die zich niet beperkt tot onze provincie. Al 
hebben wij natuurlijk de neiging om onszelf als middelpunt van Nederland en de rest van de 
wereld te zien. Het gaat over een mondiaal probleem. Er wordt ook op mondiale schaal 
aandacht aan besteed. Over een paar weken zullen er in Kopenhagen allerlei besluiten worden 
genomen die ook voor ons weer van belang zijn. Het leek ons goed om daar van gedachte over 
te wisselen. Wij zullen het straks, als het agendapunt aan de orde is, uitgebreid toelichten." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan gaan wij terug naar het ordevoorstel om dit punt op te voeren 
op de agenda. Mag ik bij handopsteken weten wie tegen dit voorstel is? 
Tegen stemmen: niemand. 
Niemand stemt tegen, dan hebben wij bij de vaststelling van de agenda besloten dat 
agendapunt 8 wordt toegevoegd. Wat voor titel geven we dit agendapunt mevrouw Roda? 
Klimaat? Agendapunt 8 krijgt de titel: klimaat. Daarmee is de agenda vastgesteld." 

3. Mededelingen 
De voorzitter: "Er zijn van onze kant geen mededelingen meer. Zijn er nog fracties die 
mededelingen wensen te doen? Dat is niet het geval." 

4. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "Er staat 1 stuk op de lijst. Is er iemand die er opmerkingen over wil maken? Dat 
is niet het geval. Dan is de lijst daarmee vastgesteld." 
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5. Hamerstukken 

a. Wijziging verordening op de Statencommissies 
De voorzitter: "Gaat u ermee akkoord dat dit bij hamerslag wordt besloten? Dat is het geval. 
Dan is aldus besloten." 

6. Reactie Gedeputeerde Staten op RAAMbrief 
De voorzitter: "Ik wil voorstellen, voor wat betreft de orde van de vergadering, bij agendapunt 
6, gezien het belang van het onderwerp waar we over gaan spreken, de fracties uit te nodigen 
om in de eerste termijn via het spreekgestoelte het woord tot ons te richten. Ik heb er geen 
bezwaar tegen dat u ook in de eerste termijn het debat zoekt, voor zover u dat nodig vindt. Er 
kan dus geïnterrumpeerd worden terwijl iemand het woord voert. Ik zal de volgorde aanhouden 
zoals wij die bij de begrotingsbehandeling hebben gehad. Dat betekent dat ik de SP uitnodig om 
als eerste, bij de reactie van Gedeputeerde Staten op de RAAMbrief, het woord voeren." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Voorzitter, het kabinet heeft een voorgenomen besluit in de vorm 
van een RAAMbrief geopenbaard. De eerste reacties, ook van buiten dit huis, zijn divers te 
noemen. Van: 'Joepie, wij gaan groeien!' tot de woorden van de fractievoorzitter van Leefbaar 
Almere: 'We hebben een lege dop gekregen'. Je kunt er heel veel van zeggen maar ik wil mij 
richten op een aantal punten waar het kabinet zich ook op richt. Eén van de punten, voor ons 
één van de zwaartepunten en vanavond wellicht een discussiepunt, is de Umeerverbinding. 
Hoewel het kabinet een keuze heeft gemaakt en gelijktijdig zegt dat zij het gaat onderzoeken, 
is het voor de SP op dit moment nog geen uitgemaakte zaak dat deze OV verbinding - ik zeg in 
het bijzonder OV - noodzakelijk is. Uit huidig onderzoek blijkt dat 1 minuut tijdwinst nog niet 
erg veel is ten opzichte van de al geplande uitbreiding van het spoor. Eerst dus maar even 
afwachten wat het onderzoek uitwijst. Daarna kunnen we naar de toekomst kijken. We wachten 
af wat de verdubbeling van het spoor oplevert en of het inderdaad teveel verkeerscongestie 
oplevert. Dan TMIJ. De SP heeft al eerder betoogd dat zij woningbouw in het Markermeer op dit 
moment afwijst. Wij hebben een Natura 2000 gebied en een Natura 2000 opgave. Laten wij 
eerst aan alle ecologische standaards voldoen en dan zien we daarna wel weer verder. Op dit 
moment denk ik dat wij het Markermeer/lJmeer niet moeten inbedden in de mooie plannen van 
Almere eiland. Op dit moment dus: niet doen. Lelystad Airport. Ik raak er maar niet over 
uitgepraat. Het kabinet is wat opener geworden over Lelystad Airport. Geen baanverienging 
voor 2015. Voor het eerst wordt vanuit het kabinet gesproken over datgene wat lang onbekend 
en onderbelicht is geweest namelijk: de indeling van het luchtruim. Zolang er geen herindeling 
van het luchtruim boven onze provincie komt, zullen vanuit Lelystad Airport nooit grote 
vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Dus zonder een herindeling zal Lelystad Airport, in onze 
ogen, steeds meer een mooie droom gaan worden. Bovendien zijn wij nog steeds afhankelijk 
van het advies van de commissie Alders. Voorzitter, niet alleen kritiek. Wij zijn blij dat het Rijk 
erkend dat er een provincie is die Flevoland heet. Dat Flevoland eindelijk op de kaart wordt 
gezet. Ook erkent het Rijk dat wij jarenlang achter zijn blijven lopen wat betreft de 
financiering. Het Rijk is bereid zich hiervoor in te zetten. Ik hoop alleen dat het niet alleen bij 
mooie beloftes blijft. Dat de toezegging wordt vertaald in geld. Tot slot voorzitter. We hebben 
vandaag een conceptmotie binnengekregen. De SP zal samen met GroenLinks, na schorsing na 
de eerste termijn - stel ik voor- komen met enkele wijzigingsvoorstellen. Wij willen er graag 
aan bijdragen dat we vanavond Statenbreed een motie kunnen aannemen. We hebben echter 

^^:::3 enkele aanvullingen op deze motie, waar wij in tweede termijn graag met de Staten over willen 
^^2-3 discussiëren. Tot zover mijn bijdrage in eerste termijn." 

y L l De voorzitter: "Dank u wel. Ik heb uw verzoek tot schorsing gehoord. Ik zal na de eerste termijn 
de schorsing voorstellen 

De heer Van Amerongen: "Mijnheer de voorzitter. Goed dat de RAAMbrief nu door het kabinet is 
vastgesteld. Dat er eindelijk relatieve zekerheid en duidelijkheid is met betrekking tot de 

cJs=J Schaalsprong van Almere. De WD-fractie heeft goede notie genomen van het feit dat de 
RAAMbrief het Rijksstandpunt behelst. Dat de daadwerkelijke invulling nog door de regio en het 
Rijk geconcretiseerd moet worden. Vanzelfsprekend uitmondend in een integraal 
afsprakenkader. Dan de inhoud. 
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Allereerst het langetermijnperspectief. Wij constateren met genoegen dat het Rijk de 
hoofdlijnen van de conceptvisie Almere 2.0, onderschrijft. Dat betekent dat het Rijk uitgaat van 
een Schaalsprong van Almere inclusief een westelijke oriëntatie in combinatie met een 
Umeerverbinding. Ten aanzien van de Umeerverbinding wenst onze fractie het volgende op te 
merken: als de Markerwaard er was geweest, hadden we in Flevoland aanzienlijk minder 
fileproblemen gehad. Dan was er namelijk al lang een westelijke verbinding geweest. Door 
definitief af te zien van inpoldering, is een rigoureuze ingreep gepleegd op het oorspronkelijke 
plan van ingenieur Lely. Mede hierdoor is een ecologisch probleem ontstaan in het Markermeer 
en een infrastructureel probleem voor wat betreft de verbinding van Flevoland met de 
noordelijke Randstad. Het Rijk is zich, in onze ogen, onvoldoende bewust geweest van het feit 
dat door het opofferen van de Markerwaard een schuld is overgebleven in de vorm van een 
ontbrekende Umeerverbinding. Goed dat die schuld, zo lijkt het althans, nu wordt ingelost. De 
VVD betreurt het daarbij dat het Rijk de hiervoor op termijn noodzakelijke financiële middelen 
niet toezegt maar eerst een twee jaar durende studie/onderzoek laat uitvoeren. Laat het nu 
voor eens en voor altijd duidelijk zijn bij de rest van de Randstad, dat Almere en Flevoland 
bouwen om hun behoefte te accommoderen. Wat nog belangrijker is, is dat wij hiermee de 
groene longen van de Randstad helpen te ontzien. Naardermeer, Waterland en het Groene Hart 
hoeven zo niet bebouwd te worden. Het is voor onze fractie dus een vanzelfsprekendheid dat de 
westelijke oriëntatie ook een adequate westelijke ontsluiting impliceert. Ten aanzien van de 
maatregelen op korte en middellange termijn heeft onze fractie de volgende opmerkingen. 
Goed dat er nu eindelijk 'commitment' is over het hoger onderwijs in Almere en Flevoland. Het 
Rijk neemt nu haar verantwoordelijkheid en geeft de financiële boter bij de vis. Ten aanzien 
van het Provinciefonds constateren wij dat er nu ook van het Rijk de erkenning is dat wij als 
provincie Flevoland structureel voor een te laag bedrag aan de lat staan. Als provincie moeten 
wij blijven herhalen en benadrukken dat willen wij als een volwaardige provincie, inclusief 
Sciiaalsprong, blijven functioneren, wij structureel € 90.000.000 meer uit het Provinciefonds 
moeten ontvangen. Datzelfde geldt met betrekking tot Almere voor het gemeentefonds. Wel 
erkenning maar nu ook boter bij de vis. Met betrekking tot de stedelijke bereikbaarheid van 
Almere zijn wij het met GS eens dat eerder gemaakte financiële afspraken hierover, 
daadwerkelijk door het Rijk nagekomen dienen te worden. Dan de zogenoemde 10.1 lijst. Het is 
jammer dat wij bij de strategische beoordeling nog een aantal forse minnen en een plus zien. 
Deze zullen moeten worden omgebouwd tot vette plussen." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Mijnheer Van Amerongen, ik hoor u net praten over de ontsluiting 
naar het westen. De IJmeerlijn. Praat u dan over een OV verbinding?" 

De heer Van Amerongen: "Dan praat ik over een algemene Umeerverbinding. Dat gaat verder 
dan OV." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Dus met auto, treinen, fietsen enz.?" 

De heer Van Amerongen: "Dat is nog ter bespreking. Dat is voor ons een optie die nog steeds 
open is." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Wat vindt u dan van de kabinetskeuze die letterlijk luidt: de 
IJmeerlijn leidt tot een beperkte verbetering van de gemiddelde reistijd omdat de 

i bereikbaarheid van Almere per trein en auto door bestaand beleid tot 2030 al sterk wordt 
, verbeterd." 

De heer Van Amerongen: "Zij zeggen ook dat er onderzoek noodzakelijk is om het daadwerkelijk 
effect ervan te kunnen beoordelen." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Nee, ze zeggen dat er beperkte tijdwinst is. In wezen zegt het 
kabinet: jongens, tot 2030 is al een aantal toezeggingen gedaan. A6, A l , A9 en de spoorlijn 
wordt al verdubbeld. Bij een Umeerverbinding hebben wij het over een OV verbinding. Als u 
gaat praten over een verbinding met treinen en auto's dan zouden de auto's bij het huidige 
tracébesluit eindigen op het spoorwegemplacement in Diemen." 
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De heer Van Amerongen: "Mijnheer Van Ravenzwaaij, die toezeggingen zijn voor ons 
onvoldoende, wij willen ons er sterk voor maken dat de Umeerverbinding er komt. Dat is 
inherent aan de Schaalsprong van Almere. Komt hij er niet dan komt er ook geen Schaalsprong, 
wat ons betreft." 

De heer Van Ravenzwaaij: "U kiest dus in wezen dezelfde stelling als de raad van Almere die er 
vanavond over debatteert?" 

De heer Van Amerongen: "Ik dacht dat we een motie hadden besproken, die het op die manier 
verwoordt. Ik had het over de 10.1 lijst. Het is jammer dat wij bij de strategische beoordeling 
nog een aantal minnen en plussen zien. Die zullen, wat ons betreft, moeten worden omgezet in 
vette plussen. Om dat te bewerkstelligen zullen de Staten samen met GS en de gemeente 
Almere hun stem voortdurend in Den Haag moeten laten horen. Een stem die ook met kracht 
van zich moet laten spreken bij de verdere uitwerking van het zogenaamde IAK. Tot slot. 
Vanzelfsprekend zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de RAAMbrief. Een aantal van die 
kanttekeningen hebben wij in dit betoog verwoordt. Echter alles overziend heerst ook bij ons in 
bepaalde mate een positief gevoel. Het werk is nog niet af en nog niet alle beslissingen zijn 
genomen. Wat de WD betreft zijn wij echter op de goede weg. Dank u wel." 

De heer Siepel: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik had gehoopt vanavond mijn bijdrage te 
mogen beginnen met de bekende versregels: lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch 
gekregen. Ik bewaar hem. Ik hoop dat ik hem op een ander moment nog een keer uit de kast 
kan halen. Misschien als we twee jaar verder zijn en we iets meer weten over het IAK en hoe 
het er dan uit zal zien. Ik begin dus niet met deze versregels maar ik begin met de actualiteit 
van hedenochtend. Heel veel Flevolanders zullen aan den lijve hebben ondervonden hoe erg het 
is om via één weg met zijn allen onze prachtige Flevopolder uit te moeten rijden. Want als je 
eenmaal stilstaat, sta je echt stil en sta je lang stil. Wat maar weer eens duidelijk maakt dat de 
situatie met maar één belangrijke autoweg richting het westen, geen prettige is. Dat is niet de 
reden dat wij hier staan, voorzitter. Het gaat vanavond over de RAAMbrief en de reactie van het 
college daarop. De ChristenUnie heeft een genuanceerde maar wel positieve indruk van het 
kabinetsstandpunt. Zij onderschrijft op hoofdlijnen de reactie van GS. In het besef dat het voor 
een belangrijk deel om bevestigingen van eerder gemaakte afspraken gaat. Een jaar geleden 
heb ik mij in deze Staten een keer versproken. Niet veel mensen hebben dat onthouden. Ik heb 
toen namens mijn fractie gezegd dat wij wel € 100.000.000.000 over hadden voor hoger 
onderwijs in Almere, ik bedoelde € 100.000.000. De bijdrage voor onze provincie aan de komst 
van hoger onderwijs is voor ons, met stip, de belangrijkste uitkomst van de RAAMbrief. Onze 
fractie is erg blij met het feit dat het kabinet tegemoet komt aan de noodzaak om in Flevoland 
hoger onderwijs te realiseren. Een tweede punt, eerdere sprekers hebben er ook al aan 
gerefereerd, is de keuze van het kabinet voor de westelijke ontwikkeling van Almere. Daarover 
wil ik mijn hart luchten. Sommigen in deze Staten zullen zich herinneren dat mijn fractie in het 
verleden niet altijd even enthousiast is geweest over een overwegend westelijke uitbreiding van 
Almere. De ti jd schrijdt echter voort en zo ook het inzicht binnen onze fractie. Wij hebben bij 
de contacten die wij de afgelopen jaren in Almere hebben gehad, gezien dat de samenwerking 
tussen Almere en Amsterdam als dubbelstad - het delen van voorzieningen en het delen van 
economie - alleen kan op een moment dat je deze twee steden niet als twee steden ziet maar 
als een samenhangend geheel. Een samenhangend geheel met een prachtig middengebied. Met 
mooie woon- en werklocaties, waar sprake is van interactie tussen twee gebieden. In het 
voorjaar was ik met een aantal leden uit deze Staten in Malmö. Daar hebben wij een 
soortgelijke wisselwerking gezien tussen de stad Malmö en de stad Kopenhagen. Dit alles 
geïnitieerd door een prachtige brug die daar is aangelegd. Als ik dan zeg een prachtige brug dan 
bedoel ik ook een prachtige brug. Er zijn hele mooie bruggen. In dat opzicht is het 
kabinetsstandpunt over de Umeerverbinding, jammer, nog niet onbegrijpelijk. De door het 
kabinet gesuggereerde 'fall back' optie, is wat ons betreft ongewenst en onacceptabel. Ik 
noemde net al het voorbeeld dat wij vanochtend met zijn allen stilstonden op de A6. De inzet 
van het college is dus ook de inzet van de ChristenUnie. Wij hebben geen 'fall back' optie 
nodig. We gaan, met zijn allen, voor de extra verbinding. Mijnheer de voorzitter, die extra 
verbinding blijft ook voor onze fractie een harde voorwaarde voor het instemmen met de 
Schaalsprong. Voor wat betreft het kabinetsstandpunt m.b.t. het Markermeer/lJmeer, is het 
glas half vol of half leeg. 
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Maak je met € 20.000.000 een leuke start of is € 20.000.000 onvoldoende om vertrouwen te 
geven in de stap die erna moet komen. Daar draait het uiteindelijk om. Mijn fractie is nog niet 
gerust op een gemeenschappelijk gevoel van noodzaak. We willen met elkaar daarom onze 
energie steken in het blijven benadrukken dat het echt om een ecologische Schaalsprong gaat. 
Wij willen de tijd die nog voor ons ligt gebruiken om met elkaar niet alleen onszelf en Almere 
maar vooral onze partners in de regio en het kabinet, te overtuigen. Voorzitter, er kan nog veel 
meer gezegd worden over de RAAMbrief. De vraag is of wij als Staten de lijn die GS in haar 
reactie inzet, onderschrijven. Mijn fractie doet dat. Met het besef dat we hier op dit moment 
nog maar op een tussenstation staan. De trein rijdt verder. Wij moeten verder. Ook mijn fractie 
wil daar een actieve bijdrage aan leveren. Die bijdrage is, wat ons betreft, de gezamenlijke 
lobby die de Staten met GS de komende jaren/ maanden/dagen zal voeren om onze provincie 
verder te helpen. Voorzitter, het gaat erom dat we gezamenlijk optrekken. De reis die wij 
maken is de reis van goede bedoelingen naar een gemeenschappelijke visie en een 
gemeenschappelijk actieplan. Mijn fractie levert daar graag een bijdrage aan. Wij kijken uit 
naar het debat dat hierop zal volgen. Dank u wel." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, dank u wel. Op 6 november heeft het kabinet een heel 
belangrijk besluit genomen. Het kabinetsbesluit over de RAAMbrief waarin de Rijksbesluiten met 
betrekking tot Amsterdam, Almere en het Markermeer genomen worden. Dat besluit behelst een 
aantal punten. Het is eigenlijk een bevestiging van afspraken die al gemaakt waren. Vooral met 
betrekking tot verbindingen over de weg. De infrastructuur. Er is echter ook een richting 
bepaald. Dat is heel belangrijk in deze periode waarin het in dit land en in de wereld minder 
goed gaat. Het kabinet heeft een besluit genomen dat verder gaat. Zij heeft echt naar de 
toekomst gekeken. Ze heeft gekeken wat van belang is met betrekking tot het hele 
samenhangende pakket. Welke kant moet je dan uit? Het kabinet heeft ook gekeken wat er 
vanuit de regio is aangedragen en wat Almere vanuit haar eigen visie naar voren heeft gebracht 
en ondersteund wordt door Flevoland. Het kabinet heeft besloten om dat als uitgangspunt te 
nemen. Namelijk dat de westelijke ontwikkeling van Almere, het beste is naar de toekomst toe. 
Dat ook de Umeerverbinding het beste besluit is dat je kunt nemen. Dat het kwaliteit toevoegt 
aan het geheel. Dat is zowel het vertrekpunt van het kabinet als ook het einddoel van het 
kabinet. Het zou ook ons aller einddoel moeten zijn. Zover zijn we natuurlijk nog niet. Het 
ontlokte Adri Duivesteijn de woorden die je eerder van een christelijke partij zou verwachten 
namelijk: 'Tel uw zegeningen. Tel ze allen één voor één en vergeet er geen.' Ik vond het heel 
mooi dat hij dat zei. Er zijn dus hele belangrijke stappen gezet maar we zijn er nog niet. Wij 
moeten het vertrekpunt en het eindpunt goed in de gaten houden. We moeten ernaar 
toewerken dat wij over een x-aantal jaren het eindpunt kunnen bereiken. Dat betekent dat wij 
voluit moeten gaan voor de ontwikkeling die geschetst is. Wij moeten niet op voorhand allerlei 
alternatieven bekijken maar zowel het uitgangspunt als het einddoel nemen en daar aan gaan 
werken. Daarnaast heeft het kabinet ook een aantal andere maatregelen genomen. Een hele 
belangrijke maatregel die zij genomen heeft, met betrekking tot de provincie Flevoland en 
Almere in het bijzonder, heeft te maken met de Hogeschool Flevoland. Er is ontzettend veel 
werk voor verzet en veel lobby voor verricht. Er is besloten dat er geld voor komt en dat ermee 
gestart kan worden. Dat is voor het voorzieningenniveau waarmee wij in Flevoland in een 
achterstandssituatie verkeren, een geweldige impuls. Dat werkt in ons voordeel naar de 
toekomst toe. Verder zijn er nog enkele andere besluiten genomen. Ik loop ze niet allemaal na. 
Ook anderen hebben daar al het een en ander over gezegd. Er is ook gezegd dat het Cebeon 
rapport min of meer als uitgangspunt genomen wordt met betrekking tot de financiën. Dat is 
heel belangrijk. In de ontwikkelingen die de komende ti jd plaats gaan vinden betekent het dat 
het Rijk bepaalde zaken doet maar ook dat de regio eraan bij moet dragen. Voor de bijdragen 
van de regio moet ook geld zijn. Wanneer wij de lijnen van het Cebeon rapport volgen, die in 

""'n principe onderschreven worden door het kabinet, dan zijn er ook middelen om dat te doen. Dat 

is een belangrijk winstpunt van het besluit dat nu genomen is. Voorzitter, tot slot wil ik ook nog 
aangeven dat het, ook in dit verhaal, belangrijk is dat wij samen optrekken met de provincie 
Utrecht. Wij trekken al vaak op met Noord-Holland en Amsterdam maar ook voor Utrecht is 
belangrijk wat er staat te gebeuren. Het lijkt ons dan ook goed om met Utrecht in overleg te 
gaan om de lobby verder tot stand te brengen. Dank u wel." 
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Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Het kabinetsbesluit over de uitbreiding van Almere ligt 
er. Wij hebben de brief Rijksbesluiten Amsterdam, Almere, Markermeer vorige week ontvangen. 
Het is een veelomvattende brief. Mijn brieven zijn meestal wat korter. Dit is meteen een heel 
pak. Maar dat is mooi. We hebben altijd gezegd dat de eventuele uitbreiding van Almere, in een 
brede context gezien moet worden. Uitgroeien naar de vijfde stad in Nederland doe je niet 
geïsoleerd maar in samenhang met ontwikkelingen in de wijde omgeving. Als provincie zijn wij 
heel nauw betrokken bij verschillende projecten die in de RAAMbrief genoemd staan. Dat heeft 
ook effect gehad. Als wij bijvoorbeeld kijken naar de middelen die het kabinet beschikbaar stelt 
voor de realisatie van volwaardig hbo onderwijs in Almere en Lelystad, dan kunnen wij spreken 
van een prima resultaat. Wel moet de kanttekening geplaatst worden dat dit resultaat alleen 
maar behaald is door de grote investering die Flevoland, Almere en Lelystad in dit project doen. 
Als je het vanuit dat oogpunt bekijkt dan komt het Rijk er misschien toch wel met een koopje 
van af. Voorzitter, als ik de brief lees dan blijft er bij mij 'over all ' toch een ambivalente indruk 
achter. Aan de ene kant schaart het Rijk zich achter de verschillende voorstellen vanuit de 
regio, zoals de westelijke oriëntatie, toekomst bestendig Markermeer/lJmeer, goede 
verbindingen richting het Gooi en Utrecht enz. maar aan de andere kant worden er nog heel 
veel voorbehouden gemaakt. Er wordt ti jd gekocht door op verschillende aspecten nader 
onderzoek voor te stellen of zelfs nadere pré-verkenning, terugvalscenario's te benoemen en 
extra fasering binnen de al aanwezige fasering aan te brengen. Als we kijken naar de 
ontwikkeling van Almere tot een volwaardige grote stad, dan denken wij aan veel meer dan 
alleen 60.000 huizen erbij. Als je Almere uitbreidt op de bestaande manier, dan creëer je een 
eenvormige stad. Met een eenzijdige demografische opbouw, met een dominante 'voorstad 
cultuur' en met een enorme hoeveelheid mensen die met de auto overal heen reizen. Zitten wij 
daar met zijn allen nu op te wachten? Wij niet! De opgave is dus om een pluriforme stad met 
culturele diversiteit en goede grootstedelijke voorzieningen te ontwikkelen, waar bovendien 
voldoende werkgelegenheid zal zijn. Over deze aspecten zien wij in de RA/VMbrief, uitgezonderd 
de realisatie van de hogeschool, erg weinig terug. Betekent dit dan dat het kabinet dit als een 
strikt lokale opgave ziet? Of wordt er verwacht dat de provincie een deel van de opgave gaat 
realiseren? Als dat zo is, vrees ik dat wij heel wat uit te leggen krijgen aan de andere 
gemeenten in onze provincie. Ook over bereikbaarheid valt het nodige te zeggen. De vorige 
sprekers hebben dit al gedaan. Ons uitgangspunt is dat OV verbindingen richting Amsterdam en 
Utrecht, eigenlijk klaar moeten liggen zodra je de stad gaat uitbreiden. Als de nieuwe inwoners 
van uitbreidingswijken eenmaal noodgedwongen in de auto zijn gaan zitten, dan is het 
verschrikkelijk moeilijk om ze daar weer uit te krijgen. Kunnen ze daarentegen vanaf het begin 
met hoogwaardige verbindingen in de Randstad komen, heb je al een halve wereld gewonnen. 
Bovendien zijn dan onze duurzaamheidambities weer een stapje dichterbij gekomen. In de 
RAAMbrief gaat het kabinet uit van forse investeringen vanuit de provincie en Almere. Het is net 
ook al gezegd. Het Cebeon rapport wijst uit dat ook zonder de Schaalsprong, wij al een tekort 
gaan krijgen met de beschikbare middelen. Wil Flevoland de Schaalsprong als provincie aan 
kunnen, dan zal er heel wat moeten gebeuren aan de inkomsten van de provincie. 
Besluitvorming daarover vindt pas later plaats en wordt gekoppeld aan beslissingen rond 
Gemeentefonds en Provinciefonds. Ook op dit punt dus nog niet de gewenste duidelijkheid. 
Voorzitter, het is dus met ambivalente gevoelens dat GroenLinks naar deze RAAMbrief kijkt. Het 
begin is er, maar waar we gaan uitkomen, weten wij eigenlijk nog steeds niet." 

Mevrouw Boode: "Voorzitter, ik begin met een paar koppen uit de lokale Almeerse kranten van 
de afgelopen dagen:'Het kabinet deelt ons plan. Fracties zijn tevreden over verdere 
ontwikkeling plan Umeerverbinding. Tweede Kamerleden twijfelen over de noodzaak van de 

^ IJmeerlijn. Natuur en Milieu tevreden. Spoor Umeer optie open. Umeerverbinding terechte eis. 
y L l Amsterdam positief over IJmeerlijn. IJmeerlijn uitgesteld. Kabinet vindt verbinding voorlopig te 

duur. Kabinet remt metropool regio Amsterdam. Almere wordt studentenstad. Duivesteijn is 
positief over het Rijksbesluit en de provincie heeft het over goede beslissingen.' Zie hier koppen 
uit de lokale kranten die de ambivalentie die ik ook bij anderen proef, weergeven. Reikhalzend 
hebben we de afgelopen weken/maanden uitgezien naar deze RA/^brief over de Schaalsprong 

c{baJ van Almere. De voorbereidingen door de gemeente Almere, provincie Flevoland en Rijk, zijn 
intensief geweest. Na veel onderzoeken, boekwerken, presentaties, debatten, overleggen, 
onderhandelingen is men gekomen tot een visie. 10 meetpunten zijn door de provincie 
opgesteld. Samen optrekken heeft geleid tot een goede onderbouwing van de voorkeursvariant: 
de westelijke oriëntatie. 

„ 3 

o 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

^ : : ^ ^ 

Notulen 

Bladnummer 

8 

Heel logisch gezien de dubbelstad functie. Gezien de noodzaak de stad langdurig duurzaam en 
gezond te houden. De benodigde voorwaarden zijn goed verwoord. In de 10 punten kun je ook 
goed zien of de RAAMbrief daaraan beantwoordt. Tijdens de algemene en financiële 
beschouwingen hebben wij met elkaar uitvoerig gesproken over wat wij van belang vinden. De 
PvdA-fractie heeft bij de financiële beschouwingen ook benoemd wat voor haar de voorwaarden 
zijn voor een duurzame, sociaaleconomisch gezonde stad. Die moest bestaan uit meer variatie 
in woonmilieus, de Umeerverbinding, Lelystad Airport als duurzame luchthaven, forse groei van 
de werkgelegenheid en de grootstedelijke voorziening onderwijs, zorg, sport, cultuur. De 
groenblauwe kwaliteit en de doorwerking van de positie van Almere in de hele provincie. Dat 
hele pakket moet ook nog betaalbaar zijn. Daarmee moet Almere een complete stad worden en 
een aantrekkelijke stad blijven. Flevoland moet daarmee een complete provincie worden. Wat 
betekent dat nu voor onze beoordeling van het huidige besluit van het kabinet? De huidige 
RAAMbrief. De PvdA-fractie is net als uw college primair positief. Dat is een goede woordkeuze. 
Die willen wij wel overnemen. Gegeven de zware financiële omstandigheden snappen wij best 
dat een aantal beslissingen lastiger zijn. Laten wij hopen dat wij ook secundair positief kunnen 
blijven/worden. Heel veel is nog onzeker. Anderen hebben dat al gezegd. We hebben steeds 
gezegd dat het een integraal pakket moet zijn. Dat de Umeerverbinding essentieel is. Dat de 
optie over de Hollandse brug, geen optie/alternatief is. Ook de financiële positie van beide 
geledingen. Voor de provincie wordt nu onderschreven dat de achterstand goedgemaakt moet 
worden. Het besluit kunnen wij verwachten voor 1 mei. Voor de gemeente Almere is er 
mistigheid. De werkgelegenheid is benoemd als belangrijk. Maatregelen zijn echter nog niet 
duidelijk. Grootstedelijke voorzieningen blijven helemaal achter in de R/̂ AMbrief maar eigenlijk 
ook in uw eigen reactie. Daar maken wij ons zorgen over. Kortom primair positief. Wij zijn 
vooral heel blij met het hoger beroepsonderwijs en met de erkenning van de provincie en haar 
positie op het gebied van financiën. Ook zijn wij blij met de overname van de westelijke 
oriëntatie. Om meer vaart en blijvende betrokkenheid van de provincie te waarborgen, hebben 
de fracties met zijn allen gisteravond hard gewerkt aan een motie. Die is helaas nog niet klaar. 
Wij hebben daar nog een schorsing voor nodig. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. De Staatkundig Gereformeerde Partij, de heer Bogerd." 

De heer Bogerd: "Dank u, voorzitter. In het bijzonder voor de aankondiging. Dan weten wij ook 
weer wat die drie letters betekenen. Voor het geval er een vergissing met de SP wordt gemaakt. 
Daar ligt toch wel een klein verschilpunt. Vooral ten aanzien van de Umeerverbinding. 
Voorzitter, wij zitten hier om een ogenblik door het raam te kijken. De RAAMbrief wordt 
behandeld. Als je de brief op je in laat werken - al die paperassen en de dikke pakken papier -
dan moet je toch concluderen dat het raam nog vrij schoon is. Wij kunnen er doorheen kijken. 
Er doorheen kijken richting toekomst. Wij moeten blij zijn dat deze RAAMbrief is verschenen. 
Zeker in het perspectief van de economische recessie. In het perspectief van de verdeling van 
gelden, mogen wij deze RAAMbrief zien als een stuk/document waar we de toekomst mee in 
kunnen gaan. Het is al gezegd, Flevoland wordt hiermee op de kaart gezet. Eindelijk 
gerechtigheid, zou ik bijna zeggen. Flevoland heeft ten aanzien van een aantal dingen een 
achterstand. Wij hoeven maar één punt uit deze RAAMbrief te noemen en dat is: het 
Provinciefonds. Wij zijn daarin altijd achtergesteld geweest. Gelukkig is het kabinet er van 
overtuigd dat nu het Provinciefonds herverdeeld gaat worden er aan Flevoland recht moet 
worden gedaan. Willen wij werkelijk een provincie zijn die aan de ontwikkeltaak vorm en 
inhoud wil en kan geven, dan zal het Provinciefonds daar ook op gericht moet zijn. Voorzitter, 
ik noem dat één van de positieve punten uit de RAAMbrief. Uiteraard ook de bijdrage aan de 
ontwikkeling van de hogeschool Windesheim. Als we het Cebeon rapport lezen zien wij dat als 
het gaat over voorzieningen in Flevoland, we nog een achterstand hebben. Eén van de 
belangrijkste achterstanden was natuurlijk het hoger onderwijs. Het hoger beroepsonderwijs. Er 
wordt nu recht gedaan aan datgene waar Flevoland ook recht op heeft. Met waardering heeft de 
Staatkundig Gereformeerde Partij kennisgenomen van de RAAMbrief op het punt van het hbo 
onderwijs. Ik noem ook nog even de luchtverkeersleiding bij Lelystad Airport. Er is lang over 
gedebatteerd en er is op Rijksniveau lang over nagedacht. Toch komt het ook in de RAAMbrief 
naar voren. Dan de Umeerverbinding. Voorzitter, het is van belang dat er goed gekeken wordt 
hoe die verbinding tot stand komt. We gaan namelijk door een gebied heen dat kwetsbaar is. 
Aan de andere kant heeft Flevoland recht op een andere ontsluiting. De bereikbaarheid van 
Flevoland kan niet over één ontsluiting geschieden. 
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De Hollandse brug is dan ook geen goed alternatief voor de Umeerverbinding. Het is geen 
terugval optie. Geen oplossing voor de kwetsbaarheid van de bereikbaarheid. Evenals de heer 
Siepel stond ik vanmorgen in een 14 kilometer lange file. Ik dacht er nog tussenuit te kunnen 
komen door via de N305, tussen Almere en Zeewolde, te rijden maar daar was de weg helemaal 
afgesloten. Het was zonder meer een drama. Dat toont weer aan hoe belangrijk de 
Umeerverbinding is. Voorzitter, ik zou toch willen opwekken om in de motie, die nog verfijnd 
moet worden, de kwetsbaarheid van de bereikbaarheid van Flevoland, door te laten klinken. Als 
het gaat om de hoofdstructuur verwachten wij natuurlijk van het Rijk dat zij een substantiële 
financiële bijdrage levert aan de Rijksinfrastructuur. Een regionale bijdrage kan, naar de 
mening van de SGP, alleen aanvullend en eenmalig zijn. Voorzitter, ik zou nog wel een poosje 
door kunnen gaan maar de belangrijkste punten heb ik genoemd. Het lijkt alsof wij aan het 
eindpunt staan maar we staan, denk ik, aan het beginpunt van een nieuwe ontwikkeling. Er 
wordt veel van ons verwacht. Het echte werk begint en ik hoop dat zowel Rijk, provincie als de 
gemeente Almere en de andere gemeenten, de schouders hier stevig onder zullen zetten." 

Mevrouw Bax: ""Dank u wel, voorzitter. Er is al een heleboel over gezegd. Op zich zijn wij heel 
positief over de RAAMbrief. Het is bijna een RAAMboek. Alles is duidelijk uiteengezet. We 
hebben er weinig commentaar op. Het zijn echter flinke investeringen en het is de vraag of 
alles te realiseren is. Het is in ieder geval erg ambitieus. Het sluit goed aan op de 10 punten. 
Wij zijn echter geen voorstander van buitendijks bouwen. Dat betekent dat er veel minder 
behoefte zal zijn aan een Umeerverbinding dan wanneer uitgegaan wordt van wel buitendijks 
bouwen. Vooralsnog lijkt ons daarom de geplande uitbreiding van OV over de Hollandse brug, 
eventueel in combinatie met de Stichtse li jn, voldoende. Als er wel een Umeerverbinding komt 
dan niet via een brug maar ondergronds. Wij verwachten dat het niet zal lukken de 
haalbaarheid daarvan financieel te onderbouwen. Dat was het voorzitter. Dank u wel."" 

De voorzitter: ""Dank u wel. De SP heeft om een schorsing gevraagd. Hebt u aan een kwartier 
genoeg? Zullen wij afspreken dat ik uitga van een kwartier en mocht u langer nodig hebben, 
meldt u mij dat dan even dan wachten wij wat langer. Ik schors de vergadering.'" 

Schorsing. 

De voorzitter: ""Ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de heer Van Ravenzwaaij 
omdat de SP gevraagd had om een schorsing."" 

De heer Van Ravenzwaaij: ""Dank u, voorzitter. Met excuus aan de overige Statenleden dat de 
schorsing wat langer heeft geduurd dan gepland was. De fractievoorzitters hebben uitgebreid 
met elkaar overlegd. Ook SP, GroenLinks en PvdD hebben er belang bij dat er een vorm van 
gezamenlijkheid is. We hebben er niets aan om elkaar de tent uit te vechten met 2 a 3 moties. 
Wij zien het belang daarvan in. De motie die straks wordt rondgedeeld is op een paar punten 
aangepast. De SP-fractie zal straks, daar waar het gaat over de terugvaloptie bij de eerste twee 
punten, bij de stemming geacht worden daar tegen te stemmen. Met de overige punten in de 
motie kunnen wij wel instemmen. Daarmee hebben wi j , wat ons betreft, toch een vorm van 
gezamenlijkheid kunnen bereiken. Ook wij zien het belang van een goede ontwikkeling." 

De voorzitter: "'Dank u wel. Ik heb begrepen dat de bodes hun baan verloren hebben omdat 
tegenwoordig een Statenlid de motie ronddeelt zelfs nog voor deze ingediend is. Een nieuw 

I — , verschijnsel in deze vergadering." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Het zou mooi zijn maar het betreft een andere motie." 

De voorzitter: "Wij hadden ooit een gebruik dat wij de stukken laten ronddelen door de bodes 
' " ^ ^ die daarvoor vanavond speciaal aanwezig zijn. Als we zelf reclamemateriaal willen ronddelen 
mm» 2ijn daar andere momenten voor. Ik kijk met enige verrassing wat er gaande is maar dat even 

v^;=J) terzijde. Ik begrijp dat ik de inbreng van de SP moet zien als een stemverklaring bij de motie. 
Wie van de fracties wil verder nog het woord voeren?" 
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De heer Van Amerongen: "Dank u wel, voorzitter. De heer Van Ravenzwaaij refereerde aan een 
motie. De motie moet volgens mij nog ingediend worden en dat wil ik bij dezen doen. Ter 
ondersteuning van het betoog van een aantal fracties in eerste termijn, willen CDA, PvdA, 
ChristenUnie, WD en SGP een gezamenlijke motie indienen met de volgende strekking: wij zijn 
van oordeel dat de terugvaloptie Hollandse brug geen alternatief is voor de Umeerverbinding. 
Dat deze terugvaloptie geen bijdrage levert aan de meervoudige ontsluiting van de provincie en 
de kwetsbaarheid van onze bereikbaarheid ingeval van problemen met de Hollandse brug niet 
reduceert. Dat de ecologische opgave voor het Markermeer/lJmeer zelfstandig, buiten de 
bovengenoemde werkmaatschappij, moet worden uitgewerkt. Dat een eventuele provinciale 
bijdrage aan de eerste fase TBES gekoppeld moet zijn aan het voornemen van het Rijk om de 
gehele eerste fase tot uitvoering te brengen. Dat voor het behoud van draagvlak, tempo en 
continuïteit binnen het TMIJ project het bestuurlijke duo gehandhaafd dient te blijven binnen 
het Randstad Urgent programma. Dat het infrastructuur pakket voor de stedelijke 
bereikbaarheid een ondeelbaar geheel vormt waarmee de regio bijdrage beperkt blijft tot een 
eenmalig drempelbedrag. Dat de korte termijn maatregelen voor AGU (HOV- busbaan en 
benutting A27) direct door het Rijk dienen te worden getroffen en de verkenning in 2010 dient 
te worden uitgevoerd. Dat het Rijk een verantwoordelijkheid heeft om samen met de regio een 
programma op te stellen en te financieren ten behoeve van de werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van grootstedelijke voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, zorg, cultuur. 
Dat de besteding van de extra middelen uit het Provinciefonds plaats moet vinden langs de 
lijnen van het Cebeon-rapport. Wij verzoeken het college van GS dit spoedig ter kennis te 
brengen aan de regionale partners, de Staten Generaal en het kabinet. Dank u wel." 

De heer van Amerongen dient de motie in. 

De voorzitter: "Zijn er nog andere fracties die hierover het woord willen voeren of is de motie 
hiermee voldoende namens hen gesproken?"' 

Mevrouw Roda: ""Zoals net al gezegd werd, hebben wij het uitgebreid gehad over de onderdelen 
van de motie die de heer van Amerongen net heeft opgelezen en ingediend. Wij hebben, dat is 
voor een deel ook een stemverklaring, toch wel moeite met de eerste twee bullets die er staan 
over de terugvaloptie Hollandse brug en de Umeerverbinding. Voor ons gevoel wordt het hier op 
een manier neergezet die geen recht doet aan onze eigen opvattingen. Wij zien dat de 
kwetsbaarheid van de provincie groot is als het gaat om bereikbaarheid."" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, een puntje van orde. Ik denk dat het voor een aantal 
Statenleden lastig te volgen is nu zij de motie niet voor zich hebben. Als de motie rondgedeeld 
kan worden zou het makkelijker zijn om het debat te volgen." 

De voorzitter: "Ik schors de vergadering voor 5 minuten om de motie te kopiëren en rond te 
delen." 

Schorsing. 

De voorzitter: ""Ik heropen de vergadering. Ik verzoek de heer van Amerongen achter het 
spreekgestoelte plaats te nemen. We gaan terug naar waar we gebleven waren. Mevrouw Roda, 
had u uw woord afgerond of was u nog aan het woord? Dan verzoek ik u, uw interruptie af te 
maken en de vraag te stellen die u wilde stellen."" 

Mevrouw Roda: "Ik was aan het zeggen dat voor ons de bereikbaarheid van de provincie en de 
kwetsbaarheid die deze nu kent, een zeer belangrijk punt is. We hebben net ook al gehoord dat 
een Umeerverbinding in de ogen van de WD ook zou kunnen bestaan uit een snelweg door het 
Umeer." 

De heer Van Amerongen: "Ik heb het woord snelweg niet in de mond genomen. Dat maakt u 
ervan." 

Mevrouw Roda: "U kennende denk ik niet dat u met een 50 km weg door het water gaat rijden." 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D Notulen 

Bladnummer 

11 

De heer Van Amerongen: "Ik ben niet zo'n hardrijder, hoor!" 

Mevrouw Roda: "Ik bedoel met u, niet u persoonlijk." 

Mevrouw Boode: "Ik heb eigenlijk een reactie op GroenLinks. Als men het eens is met de 
westelijke oriëntatie als voorkeursvariant, die gelukkig is overgenomen door het kabinet, en 
constateert dat de huidige ontsluiting, ook met verdubbeling, kwetsbaar is omdat het op één 
plek is, dan is het toch heel logisch om die ontsluiting aan de westkant te verbeteren." 

De voorzitter: "Wat is daarop uw antwoord?"" 

Mevrouw Roda: "Voor ons is dat geen uitgemaakte zaak. Waar het vooral om gaat is dat de 
nieuw te ontwikkelen wijken, een goede ontsluiting krijgen. Het verschil zit er niet in of het 
links of rechtsom gaat. Wat moet gebeuren is dat je van het begin af aan, zodra je de huizen 
gaat bouwen, zorgt dat mensen er snel uit kunnen. Niet alleen met de auto maar ook met 
openbaar vervoer."" 

De heer Van Amerongen: "Maar mevrouw Roda, wat is voor u dan het alternatief in dit hele 
gebeuren? Ik hoor u zeggen: de Umeerverbinding is nog helemaal geen uitgemaakte zaak maar 
wat is voor u dan het alternatief?"" 

Mevrouw Roda: "Het alternatief zou kunnen zijn, dat je een prima verbinding hebt die optimaal 
is, via de huidige bestaande route."" 

De heer Van Amerongen: "Ik vind dat een abstracte beschrijving. Kunt u zeggen hoe u dat ziet in 
de praktijk?"" 

Mevrouw Roda: "Als je uitbreidt naar het westen kun je zorgen dat daar een aansluiting vandaan 
gaat naar de spoorlijn die er nu al is. Dat hij daar aanhaakt en doorrijdt naar Schiphol en 
Amsterdam." 

De heer Van Amerongen: "Dat wordt toch een congestie van heb ik jou daar in de gemeente?" 

Mevrouw Roda: "Dat lijkt mij niet. Treinen kunnen heel snel achter elkaar rijden." 

Mevrouw Boode: "Voorzitter, de benoemde erkende kwetsbaarheid houd je dan in stand. Nee, 
erger nog, je versterkt hem. Voor ons is daarmee heel duidelijk dat de Umeerverbinding 
absoluut noodzakelijk is." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, bovendien heeft de GroenLinks-fractie in eerste termijn 
aangegeven dat ze groot voorstander is van pluriformiteit in de wijken. Dat, dat beter is voor 
het geheel. Dat het de leefbaarheid ten goede komt. Het kabinet onderschrijft dat ook door te 
stellen dat wanneer je westelijk gaat ontwikkelen en daar een Umeerverbinding bijlegt dat, dat 
elkaar versterkt. De kwaliteit gaat omhoog en de pluriformiteit ook. Wanneer je dat niet doet 
betekent het dat je de verkeerde kant uitgaat. Het is dus niet alleen de meerzijdige ontsluiting. 
Het geeft ook een kwaliteitsimpuls." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Die aanname van 'en en', en uw aanname dat het vastloopt, deel ik 
op voorhand niet. Op dit moment hebben wij te maken met toezeggingen die al gedaan zijn." 

De heer Van Amerongen: "Het loopt nu niet vast bij Almere, Mijnheer Van Ravenzwaaij?" 

De heer Van Ravenzwaaij: "Ik rijd meestal de andere kant op." 

De heer Van Wieren: ""Dat is de ogen sluiten voor de werkelijkheid. Het loopt gewoon vast en 
het is elke dag een probleem en het had er al lang moeten liggen." 

r = . 
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De heer Van Ravenzwaaij: ""Ja, en nu hebben wij te maken met toezeggingen die door het 
kabinet al gedaan zijn. Het oplossen van de problemen bij de A6, Al en A9 en het verdubbelen 
van de spoorlijn. Laten we dat maar eens afwachten. U neemt aan dat het vastloopt nadat de 
toezeggingen van het kabinet gestand zijn gedaan. Als de problemen met de A6, Al en A9 zijn 
opgelost en de Gooiboog is verdubbeld, wil ik van u nog wel eens horen of het verkeer nog 
steeds vaststaat." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, het betekent dus ook- u zegt het net - dat het besluit al is 
genomen en er een herbevestiging is van eerdere afspraken, die zijn genomen op basis van de 
situatie van nu. Op basis van de situatie van nu is het nodig dat die zaken er komen. Daar werkt 
het kabinet aan. Vervolgens is er gekeken naar het totaal van de ontwikkelingen die plaats 
moeten vinden. Er is een herbevestiging van de afspraken gemaakt en er is gekeken naar de 
toekomst. Wij praten nu ook over de toekomst." 

Mevrouw Boode: ""Daar wil ik graag even op aansluiten. Ik ben het daar zeer mee eens. Wat was 
afgesproken en is herbevestigd, is een inhaalslag die al veel eerder gemaakt had moeten 
worden. Wij praten wel over een verdubbeling van het huidige Almere."" 

De heer Van Ravenzwaaij: ""Wij praten ook over een verdubbeling van de spoorwegen en wij 
praten over een verdubbeling van wegen."" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, dit is een herhaling van zetten. Het heeft te maken met zaken 
die nu al hadden moet plaatsvinden." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Het kabinet heeft een toezegging gedaan m.b.t. de A6, Al en de A9 
en een verdubbeling van de spoorlijn. Dan praat ik niet over een 'en en' situatie. Het kabinet 
zegt in haar eigen stuk dat ze gaat onderzoeken of de IJmeerlijn wel noodzakelijk is. Dat we 
kwetsbaar zijn om de polder in of uit te komen, is duidelijk. Ik heb in de eerste termijn aan de 
heer van Amerongen al gevraagd of hij ook praat over auto's. Daar sprak hij ook over. Of het 
een snelweg is weet ik nog steeds niet. U praat over een combinatie van OV en auto's. Wij 
praten over een OV verbinding. Dan zeg ik op voorhand: op dit moment ben ik nog niet 
overtuigd van het automatisme van een Umeerverbinding." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, de heer Van Ravenzwaaij had vragen over de noodzaak van de 
Umeerverbinding. Het kabinet heeft aangegeven dat noodzaak bestaat om dit te doen. Zij heeft 
ertoe besloten. Zij hebben daarna alleen gezegd dat zij, gelet op allerlei zaken, het een hele 
dure variant vinden. Dat er gekeken moet worden of het mogelijk is om het uit te voeren. Dat 
er gekeken moet worden of het ook op een andere manier kan. Zij hebben echter wel gezegd 
dat zij vinden dat het nodig is. Het prijskaartje wat er aan hangt vinden zij op dit moment 
echter nog te hoog." 

De heer Bogerd: ""Voorzitter, daar sluit mijn bijdrage eigenlijk op aan. Wij hebben het over de 
Umeerverbinding. Waar GroenLinks en de SP het niet mee eens zijn, is de terugvaloptie 
Hollandse brug. Uit de betogen van zowel GroenLinks als SP hoor ik dat zij eigenlijk vinden dat 
de Hollandse brug geen terugvaloptie is. Nochtans ondertekenen zij de motie niet. Ik begrijp 
dat niet." 

Isos De heer Van Ravenzwaaij: "U moet mijn woorden niet verdraaien. Ik heb niet gezegd dat de 
ĵp ^ terugvaloptie geen optie is. Het standpunt van de SP is dat het kabinet toezeggingen heeft 

C J L I gedaan wat betreft A6, A l , A9 en een verdubbeling van de Gooiboog. Op dit moment zie ik het 
automatisme van een OV verbinding, dat benadruk ik nog even mijnheer van Amerongen, nog 
niet." 

BS 

^ ^ De heer Van Amerongen: "Ik heb daar een iets andere mening over maar dat heeft u al gehoord, 
t i s s j Mijnheer Van Ravenzwaaij"" 
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De heer Van Ravenzwaaij: "Ik houd vast aan een OV verbinding. Dat automatisme, die noodzaak, 
zie ik op dit moment nog niet. De heer Van Wieren zegt dat het kabinet een besluit heeft 
genomen. Het kabinet kan ook weleens besluiten nemen waarvan je achteraf misschien moet 
zeggen: was het wel een verstandig besluit?" 

De heer Bogerd: ""Kunt u dan nog iets duidelijker zijn over de terugvaloptie. Ik leg u blijkbaar 
woorden in de mond die u niet gezegd heeft. Nu hoor ik echter helemaal niets meer. Verbleken 
uw woorden?" 

De heer Van Ravenzwaaij: ""Beslist niet. Ik zou niet durven mijnheer Bogerd. Ik herhaal mijn 
woorden nog eens: de toezegging van het kabinet moet eerst nog handen en voeten krijgen. De 
A6, A l , A9 en de verdubbeling van de spoorlijn. Op dit moment is het voldoende. Wij twijfelen, 
op dit moment, aan het automatisme van een OV Umeerverbinding."" 

De heer Van Amerongen: "Mijnheer Van Ravenzwaaij, u twijfelt dus ook aan het standpunt van 
het kabinet, in dit geval." 

De heer Van Ravenzwaaij: ""Het kabinet twijfelt aan haar eigen standpunt." 

De heer Van Amerongen: ""Het kabinet zegt duidelijk dat ze kiest voor een westelijke oriëntatie 
en de aanleg van de IJmeerlijn." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Dat kan het kabinet wel zeggen maar het kabinet gaat nu zelf 
onderzoeken of de IJmeerlijn wel betaald kan worden." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we dit deel van de discussie afronden. We beginnen in een 
cirkelredenering terecht te komen." 

Mevrouw Boode: "Voorzitter, ik zou er nog één ding over willen zeggen. Ik constateer dat de SP 
wederom liever eerst een probleem laat ontstaan en dan kijkt of er een andere oplossing nodig 
is." 

De heer Van Ravenzwaaij: ""Hoe weet u dat er een probleem ontstaat?" 

Mevrouw Boode: "Omdat we dat nu al een heel aantal jaren gezien hebben. Bovendien gaat de 
stad verdubbelen." 

De voorzitter: "Goed, ik stel voor dat wij dit deel van de discussie afronden. Mijnheer Van 
Amerongen, heeft u hier nog iets aan toe te voegen?" 

De heer Van Amerongen: "Nee, ik heb gezegd wat ik wilde zeggen mijnheer de voorzitter." 

De voorzitter: "'Zijn er nog andere fracties die achter de katheder het woord willen voeren? Dat 
is niet het geval. Kan ik dan de motie in stemming brengen? Gaat u daarmee akkoord? Ik heb uit 
de eerdere inbreng van de SP begrepen, dat voor de SP-fractie en GroenLinks geldt dat de 
eerste twee bullets voor hen buiten haken worden geplaatst. Zo heb ik hun inbreng 
geïnterpreteerd. Dat geldt ook voor de PvdD. Het is tegelijkertijd een stemverklaring. Het is de 
verklaring waarom u wel instemt met de motie maar met de aantekening van die opmerking. 
Heb ik dat goed verwoord? Mag dan nu bij handopsteken zien wie voor deze motie stemt? 
Motie A. 
Voor stemmen: Statenbreed. 
Daarmee is de motie aangenomen. En is ook het agendapunt voldoende behandeld." 
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7. VaststeUen partiële herziening Omgevingsplan (water) 
De voorzitter: "Is er iemand die hierover het woord wenst te voeren?"" 

De heer Bogerd: "Voorzitter, als uitvloeisel van het Omgevingsplan, dat vastgesteld is, wacht nu 
de vaststelling van de partiële herziening van de waterlichamenkaart. De waterkwaliteitsdoelen 
en maatregelen worden tegelijkertijd vastgesteld. In hoofdlijnen kan de SGP instemmen met de 
partiële herziening. Er is bijzondere aandacht besteed aan de ruimteclaim voor waterberging en 
de waterkwaliteitsdoelen. Voorzitter, het grondwaterbeheer. Door inwerkingtreding van de 
Waterwet, gaat het grondwaterbeheer van de provincie naar het waterschap. Als je terugkijkt 
naar de achterliggende jaren is er door de provincie een goed en zorgvuldig beleid gevoerd op 
het gebied van grondwaterbeheer. Een adequaat beleid. Het is de wens van de SGP dat dit 
beleid door het waterschap zal worden voortgezet. Wat in dit verband wel van belang blijft, is 
de Flevolandse klimaatdoelstelling. Ik denk dan aan het benutten van grondwater voor 
energieopslag en de mogelijkheden van open en gesloten WKO systemen. Ook die benutting 
moet mogelijk zijn en blijven. Dan nog iets over de vrijwaringzones, voorzitter. Een punt waar 
voor de SGP moeilijk overheen te stappen is. Sinds de vaststelling van het Omgevingsplan is met 
het waterschap gediscussieerd over de vrijwaringzones bij primaire waterkenngen. In normaal 
Nederlands noemen we dat: bij de dijken. Er is terecht over gediscussieerd tussen het 
waterschap en de provincie. Het ging erom binnen hoeveel afstand je mag bouwen, in het water 
of binnendijks, bij een dijk. Dat kan namelijk consequenties hebben voor de veiligheid, het 
ecosysteem, de bewoners achter de dijken, grondwater enzovoort. Het is erg van belang dat je 
goed kijkt naar de vrijwaringzones. Daarover is het college met het waterschap constant in 
discussie geweest. De uiteindelijke oplossing is om geen vrijwaringzones in de partiële 
herziening op te nemen. Het hangt nu van de inhoud van de keur van het waterschap af, hoe 
dat geregeld wordt. Staatsrechtelijk heeft de SGP daar bezwaar tegen. De provincie is 
gebiedsregisseur. De provincie geeft de hoofdlijnen aan. De provincie weegt integraal alle 
belangen tegen elkaar af. Niet het waterschap. Dat is een orgaan dat democratisch niet of 
nauwelijks gelegitimeerd is en maar één oogmerk heeft. Het is functionele democratie." 

De heer Rijsdorp: "De heer Bogerd heeft het over integrale afwegingen. Hij heeft het over 
belangen als burgers en uitzicht op windmolens achter dijken. Is dat het vraagstuk wat hier 
vandaag voorligt? Is dit een instrument dat gaat over de ruimtelijke ordening, waarbij dit soort 
afwegingen een rol spelen of is dit in uw ogen een document dat gaat over de veiligheid van de 
dijken en de garantie dat het veilige dijken blijven?" 

De heer Bogerd: ""Voorzitter, het is heel duidelijk een punt van ruimtelijke ontwikkeling en 
ordening." 

De heer Rijsdorp: "Dan heeft u misschien wel het verkeerde instrument te pakken." 

De heer Bogerd: "Wij moeten als regisseur binnen het Omgevingsplan aangeven waar wij de 
wegen willen hebben, waar we woningbouw willen hebben, waar we bedrijfsterreinen willen 
hebben, waar wij de dijken willen hebben maar ook wat we in en nabij die dijken willen 
regelen. We gaan zelfs watergebieden een Ecoproduct opleggen zodat bepaalde ontwikkelingen 
daar niet kunnen." 

De heer Rijsdorp: "De vrijwaringzones gaan daar niet over. Zij gaan niet over het vrijwaren van 
het geweldig uitzicht op het mooie open water. De vrijwaringzone gaat ook niet over het 
wandelen over de boulevard. De vrijwaringzone gaat ook niet over waterberging. De 
vrijwaringszone gaat over één ding. Dat is namelijk: garanderen dat er in de toekomst ruimte is 
voor de dijk. Als er ruimte nodig is om de dijk te versterken, moet die ruimte gegarandeerd 
zijn. Daar gaat het hier over. Dan hebben wij een waterbeheerder en een toezichthouder die 
concluderen dat het instrument van vrijwaringzones in Flevoland nodig is. Die op dat punt 
inspraak inbrengen. Geen enkele zienswijze zegt: dat ziet u verkeerd. Ik begrijp dan niet zo 
goed waar uw zorg ligt." 
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De heer Bogerd: "Voorzitter, ik ben door het betoog van de heer Rijsdorp nog meer gesterkt in 
mijn overtuiging dat het een taak van de provincie is. Hij zegt zelf dat het aangeeft hoe breed 
dijken moeten zijn, hoe hoog dijken moeten zijn. Ik zou verkeerd zitten. Het is echter juist de 
provincie die heel intensief, integraal bekijkt wat er in een bepaald gebied mag gebeuren. Het 
is de provincie die kijkt wat je op het water wil. Ontgrondingen, boringen enzovoort. Het is de 
provincie die in hoofdlijnen aangeeft wat je met het bouwen bij dijken wil. Niet het 
waterschap." 

De heer Rijsdorp: "Heel goed, dan heeft u het over een ander instrument. U probeert iets te 
regelen. Over staatsrechtelijk gesproken: dat zou ik me bij iedereen kunnen voorstellen, maar 
niet van uw partij. U gebruikt een instrument volstrekt oneigenlijk. U wilt met dit instrument, 
ruimtelijke ordening plegen. Daar is dit niet voor bedoeld. De vrijwaringzones zijn niet bedoeld 
om goede ruimtelijke ordening te plegen. Ze zijn er enkel en alleen voor om te zorgen dat de 
veiligheid is gegarandeerd. Het waterschap zegt: dat kan ik met de keur. Waarom denkt u dat 
de keur geen goed instrument is om dit ene punt te regelen. Daar ben ik nieuwsgierig naar. De 
andere zaken die u wilt regelen, kunt u regelen met de instrumenten van de ruimtelijke 
ordening. Niet hier." 

De heer Bogerd: ""Ik heb de ontwerpkeur gezien. Het Rijk hanteert de norm: 100 m binnendijks 
en 175 m buitendijks. Die norm hanteert het Rijk voor het bouwen bij dijken. Die keur heb ik 
gezien. Ik kan u vertellen, mijnheer Rijsdorp, dat de afstand tussen de dijken een stuk kleiner 
wordt. Dan kom je niet tot een integrale afweging." 

De voorzitter: "Mag ik voorstellen dat u de discussie gaat afronden. U gaat nu erg technisch 
heen en weer tikken. Ik weet niet zeker of iedereen nog kan volgen wat het verschil is."" 

De heer Bogerd: "Ik heb de indruk dat ik de heer Rijsdorp niet kan overtuigen." 

De heer Rijsdorp: "Ik heb de indruk, mijnheer Bogerd, dat u een oneigenlijk argument gebruikt 
en dat vind ik de SGP niet waardig." 

De heer Bogerd: ""Nee, het is geen oneigenlijk argument. Het was geregeld en nu heeft GS 
gezegd: wij laten het voortaan over aan het waterschap. Dat is een beslissing. Die respecteer ik 
ook. Maar ik vind dat wij als provincie de beslissing moeten houden en niet over moeten laten 
aan het waterschap. Ik dien er ook een motie over in, voorzitter. Namelijk: datgene wat wij 
hebben, niet weggeven. In de herziening Omgevingsplan water, de vrijwaringszone gewoon te 
laten staan met een norm van 100 m binnendijks en 175 m buitendijks." 

De voorzitter: "Dank u wel." 

De heer Rijsdorp: "Is het een motie of een amendement?" 

De voorzitter: ""Ik denk dat het een amendement is. Mijnheer Bogerd bedoelt u dit expliciet als 
motie? Het lijkt namelijk een amendement." 

De heer Bogerd: ""Ik heb het leed wat willen verzachten door het een motie te noemen maar het 
is een amendement. Het 'wel opnemen' in plaats van het college voorstel: niet opnemen." 

De voorzitter: "'Misschien kunnen wij de ti jd dat dit amendement vermenigvuldigd wordt - wat u 
wilt wordt denk ik door iedereen goed begrepen - benutten en de gedeputeerde vragen het 
standpunt van het college over het amendement te verwoorden. Dat gaat te snel. Ik zie dat er 
nog anderen zijn die iets willen zeggen." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Bij de behandeling van de partiële herziening 
Omgevingsplan Flevoland onderdeel water in de commissie Ruimte, heeft de SP zich ten aanzien 
van het niet opnemen van de door het Rijk voorgestelde vrijwaringzones van 100 m binnendijks 
en 150 m buitendijks, uit het oogpunt van veiligheid kritisch opgesteld. De gedeputeerde heeft 
toen aangegeven dat de vrijwaringzones in de keur van het waterschap zijn opgenomen en dat 
het waterschap daarnaast een bouwbeleid heeft vastgesteld. 
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Bij het bestuderen van de keur in de nota beleid bouwen bij primaire waterkeringen van 18 
november 2008, is ons gebleken dat de vrijwaringzones weliswaar in genoemde stukken zijn 
opgenomen maar significant afwijken van de indicatieve waarde zoals deze voorshands door het 
Rijk worden voorgesteld. Daar de provincie erop toe moet zien dat de gemeenten de 
vrijwaringzones in hun bestemmingsplannen opnemen en het waterschap in hun visie op het 
veiligheidsaspect van de primaire waterkeringen aangeeft dat de wettelijke veiligheidsnormen 
aan veranderingen onderhevig zijn en naar verwachting strenger zullen worden, gaat de SP-
fractie ervan uit dat de provincie in dezen de vinger aan de pols zal houden en in goed overleg 
met het waterschap en de gemeenten de veiligheid van de primaire waterkeringen waarborgt. 
Uiteraard heeft de SP-fractie waardering voor de wijze waarop de partiële herziening tot stand 
is gebracht en complimenteert de gedeputeerde en de ambtelijke organisatie hiermee. 
Rekening houdend met het voorgaande en in afwachting van hoe het amendement van de SGP 
eruit gaat zien, kan de SP-fractie instemmen met het besluit tot vaststelling van de partiële 
herziening van het Omgevingsplan. Dank u wel." 

De heer Steendijk: "Dank u wel voorzitter. Van de WD zijde geen inhoudelijke behandeling. De 
VVD is van mening dat dit al heeft plaatsgevonden in de commissievergadering, ledere partij 
heeft er daar de gelegenheid toe gehad. Ik wil mij beperken tot een aantal hoofdpunten. Wat je 
bij de vaststelling van een dergelijke partiële herziening te binnen schiet is: waarom een 
bespreekstuk en geen hamerstuk. Wij zijn in diverse fases voldoende geïnformeerd. Wij hebben 
allemaal onze mening kunnen geven. Als je er een hamerstuk van zou maken zou je echter 
tekort doen aan het vele werk dat hieraan voorafgegaan is. Dit is een operatie van enkele jaren 
geweest. Weest u niet ongerust. De operatie is geslaagd en de patiënt maakt het goed. Waar 
stonden wij voor? Het Omgevingsplan, zoals het is vastgesteld in 2006, was op zich duidelijk. 
Wij wisten echter van tevoren al dat er een aantal wetswijzigingen aankwamen. Zowel 
nationaal als Europees. De wateropgave en de kaderrichtlijn water. Vooral de laatste was voor 
ons nieuw. Wij zijn goed geïnformeerd. Tijdens een aantal sessies hebben wij voorlichting 
gekregen, wij zijn mee het veld ingenomen en wij hebben ons een aantal nieuwe begrippen 
eigen moeten maken. De waterlichamenkaart en de waterkwaliteitsdoelstelling. Beiden hadden 
als einddatum voor de vaststelling, 2009. Daar staan we nu voor. Wij hebben ons de nieuwe 
begrippen eigen gemaakt. Het blijkt dat er een strakke planning achter zat. 2009 is gehaald. 
Wij zijn eigenlijk steeds op schema geweest. Ik wil dat toch een keer benadrukken. Daar, waar 
het heel vaak fout gaat, is het deze keer iedere keer goed gegaan. De ter inzage legging is 
gebundeld in een antwoordnota. Er zijn twee ter inzage leggingen geweest. In december 2008 
en in juni van dit jaar. De commissie heeft de zaak inspraakrijp bevonden. In het ene geval zijn 
6 zienswijzen ingediend in het andere geval 19. Ze zijn allemaal goed verwerkt, voor zover de 
VVD dat heeft kunnen constateren. Nu staan wij voor de vaststelling. De VVD is van mening dat 
op dit punt het Omgevingsplan toekomstbestendig is. Wij verzoeken het college om de 
complimenten van onze fractie over te brengen aan de betreffende afdeling en vooral de 
afdeling cartografie daarbij niet te vergeten. Dat is een afdeling die op de achtergrond werkt 
maar die producten levert die in dit huis en ver daarbuiten grote waardering genieten. Zij 
hebben een naam op te houden en zijn daar wederom in geslaagd. Voorzitter uit deze woorden 
kunt u opmaken dat wij kunnen instemmen met de vaststelling van deze partiële herziening, 
zonder voorbehoud. Dank u wel." 

De heer Bouma: "Voorzitter, dank u dat u mij het woord geeft na de WD-fractie want de CDA-
^.--r::::! fractie kan zich nagenoeg geheel aansluiten bij het verhaal van de WD-fractie. Er is slechts een 

kleine kanttekening. Wij willen ook graag onze complimenten geven voor wat betreft de 
procedure met betrekking tot deze partiële herziening. Ook de antwoordnota ziet er perfect 
uit. We hebben ook in de commissie al aangegeven dat wij akkoord kunnen gaan met deze 

J ^ partiële herziening, zij het dat wij ook in de commissie onze zorgen hebben geuit over de 
vrijwaringszone. De gedeputeerde heeft daarop geantwoord dat wat het college betreft de 
waterveiligheidsaspecten geborgd zijn. Wij gaan daar dan ook vanuit. Wij vragen u te 
bevestigen dat brede dijken mogelijk blijven als wij dat op bepaalde plekken gewenst vinden. 
Dat bij het maken van plannen binnen de zone, daar rekening mee gehouden zal worden. 
Voorzitter, dat was onze bijdrage. Dank u wel."' 
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De heer Meijer: "Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met onze instemming te betuigen aan 
het voorliggende stuk. Het ziet er goed uit. Het is goed leesbaar. Wie zijn wij om daar nog 
inhoudelijke opmerkingen over te maken. Behalve één punt. Eén punt willen wij eruit lichten en 
dat gaat over WKO. Wij hebben dat in de commissie ook al aan de orde gesteld. Volgens mij is 
het zo dat wij in dit gremium de politieke standpunten ten aanzien van bepaalde zaken dienen 
aan te geven. Allereerst dit: GroenLinks is uiteraard van mening dat het grondwater met het 
oog op de drinkwatervoorziening, beschermd moet worden en dat de provincie hiervoor zorg 
moet dragen. Er is,in onze optiek, duidelijk verschil tussen bezorgdheid en overbezorgdheid. 
Even ter informatie. Wij hebben ten aanzien van dit punt navraag gedaan bij onder andere de 
KIWA. Dat is een specialist op het gebied van drinkwater. Ook bij de branchevereniging NVOE -
Nederlandse vereniging voor ondergrondse energie opslagsystemen. Bij dat NVOE zijn 51 
bedrijven aangesloten die gezamenlijk het merendeel van de koude- warmteopslagsystemen in 
Nederland ontwerpen en maken. Tevens hebben wij gekeken naar de buurprovincies, Utrecht en 
Gelderland die beiden ook veel grondwater oppompen voor de bereiding van drinkwater. Een 
kleine rondgang leerde ons al snel dat de bodem in Flevoland bijna overal zeer geschikt is om 
WKO toe te passen. De specialisten vertelde ons echter dat Flevoland vergeleken met de andere 
11 provincies de duurste en strengste provincie is voor toepassing van WKO. Vorige week vrijdag 
is het kabinetsbesluit gevallen over de Schaalsprong van Almere. Almere gaat in westelijke en in 
oostelijke richting groeien. Met WKO kan ongeveer 70 procent energie worden bespaard in de 
bebouwde omgeving. Als Almere duurzaam wil uitbreiden, is bodemenergie een zeer 
interessante optie. Vooral in oostelijke richting, is het eigenlijk niet mogelijk vanwege de 
boringsvrije zone aldaar. Het stuk dat wij vandaag bespreken maakt WKO slechts mogelijk in 
een belangrijk deel van zuidelijk Flevoland. Dit komt door deze overbezorgdheid. Dan hebben 
wij het over de boringsvrije zone. Deze is ingesteld op basis van het voorzorgbeginsel om het 
grondwater te beschermen omdat dit wellicht ooit in de toekomst als drinkwater wordt 
gebruikt. Wat is er nu aan de hand? Bij WKO wordt het water opgepompt en even later wat 
kouder of warmer weer geïnfiltreerd. De specialisten zijn er duidelijk over. Hierdoor wordt het 
grondwater niet ongeschikt als drinkwater. Nu niet maar in de toekomst ook niet. Het 
voorzorgbeginsel is dus eigenlijk overbezorgdheid. Betekent dit dat GroenLinks dan maar de 
hele bodem lek wil prikken? Nee, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Wij stellen voor aan te 
sluiten bij het beleid van de provincies Utrecht en Gelderland. Die passen geen WKO toe in de 
50-jaars intrekzone rondom bestaande waterwinningen. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
het voorzorgbeginsel en is toepassing van WKO mogelijk bij de uitbreiding van Almere. Wij 
willen het college vragen dit nader te bekijken en mee te nemen bij de ontwikkeling van het 
beleid voor WKO in Flevoland. Wij horen graag hoe dat onderzoek plaatsvindt. Dank u wel." 

Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. Deze herziening is eerder, in delen, In de commissie 
Ruimte aan de orde geweest. Daarbij is ingestemd met de ter inzage legging. De ontvangen 
zienswijzen zijn naar ons inzicht goed beantwoord In de antwoordnota. Wij kunnen hiermee 
Instemmen. Wat betreft de boringsvrije zone staan wij er, in tegenstelling tot wat GroenLinks 
zegt, wel achter. De heer Meijer noemt het: overbezorgdheid. Misschien moet je ook wel 
overbezorgd zijn als het over je eigen drinkwater gaat. We kunnen instemmen met de 
herziening van het Omgevingsplan en wij willen GS en de ambtelijke staf complimenteren met 
het resultaat. Een kleine aanmerking. Het is jammer dat er een onjuiste term is gebruikt in de 
factsheet 'Bovenwater'. Er wordt namelijk ten onrechte gesproken van 'sportvisserij'. Dieren 
aan een haak rijgen kan men geen sport noemen! Dank u wel." 

De heer Geersing: "Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit de ChristenUnie veel waardering voor wat 
hier voorligt. Zeker ook door de ondersteuning met het duidelijke kaartmateriaal. We kunnen 
ermee instemmen maar er zijn wel een aantal zaken, die wij nog even voor het voetlicht willen 
brengen ondanks het feit dat het in de commissie ook al aan de orde is geweest. Het eerste 
punt is het punt dat in het stuk wordt genoemd dat drainage mogelijk vergunningplichtig zou 
kunnen worden. Dat is wat ons betreft een stap te ver. Dat is vergelijkbaar met ploegen, onder 
de vlag van graafwerkzaamheden scharen. Dan de fosfaatnormen voor de Lepelaarplassen. Daar 
wordt een uitzondering voor gemaakt. Dat vindt onze fractie jammer. Wij vinden het meten 
met twee maten. Zeker als je kijkt hoe het gaat in andere gebieden in Flevoland. Dan het punt 
van de boringsvrije zone. Het is al door een aantal fracties opgemerkt. 
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Naar ons Idee zou nog wel eens onderzocht kunnen worden of voor boringen ten behoeve van 
gesloten bodemenergiesystemen, waarbij geen onttrekking of infiltratie plaatsvindt en er geen 
relevante gevolgen voor de bescherming van het grondwater zijn, een uitzondering kan worden 
gemaakt. Tot slot de vrijwaringszone. Het is al door een aantal fracties aangekaart. Wij denken 
dat het een goede zaak is als er voldoende ruimte voor brede dijken blijft en er vanuit de 
provincie grip op gehouden kan worden. Mogelijk kan de heer Bogerd hier nog iets mee doen in 
zijn amendement. Dit was mijn bijdrage. Dank u wel." 

De voorzitter: ""Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die het woord wensen te voeren? Dat is 
niet het geval. Is het de gedeputeerde mogelijk om op de ingediende stukken te reageren?" 

Gedeputeerde Bos: ""Dank u wel, voorzitter. De gedeputeerde heeft behoefte om te reageren. 
Hij heeft ten aanzien van het proces ook wat toe te voegen. Eigenlijk had ik het niet beter 
kunnen verwoorden dan de heer Steendijk en de heer Bouma. Wij hebben een zeer langdurig 
proces met elkaar doorlopen. Een intensief proces. Dank voor de complimenten. Het is 
inderdaad niet altijd gebruikelijk dat je het keurig binnen de gestelde ti jd doet. Wij hebben 
dat, met elkaar, weten te realiseren. We hebben er hard aan getrokken. Hier en daar was het 
proces gecompliceerd. Vooral rondom de wateropgave. We hebben meerdere momenten gehad 
waarin het in de commissie is besproken. Op het moment waarop wij de ter inzage legging 
hebben besproken, hebben wij met elkaar vastgesteld dat als je als Provinciale Staten iets ter 
Inzage legt, je niet met een herhaling van eerdere standpunten dan wel met nieuwe inzichten 
moet komen. Tenzij er zeer moverende redenen zijn. Dat zou voor degenen aan wie je het 
tijdens het inspraakproces voorlegt, heel vreemd zijn. Dat je iets voorlegt dat je vervolgens, 
met allerlei nieuwe inzichten, op het laatst in de besluitvorming nog gaat zitten wijzigen. In de 
commissie kwamen in de laatste commissiebespreking een aantal elementen zelfs voor het eerst 
aan bod. Dat was wel bijzonder. Zij worden hier en daar herhaald. Ik zal op een aantal ervan 
reageren. Zeker omdat de SGP er een amendement over heeft Ingediend. Als ik kijk naar de 
vrijwaringzones dan is het zo dat de huidige en de toekomstige situaties ten aanzien van 
dijkversterkingen hier in deze regio geen vrijwaringzones nodig hebben. We hebben 
tegelijkertijd h1er vastgelegd en hebben ook met de commissie afgesproken, hoe wij de 
toezichtrelatie met het waterschap inrichten en wat we daarin doen. Wij zullen daar nog verder 
met elkaar over praten. We komen er ook in de commissie nog op terug. Dan is dit zeker ook 
een onderwerp. Mijnheer Bogerd, wij gaan over de ruimtelijke ordening en niet het waterschap. 
Zij leggen het vast in een keur. De keur moet wel passen binnen het Omgevingsplan. Kortom 
volgens mij Is daar de cirkel weer rond. De SP vraagt of waterveiligheid voor ons echt een 
belangrijk thema is. Ja, dat is het. Dat is het ook in het toezicht houden. Het betekent dat wij 
in goed samenspel, daar heel secuur, richting het waterschap maar ook richting andere 
partijen, op zullen letten. Ik geef daarmee ook aan het CDA aan dat wij er goed op zullen 
toezien. Dan kom ik tegelijkertijd op een ander aspect, voorzitter. Daar waar wij enerzijds een 
oproep kregen van verschillende fracties om goed naar onze veiligheid te kijken, zijn er, tot 
mijn verbazing, fracties die op ons als college een appel doen om te zeggen: wij kiezen voor de 
maximale veiligheid als het gaat over drinkwater. Wij moeten trots zijn maar vooral ook zuinig 
op het drinkwater dat wij hier hebben. Tegenover de voorbeelden die gegeven zijn van andere 
provincies zou ik ook weer andere kunnen stellen. Overijssel en Drenthe hebben bijvoorbeeld 
ook voor grote delen deze, in uw ogen, overbezorgde regels. U doet de suggestie alsof wij als 
college niets met WKO zouden hebben. Dat is niet zo. Er kunnen te allen tijde, ook binnen deze 
regels, voldoende WKO systemen zijn. Alleen hier en daar betekent het dat zij technisch gezien 
wat duurder zijn. U gebruikt overigens een argument vanuit een vereniging van aannemers en 
adviseurs. Die hebben natuurlijk ook nog andere belangen om aan te geven waarom WKO 
systemen zo belangrijk zijn. Voorzitter, wij gaan absoluut voor de maximale veiligheid van ons 
drinkwater." 

De voorzitter: "'Misschien kunt u zich iets explicieter uitspreken over het ingediende 
amendement." 

' l . - . , Gedeputeerde Bos: "Ik kan u zeggen dat het wat ons betreft helemaal niet nodig Is en ook niet 
C, J gewenst. Gelet op wat ik in het proces heb gesteld en gelet op het feit dat ik gezegd heb dat 

het voor ons absoluut niet nodig Is." 
y 
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De heer Rijsdorp: "Een vraag. Als we nu onverhoeds toch het amendement zouden steunen, 
betekent dat dan dat we in de procedure weer terug zullen moeten gaan naar een nieuwe 
Inspraakronde? Hoe zit dat?" 

Gedeputeerde Bos: "Ik weet het niet. Ik denk het wel. Wij hebben het namelijk op deze manier 
ter Inzage gelegd. Procedureel weet ik het niet helemaal zeker, voorzitter. Ik durf er geen 
keiharde uitspraken over te doen." 

De voorzitter: "Bestuurlijk is het een logisch proces dat je in een proces discussies krijgt over 
diverse onderwerpen en hebben de Staten wel degelijk het recht om in hun besluitvorming ook 
een eigen mening in te brengen. De inspraak wordt gewogen maar vervolgens heeft u bestuurlijk 
alle ruimte om uw eigen oordeel te vellen. Ik geloof niet dat u verplicht bent terug te gaan in 
de Inspraak. Dat zou nagekeken moeten worden. Ik geloof zelf van niet. U bent wel degelijk vrij 
in uw eigen besluitvorming. U wordt geacht rekening te houden met de inspraak maar de 
Inspraak limiteert u niet in de onderwerpen waarover u vervolgens zou mogen spreken." 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, Ik kan me haast niet voorsteUen dat, dat de juiste benadering 
is. Om de simpele reden dat je dan een besluit zou kunnen krijgen waarop zienswijzen zijn 
ingediend maar waar geen rekening mee wordt gehouden omdat het besluit van de Staten over 
de zienswijzen heen zou gaan. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk maar in ieder geval de moeite van 
het onderzoeken waard." 

De voorzitter: "Ik ben er vrijwel van overtuigd dat de Staten boven de zienswijzen staan." 

De heer Oost: "Dat is toch met het Omgevingsplan met het Oostvaarderswold ook gebeurd." 

De voorzitter: "Wij zullen dat nakijken maar ik meen wel degelijk dat u bevoegd bent om uw 
eigen oordeel te vellen en dus uw eigen besluitvorming te doen." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, los van de bevoegdheid. De bevoegdheid wordt niet ter discussie 
gesteld. De vraag is alleen of wij na besluitvorming alsnog een zienswijzenronde moeten 
organiseren. Ik meen dat, dat zo hoort. Ik weet het niet zeker." 

De voorzitter: "Wij zullen het nakijken. Laten we eerst maar eens kijken of het probleem er wel 
daadwerkelijk is, voordat wij het gaan oplossen. Kan Ik deze discussie afronden en overgaan tot 
stemming?" 

De heer Bogerd: "Voorzitter, ik ben blij dat de gedeputeerde aandacht aan dit onderwerp heeft 
gegeven. Hij heeft zonder meer een punt dat bij het ter inzage leggen van het stuk, het 
charmant zou zijn geweest wanneer op dat moment de SGP had gezegd: wij zijn het daar niet 
mee eens. Dat hoort ook zo. Het is ook de eerste keer dat mij dit overkomt. Het is tijd om 
afscheid te gaan nemen, constateer ik. Voorzitter, één vraag zou Ik de gedeputeerde nog willen 
stellen. De vraag van de SP was een correcte vraag. Normaal is het zo dat als je een 
bestemmingsplan hebt en een keur en een wegenplan, dat getoetst wordt aan de hoofdlijnen 
van het Omgevingsplan. Past het erin dan zal GS niet snel moeilijk doen. Vandaar ook de brede 
afweging en de hoofdlijnen. Maar waar toetst het coUege straks de keur aan? Toetst het college 
dat aan de lOOm en 175 m norm, of wordt het een zelfstandige toets. Daar zou ik graag nog iets 
over willen horen." 

De voorzitter: "Misschien kan de vraag direct beantwoord worden." 

Gedeputeerde Bos: "Voorzitter, we hebben geen normen opgenomen omdat we juist per situatie 
willen bekijken wat de argumenten zijn. Dat is de reden dat we niet dezelfde meters of de 
indicatie die het Rijk heeft gesteld, hebben overgenomen. We voorzien dat daar voorlopig geen 
reden toe is of we kunnen daar op het moment dat het nodig Is, in goed overleg en passend 
binnen het Omgevingsplan, die toetst doen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan gaan we nu over tot stemming." 
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De heer Stuivenberg: "Voorzitter, aanvankelijk was ik blij met de toezegging van de 
gedeputeerde op dit punt. Dat in ieder geval de vinger aan de pols gehouden zal worden. Maar 
wanneer hij nu uitspreekt dat dit per geval bekeken zal worden, wil ik toch teruggaan naar de 
nota: Beleid bouwen bij primaire waterkeringen, zoals die door het waterschap Is aangenomen. 
De zones die daarin vermeld staan, wijken expliciet af van wat het Rijk voorstaat. Ik zou de 
gedeputeerde willen vragen om in overleg met het waterschap te kijken in hoeverre 
verandering van dat keur noodzakelijk is. Mede omdat het keurgebied anders gedefinieerd is 
dan het Rijk voorstaat." 

Gedeputeerde Bos: "Voorzitter, dat het afwijkt van het Rijk, dat kan. Dat heb Ik al een aantal 
keren gezegd. Ik zeg u toe dat wij dit, op basis van wat u hier aanvoert, bij het eerstvolgende 
contact met het waterschap nadrukkelijk aan de orde zullen stellen." 

De voorzitter: "Dan rond ik nu de beraadslagingen af." 

De heer Siepel: "Voorzitter, voor u tot stemming overgaat, heeft mijn fractie behoefte aan een 
paar tellen schorsing om even fractieberaad te houden over de bijdragen van de andere fracties 
en het voorliggende amendement." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, ik wil het probleem niet moeilijker maken dat het is. Ik ben op dit 
moment tevreden over de beantwoording door de gedeputeerde. Zeker nu hij zegt dat hij er 
nog eens over zal gaan praten. Ik trek het amendement in."" 

Gedeputeerde Bos: "Voorzitter, met de toevoeging dat waar ik over ga praten iets anders is dan 
u nu uitlegt. Ik heb toegezegd aan de heer Stuivenberg waar ik met het waterschap over zal 
gaan praten. Het betekent niet dat wij het thema vrijwaringszones in zijn algemeenheid weer 
ter discussie gaan stellen." 

De heer Bogerd: "U krijgt dan nog een moeilijke beslissing want de ontwerpkeur komt 
binnenkort naar u toe. Dan zult u er toch een oordeel over moeten hebben. Mocht er aanleiding 
toe zijn dan kunnen wij er altijd nog vragen over stellen."" 

De voorzitter: "Dat zal u vast wel lukken. Dat betekent dat de schorsing niet meer nodig is? Dan 
stel Ik nu de stemming over de partiële herziening Omgevingsplan water aan de orde. Is er 
iemand die tegen wil stemmen? 
Stemming. 
Voor stemmen: allen. 
Dan is hij met algemene stemmen aangenomen." 

8. Klimaat 
De voorzitter: "De aangekondigde discussie door de fractie van GroenLinks."" 

Mevrouw Roda: "'Voorzitter, dank u wel. Dank u wel Statenleden dat u mij toestaat om dit 
agendapunt te bespreken met u vanavond. Er staat ons een bijzondere maand te wachten. De 
maand december. Er gaat wereldwijd weer van alles gebeuren. Eerst even terug naar onze 
eigen provincie. Wij zijn heel ambitieus als het gaat over ons beleid op het gebied van klimaat 
en energie. Dit is natuurlijk wel een onderwerp dat een letterlijke relatie heeft met de rest van 
de wereld. Ik zei het net ook al. Het klimaat houdt niet op bij onze provinciegrenzen maar is 
een mondiaal thema. De huidige klimaatverandering kunnen wij alleen maar aanpakken als we 
dat mondiaal, samen doen. Sinds de klimaattop in Kyoto is het onderwerp steeds prominent op 
de agenda gekomen. Dat is maar goed ook. Van 7 tot 18 december vindt er wederom een 
mondiale klimaattop plaats. In Kopenhagen, in Denemarken. Voor die ti jd moet er eigenlijk nog 
veel gebeuren. Het staat namelijk nog helemaal niet vast of de klimaattop ook echt gaat slagen. 
Hoe komt dat? Wij zien dat heel veel regeringsleiders en regeringen een beetje naar elkaar 
kijken en afwachten. Dat is niet waar wij als GroenLinks voor staan. Wij willen aanpakken op dit 
punt. Als ik naga hoe hier In de Staten de laatste jaren over dit thema is gesproken, delen de 
Staten die Intentie ook. Wat ons betreft zou Nederland meer ambitie moeten tonen. Ze zou zich 
moeten aansluiten bij Europese koplopers. Bijvoorbeeld bij Duitsland, Denemarken en Zweden. 
Die hebben namelijk al gezegd dat zij gaan voor een C02 reductie van 40 procent. 
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Het Nederlands kabinet zet vooralsnog in op 30 procent. Zij komt daar met de huidige 
maatregelen niet echt bij in de buurt. Wij als provincie Flevoland leveren een goede bijdrage 
aan de C02 reductie. Maar, alleen maken wij niet het verschil. De Europese commissie heeft 
plannen om de lidstaten 20 procent op hun energiegebruik te laten besparen. Er wordt 
gesproken over allerlei maatregelen die ook nog eens 2.000.000 Europese banen gaan creëren. 
De banen worden bijvoorbeeld gevonden in de renovatie van bestaande huizen en de rol die 
energiebedrijven kunnen spelen bij het efficiënter omgaan met energie. Dat zijn nu juist 
punten waar wij ook hier in Flevoland erg mee bezig zijn. Ook wij zien mogelijkheden om daar 
werkgelegenheid te genereren. Wij willen graag investeren in ontwikkelingen rond duurzame 
energie. Tijdens de klimaatconferentie in juni, is namens het IPO gepleit voor de erkenning van 
de rol van provincies en gemeenten bij de aanpak van het kUmaatprobleem. De erkenning van 
de belangrijke rol die provincies en gemeenten spelen moet de weg effenen om toegang te 
krijgen tot klimaatfondsen. Die komen op lange termijn beschikbaar. Onder meer uit 
opbrengsten van de Europese emissiehandel. Dat zal zich na 2012 gaan afspelen. Het ligt voor 
de hand dat ook regionale en lokale overheden dan een beroep zullen gaan doen op deze 
middelen om daarmee hun kUmaatprojecten uit te voeren. Ik ben er van overtuigd dat wi j , als 
Flevoland, hier ook goede uitvoering aan zouden kunnen geven. Daarom zouden wij de Staten 
willen oproepen om onze regering en onze Tweede Kamer te laten weten dat wij groot belang 
hechten aan het welslagen van de klimaattop in december in Kopenhagen. Dat wij de regering 
en de Tweede Kamer oproepen om geen afwachtende houding aan te nemen maar op die top 
een actieve Inbreng te leveren en een substantieel Nederlands aanbod te doen. Daarvoor willen 
wij graag een motie indienen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Is er iemand van de fracties die op dit betoog wil reageren? U heeft 
allemaal kennis kunnen nemen van de motie. Hij Is al eerder door de heer Meijer, dank 
daarvoor, rondgedeeld. Niemand die er een reactie op heeft? Betekent dat, dat we tot 
stemming kunnen overgaan?" 

De heer Van Amerongen: "Wij willen graag even schorsen, voorzitter." 

De voorzitter: "Hoelang heeft u nodig? 5 minuten. Ik schors de vergadering." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. De heer Van Amerongen had om een schorsing 
gevraagd dus ik geef hem hierbij ook het woord." 

De heer Van Amerongen: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik wil het woord graag overgeven 
aan de heer Steendijk, met uw goedvinden." 

De heer Steendijk: "Dank u wel, voorzitter. De VVD hecht eraan om deze keer niet inhoudelijk 
op de motie in te gaan maar principieel. Wij hebben ons de vraag gesteld in hoeverre wij deze 
motie dienen te ondersteunen vanuit provinciaal belang. Daarbij maken wij de afweging dat wij 
als provincie Flevoland een vooraanstaande rol op dit punt Innemen. Op het punt klimaat binnen 
Nederland. Wij produceren een fUnke hoeveelheid duurzame energie. Daar kunnen andere 
provincies nog een voorbeeld aan nemen. Vervolgens vinden wij dat het probleem dat speelt bij 
de Kopenhagen conferentie, een mondiaal probleem Is. Daarin speelt de westerse wereld 
uiteraard ook een rol. Binnen de westerse wereld, de Europese Unie en binnen de Europese 
Unie, Nederland. Voor ons is de vraag dus aan de orde in hoeverre wij invloed uit dienen te 
oefenen op het standpunt dat Nederland Inneemt in de Kopenhagen conferentie. Dat is dezelfde 
afweging die GroenLinks maakt. Wij hebben daar een ander standpunt in dan GroenLinks. Wij 
zijn van mening dat er nog meer Invloeden zijn die van belang zijn tijdens de Kopenhagen 
conferentie. Dan denk ik aan de stellingname van de Verenigde Staten en van sterk 
geïndustrialiseerde landen als India en China, die veel meer gewicht in de schaal leggen. De 
WD-fractie wenst zich te beperken tot de rol die de provincie Flevoland in Nederland speelt op 
het gebied van klimaat en duurzaamheid. Wij zijn van mening dat we daar de juiste rol in 
spelen. De WD-fractie heeft geen behoefte om deze motie te ondersteunen. Dank u wel."" 
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De voorzitter: ""Zijn er nog meer fracties die een stemverklaring willen afleggen?"" 

De heer Bouma: ""Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het klimaat is iets dat ook de CDA-fractie 
na aan het hart ligt. Het is niet voor niets dat op het laatste CDA congres op 31 oktober een 
resolutie Is aangenomen aangaande de kUmaattop die in Kopenhagen plaats gaat vinden. 
GroenLinks heeft aangegeven dat het om een oproep gaat voor het welslagen van Kopenhagen. 
Daar zijn wij het helemaal mee eens. Het gaat om een actieve houding. Daar zijn wij het ook 
helemaal mee eens. Het is natuurUjk ook duidelijk dat Nederland een substantieel aanbod moet 
doen. Op zich hebben wij vertrouwen in ons kabinet en in het bijzonder in minister Cramer, om 
te proberen om er in Kopenhagen het maximale uit te halen. Wij zien deze motie dan ook als 
een ondersteuning daarvan. Wij steunen deze motie. Dank u wel." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, wij steunen de motie van harte. De argumentatie die het CDA 
aanreikt snappen wij ook goed. Het is wat ingewikkelder te volgen wat de Ujn van de VVD is in 
deze: 'Wij gaan er niet helemaal over en daardoor steunen wij niet het kabinet. Wij voelen ons 
dus eigenUjk geen onderdeel van BV Nederland.' Daar hebben wij wat moeite mee." 

De heer Steendijk: "'Voorzitter, bij Interruptie. Dat zijn niet mijn woorden. De BV Nederland heb 
ik niet genoemd. De heer Rijsdorp vergist zich op dit punt." 

De heer Rijsdorp: "Nee, maar u hebt volgens mij wel heel duidelijk willen maken dat u zich niet 
ging bemoeien met wat ons Nederlandse bod zou moeten zijn in Kopenhagen. Dat heeft u dacht 
ik, proberen uit te leggen." 

De heer Steendijk: "Ik heb gezegd dat wij ons als provincie niet geroepen moeten voelen om het 
standpunt van de Nederlandse regering te beïnvloeden. Zij zijn daar zelf mans genoeg voor." 

De heer Rijsdorp: "Mijnheer Steendijk, ik neem aan dat u dat dan alleen bedoeld op dit dossier. 
Want in zijn algemeenheid mag ik toch hopen dat ook de VVD van mening is dat wij af en toe 
het kabinetsstandpunt willen veranderen. Bijvoorbeeld als het gaat over het debat dat we hier, 
aan het begin van de avond, hebben gevoerd. En er zullen, hoop Ik, nog vele keren volgen." 

De heer Steendijk: "Voorzitter, wat de heer Rijsdorp nu aanhaalt heeft rechtstreeks betrekking 
op Flevoland. Ik ben de laatste om te zeggen dat het kUmaat Flevoland niet zou aangaan. Maar 
het verband dat hij nu legt, snijdt geen hout." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we deze discussie nu beëindigen. Het is duidelijk dat u er 
verschillend over denkt." 

De heer Rijsdorp: "Ik beaam nog een keer dat wij als PvdA het initiatief van GroenLinks van 
harte willen ondersteunen en hopen dat door alle druk die wij met elkaar mondiaal uitoefenen, 
Kopenhagen een groot succes zal worden." 

k'/J 

De heer Geersing: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij hebben de behoefte om hier nog 
even kort iets van te zeggen. Het Is niet een dusdanig zwaar onderwerp dat we zouden willen 
zeggen dat we een andere richting moeten nemen. U krijgt van harte onze steun. Wij 
ondersteunen de motie van GroenLinks."" 

De heer Stuivenberg: "'Voorzitter, dank u wel. Juist vanuit de positieve insteek van de WD, waar 
het gaat om de inspanning van de provincie, vinden wij het een motie die van harte 
ondersteund kan worden. Om onze inzichten over te brengen en te laten zien dat er nog een 
tandje bijgezet kan worden op het nationale vlak. Europa had daar nou niet direct bij 
gehoeven. Niet omdat wij tegen Europa zijn maar we hadden het graag bij Nederland gelaten. 
Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere fracties? Niemand. Dan breng ik de motie 1n stemming. 
Wie wordt geacht tegen deze motie te stemmen? 
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^ ^ ^ ^ 

Stemming. 
Tegen stemmen: de WD-fractie 
De motie is aangenomen. 

9. Sluiting 
De voorzitter: "Ik sluit de vergadering." (22.14 uur) 

Notulen 

Bladnummer 

23 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 3 december 
2009. 
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PROVINCIE FLEVOLAND 
Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 
Motie Schaalsprong Almere 

PVÖA 

Nummer motie: 
(in te vullen door vz/griffier) 

Registratienr.: 
(in te vullen door DIV) 

Naam indiener(s): 
Ton van Amerongen 
Jan van Wieren 
Annelies Boode 
Roelof Siepel 
Rien Bogerd 

fractie: 
W D 
CDA 
PvdA 
ChristenUnie 
SGP 

Statenvergadering d.d: 12 november 2009 

Agendapunt: Raambrief 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 12 november 2009 

constaterende dat, 

het kabinet op 6 novemberji de F?AAM-brief heeft vastgesteld en daarmee heeft besloten; 

voor het lange termijn perspectief in principe te kiezen voor een westelijke oriëntatie van 
Almere en de aanleg van een IJmeerlijn; 
een werkmaatschappij op te richten met als doel het voorkeursalternatief Almere 2.0 te 
optimaliseren, inclusief de natuurmaatregelen in het Markermeer Umeer en waarover in 2012 
moet worden gerapporteerd zodat het kabinetsbesluit kan worden bevestigd; 
de Hollandse brug als terugvaloptie te beschouwen voor het gevai het niet mogelijk blijkt 
Almere 2.0 haalbaar te maken en er en ander verstedelijkingsmodel in beeld komt; 
dat nadere afspraken gemaakt moeten worden over de financiering van de aanpassing van 
bovenwijkse (provinciale) wegen in Almere; 
met erkenning van achterstanden zoals berekend door Cebeon, dat bij de herschikking van 
het provinciefonds Flevoland meer mogelijkheden zal krijgen om in redelijkheid bij te dragen 
aan de economische ontwikkeling, de infrastructuur en groen/blauwe projecten; 
voor de korte termijn naast eerder gemaakte afspraken rondom OVS/\AL, S/\A en 
Oostvaarderswold een aanvullend pakket vast te stellen met investeringen in 
• hoger onderwijs (37 min.), 
• TBES Markermeer/lJmeer (20 min.), 
• Weerwaterzone (46 min.) 

NB: Deze motie gelieve digitaal te zenden naar digitaalarchief@flevoland.nl 

mailto:digitaalarchief@flevoland.nl


Ovenwegend dat, 
het kabinet erkent dat TMIJ een zelfstandige ecologische opgave betreft; 
voor de aanpak van TMIJ in de regio een groot draagvlak bestaat; 
de gefaseerde aanpak daarvan tevens mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van andere 
activiteiten in het gebied; 
de metropolitane effecten niet in de MKBA zijn verdisconteerd; 
de schaalsprong alleen dan kan worden uitgevoerd als evenwicht ontstaat op de regionale 
arbeidsmarkt en dat dit een forse inspanning vergt van alle instanties om 
marktontwikkelingen op gang te brengen die werkgelegenheid genereren; 
het kabinet ten behoeve van de ontwikkeling van grootstedelijke voorzieningen op het gebied 
van sport, welzijn, zorg en cultuur geen concreet besluit heeft genomen. 

van oordeel dat; 
de terugvaloptie Hollandse brug geen alternatief is voor de Umeerverbinding; 
deze terugvaloptie geen bijdrage levert aan de meervoudige ontsluiting van de provincie en 
de kwetsbaarheid van onze bereikbaarheid in geval van problemen met de Hollandse brug 
niet reduceert; 
de ecologische opgave voor het Markermeer/lJmeer zelfstandig, buiten de bovengenoemde 
werkmaatschappij, moet worden uitgewerkt; 
een eventuele provinciale bijdrage aan de eerste fase TBES gekoppeld moet zijn aan het 
voornemen van het Rijk om de gehele eerste fase tot uitvoering te brengen; 
voor het behoud van draagvlak, tempo en continuïteit binnen het TMIJ project het 
bestuurlijke duo gehandhaafd dient te blijven binnen het Randstad Urgent programma; 
het infrastructuurpakket voor de stedelijke bereikbaarheid een ondeelbaar geheel vormt 
waarmee de regiobijdrage beperkt blijft tot een eenmalig drempelbedrag; 
de korte termijnmaatregelen voor AGU (HOV-busbaan en benutting /^27 ) direct door het rijk 
dienen te worden getroffen en de verkenning in 2010 dient te worden uitgevoerd; 
het rijk een verantwoordelijkheid heeft om samen met de regio een programma op te stellen 
en te financieren ten behoeve van de werkgelegenheid en de ontwikkeling van 
grootstedelijke voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, zorg, cultuur; 
de besteding van de extra middelen uit het provinciefonds plaats moet vinden langs de lijnen 
van het Cebeon rapport; 

verzoekt het college van GS 
dit spoedig ter kennis te brengen aan de regionale partners, de Staten-Generaal en het kabinet; 

en gaan over tot de orde van de dag. 

NB: Deze motie gelieve dig/taal te aenden naar digitaalarchief@flevoland.n 
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Statenfractie provincie Flevoland 

12 november 2009 

fjfiVi O/L^-VVTX--: 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 12 november 2009 

overwegende dat: 
• de internationale klimaattop in Kopenhagen plaatsvindt van 7 tot 18 december 2009; 
• de uitkomsten van deze conferentie niet alleen vah levensbelang zijn voor nu, maar met name voor gene

raties na ons; 
• duurzaamheid de enig juiste oplossing is om de (klimaat)problemen tegemoet te treden; 
• verdergaande afspraken noodzakelijk zijn om de klimaatverandering tegen te gaan; 

voorts overwegende dat: 
• gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen; 
• gemeenten in het 'Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011' de taak op zich nemen om de energie

transitie te zullen bevorderen; 
• de provincie Flevoland een klimaatakkoord met het Rijk heeft ondertekend en zelf actief moet blijven op de 

klimaatdoelen en waar nodig integrerend op te treden; 
• de provincie een voorbeeldfunctie in deze heeft en dit uitgedragen moet worden; 

dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• het proces bij gemeenten actief te ondersteunen door dit waar gewenst / gevraagd te coördineren; 

spreken als hun mening uit dat: 
• Nederland en de Europese Unie moeten laten zien dat ze serieus werk willen maken van het klimaat; 

roepen regering en Tweede Kamer op: 
• een extra klimaatbod te doen dusdanig dat 'Kopenhagen' kan slagen en komende generaties gewaarborgd 

zijn van een duurzaam klimaat; 

dragen het college van gedeputeerde staten voorts op: 
• deze motie ter warme aanbeveling te zenden aan het Kabinet, Tweede Kamer, Provinciale Staten in Ne

derland, de VNG en het IPO; 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekening 
Naam 
Adilia Roda 

Fractie 
GroenLinks 

Han 
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Proviî Kïlale Staten van Flevoland; 

In vergadering bijeen op 12 november 2009; 

overwegende dat wordt voorgesteld, in de voorliggende/partiële herziening van het 
Omgevingsplan, om geen vrijwaringszone op te nemen inzake het bouwen nabij primaire 
waterkeringen,\maar deze verantwoordelijkheid ovei/ te laten aan het waterschap 
Zuiderzeeland, vla de keur; 

dat de rljksoverhela\(ndlcatief als vrijwaringszone ^rénhoudt 100 meter binnendijks en 175 
meter buitendijks; 

dat de provincie gebieds\gisseur hoort te ziji^ steeds integraal afwegende alle betrokken 
belangen; 

dat het wenselijk is - ter bescherming v^n de dijklichamen, maar ook ter voorkoming van 
hinder voor de bewoners binnenojiks, yoor de gebruikers buitendijks en met het oog op de 
veiligheid - een vrijwaringszone aah teriouden; 

dat het voor de hand ligt de door h^rijk^gehanteerde indicatieve normen aan te houden; 

v e r z o e k e n 

het college van Gedeputeerde Staten 

Paragraaf 3.4.2 van de oartiële herziening van Rtet Omgevingsplan zo te redigeren dat een 
vrijwaringszone wordt opgenomen en de door hetyijk gehanteerde normen aan te houden 
(100 meter binnendijks/en 175 meter buitendijks); 

en gaan over tot de/erdere behandeling van de agenda^ 

Provinciale Statepi voornoemd, 

De voorzitter, 
/ 

De griffier, 

. j : . . 

Dez^ motie wordt ingediend door 
De/'SGP-fraèt.ie ftlevoland, 

Rien Bogerd.. 


